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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าฉบับนี้ด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 
ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน/สั้น (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง 
(พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569) เพ่ือก้าหนดกรอบนโยบายส้าหรับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าของประเทศในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้้า ปัญหาน้้าท่วม และ
ปัญหาคุณภาพน้้า อย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ 

ในการด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า น้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกภาคของประเทศ เพ่ือก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส้าหรับ
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละลุ่มน้้า และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
ภายใต้ข้อจ้ากัดของเวลาที่ใช้ในการจัดท้า ความละเอียดของข้อมูล ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายในเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรน้้าใช้เป็น
กรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องและ
บูรณาการซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นไปตามประเด็น ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ จึงได้ก้าหนดให้
ในขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จะต้องด้าเนินการบูรณาการแผนตั้งแต่ในระดับลุ่มน้้า/จังหวัด (โดย
คณะกรรมการลุ่มน้้า) และหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ และมีการเตรียมความพร้อมการด้าเนินงาน
ในทุกมิต ิก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ้าปีต่อไป 

อย่างไรก็ดี การที่จะสามารถด้าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
มาเป็นตัวก้าหนดอีกด้วย เช่น นโยบายของรัฐ งบประมาณประจ้าปีที่แต่ละหน่วยงานได้รับ กฎหมายหรือ
ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีความต่อเนื่องและ
ประสบความส้าเร็จจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการก้าจัดข้อจ้ากัดเหล่านี้  เพ่ือให้การ
ด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า (พฤษภาคม 2558)  

บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำ 
น้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งกำรอุปโภค

บริโภค กำรท้ำกำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม กำรคมนำคม กำรผลิตพลังงำน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ รวมถึง
มีควำมส้ำคัญที่ช่วยรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่ำง ๆ ด้วย แต่เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร
ประกอบกับกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจ ท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ิมมำกขึ้น ในขณะที่ป่ำต้นน้้ำถูกบุกรุก
ท้ำลำยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน้้ำหรือกำร
ชะลอน้้ำตำมธรรมชำติลดลง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ จึงน้ำไปสู่ปัญหำน้้ำท่วมในฤดูฝน 
และขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรระบำยน้้ำเสียทั้งจำก
ภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนคุณภำพน้้ำเพ่ิมขึ้นอีกด้วย   

ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำประเทศไทยได้ก้ำหนดแนวนโยบำย ตลอดจนจัดท้ำแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกควำมสลับซับซ้อนของสภำพปัญหำที่แปรเปลี่ยน
ตลอดเวลำ ท้ำให้นโยบำยและแผนแม่บทดังกล่ำวไม่อำจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหำ และมีข้อจ้ำกัด
ต่อกำรบูรณำกำรแผนงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรทั้งส่วนกลำงและท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่ำง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้้ำอย่ำงยั่งยืนได้ 

เพื่อให้กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของประเทศไทย เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  
มีประสิทธิภำพ ป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติให้กับประชำชนอย่ำงแท้จริง คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงได้ มี
ค้ำสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำขึ้น เพ่ือก้ำหนดกรอบนโยบำยและแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุทกภัย  ภัยแล้ง และคุณภำพน้้ำของประเทศเป็นไปอย่ำงมี เอกภำพและบูรณำกำร  
ต่อมำคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 5 คณะ 
ประกอบด้วย 

1) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ภำคเหนือ ภำคกลำง  
และภำคตะวันออก 

2) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

3) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
4) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำเกี ่ยวกับกำรจัดองค์กร      

และกำรออกกฎ 
5) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และสถำบันต่ำง ๆ ร่วมด้ำเนินกำร

จัดท้ำยุทธศำสตร์ฉบับนี้ 
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1.2 วัตถุประสงค ์
กำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำ ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ ที่ต้องเร่ง

ด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ปี พ.ศ. 2558-2569) 
2) เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำร เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนและให้

โอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำของทุกภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม  
3) เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้้ำตำม

ศักยภำพลุ่มน้้ำ เพ่ือกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  

ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของประเทศฉบับนี้ จะเป็นกรอบในกำร
จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรระดับลุ่มน้้ำต่อไป  

1.3 กรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำน 
1) ยึดแนวทำงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล 

และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี) และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ, 2555)   

2) นโยบำยด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ, 2557) 
ข้อ 6 กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับ

กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
3) กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนำแหล่งน้้ำกับกำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรน้้ำ  

1.4  กระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ  
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 1-1 ได้แก่ 

1) กำรชี ปัญหำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหำขำดแคลนน้้ำ ปัญหำน้้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม 
ปัญหำคุณภำพน้้ำ และปัญหำกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้แต่ละปัญหำจะระบุต้ำแหน่งที่เกิดปัญหำ ช่วงเวลำที่เกิดปัญหำ 
ควำมถี่ในกำรเกิดปัญหำ และผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น พร้อมจัดล้ำดับควำมเร่งด่วนของกำรแก้ไข
ปัญหำรำยลุ่มน้้ำร่วมกันให้ชัดเจน 

2) กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ แยกเป็น ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ และปัญหำที่เกิด
จำกมนุษย์ ท้ำกำรวิเครำะห์โดยใช้ข้อมูลและสถิติในอดีตและมิติทำงสังคม จำรีต ประเพณี วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมมำสังเครำะห์เพ่ือหำสำเหตุของปัญหำ และชี้สำเหตุของปัญหำว่ำเกิดขึ้นเฉพำะที่หรือมีสำเหตุต่อเนื่อง 
มำจำกแหล่งอื่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรชี้ปัญหำได้ตรงกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ จึงได้จัดเวทีกำรรับฟังสภำพปัญหำของ
ลุ่มน้้ำจำกพ้ืนที่เพ่ือน้ำมำประกอบกำรจัดท้ำยุทธศำสตร์ด้วย 

3) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เป็นกำรหำแนวทำงแก้ไข โดยค้ำนึงถึงศักยภำพ ข้อจ้ำกัด และ
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงลุ่มน้้ำ ก้ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและเตรียมรับกำรพัฒนำประเทศ
ด้ำนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นกรอบส้ำหรับก้ำหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 
และหำแนวทำงที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกศักยภำพของพ้ืนที่ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว และ
กำรเกษตร ภำยใต้ข้อจ้ำกัดของกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรในแต่ละลุ่มน้้ำ ทั้งนี้ ได้น้ำทั้งข้อคิดเห็น 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดเวทีรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนในพ้ืนที่ และจำกคณะกรรมกำร
ก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทั้ง 5 คณะ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมมำประกอบในกำรจัดท้ำยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด้ำเนินงำน เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4) กำรจัดท ำกลยุทธ์/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ทั้งไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและใช้สิ่งก่อสร้ำง 
ประกอบด้วยกำรด้ำเนินกำรเชิงรุกส้ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์จำกน้้ำ และกำรป้องกันปัญหำ
ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตตำมทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศเป็นปัจจัยหลัก และวิธีกำรด้ำเนินกำรเชิงรับเพ่ือ
แก้ไขปัญหำให้พ้ืนที่ที่ประสบภัย  

5) กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ เพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท้ำ
แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรในระดับลุ่มน้้ำ โดยก้ำหนดเป้ำหมำยกำรด้ำเนินงำนตำมช่วงระยะเวลำของกำร
พัฒนำเป็น ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว (ปี พ.ศ. 2558-2569) 

กรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ

ชี ปัญหำ วิเครำะห์
สำเหตุ ยุทธศำสตร์ จัดกลุ ม

กลยุทธ์
แผนบริหำร
จัดกำรน  ำ

ขำดแคลนน  ำ

- อุป  คบริ  ค
- รัก ำนิเวศ 
- เก ตร 
- อุตสำหกรรม

น  ำท วม
ดิน คลนถล ม
-  มหำนคร
- พื นท่ีเศร  กิจ
- ศ นย์กลำงหลัก
- ศ นย์กลำงรอง
- ชนบท - เก ตร

ค ุ ำพน  ำ

- น  ำเสีย 
- น  ำเค ม

หลักเก  ์

ต ำแหน ง /ช วงเวลำ
/ควำมถ่ี/ผลกระทบ 

นิยำม

ธรรมชำติ มนุ ย์

เ พำะท่ี แหล งอื่น

กำรพิจำร ำสำเหตุ

น  ำท วม
คุ  ำพน  ำ

กำรบริหำรจัดกำร

สอดคล องกบัปัญหำ
ข อเสนอของพื นที่

เชิงรุก

เชิงรบั

หลักเก  ์

ตรงกับปัญหำ
ผลสัม ทธิ 
ควำมคุ มค ำ
ควำมยั่งยนื

ควำมเร งด วน
ควำมพร อม

58-59

60-64

65-69

กำรจัดล ำดบั

สั น

กลำง

ยำว

   น  ป ำต นน  ำ

 ช สิ่งก อสร ำง

 ม  ช สิ่งก อสร ำง
เป ำหมำย

น  ำอุป  คบริ  ค
น  ำเพื่อกำรผลิต

 
 

ร ปที่ 1-1 กระบวนกำรด้ำเนินงำนเพ่ือจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
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บทที่ 2 
สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในภาพรวมของประเทศ 

2.1 ศักยภาพทรัพยากรน ้าในประเทศ 
ปริมาณน ้าฝน 
พ้ืนที่ประเทศไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้้ำหลักมีพ้ืนทีป่ระมำณ 514,008 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 

321.2 ล้ำนไร่ สภำพพ้ืนที่ตั้งอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่ำงกลำงเดือน
พฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม มีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมำณ 1,455 มิลลิเมตร มีควำมผันแปร
ตำมพ้ืนทีร่ะหว่ำง 900-4,000 มิลลิเมตรต่อป ีดังแสดงในรูปที่ 2-1 

ปริมาณน ้าผิวดิน 
ปริมำณน้้ำท่ำตำมธรรมชำติ (Natural Flow) ซึ่งเป็นปริมำณน้้ำบนผิวดินที่เกิดจำกฝน โดยหัก

กำรซึมลงใต้ดิน และกำรระเหยแล้ว มีปริมำณรวมทั่วประเทศ 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมำณน้้ำท่ำ
ไหลออกนอกลุ่มน้้ำที่เหลือจำกกำรเก็บกักและกำรใช้ประโยชน์แล้ว (Runoff) จ้ำนวน 224,024 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 79 ของน้้ำท่ำธรรมชำติ โดยลุ่มน้้ำที่มีปริมำณน้้ำท่ำ (Runoff) สูง ได้แก่ลุ่มน้้ำโขง (อีสำน) 
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก และแม่กลอง ตำมล้ำดับ ในขณะที่ลุ่มน้้ำที่มีปริมำณน้้ำท่ำน้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มแม่น้้ำสะแกกรัง 
วัง และโตนเลสำบ ตำมล้ำดับ ส้ำหรับลุ่มน้้ำที่มีปริมำณน้้ำท่ำรำยปี ต่อพ้ืนที่ลุ่มน้้ำมำกที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้้ำชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก น้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้้ำวัง 

ปริมาณน ้าบาดาล 
ประเทศไทยมี แอ่งน้้ำบำดำลทั้งหมด 27 แอ่งน้้ำบำดำล ประกอบด้วย 36 แอ่งน้้ำบำดำลย่อย  

มีปริมำณกำรกักเก็บในชั้นน้้ำบำดำลรวมประมำณ 1.13 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2-2) 
มีศักยภำพที่จะพัฒนำขึ้นมำใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมำณน้้ำบำดำลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
อย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำน้้ำบำดำลขึ ้นมำใช้นั ้น  มีข้อจ้ำกัดในเรื ่องของควำมคุ้มทุน เนื ่องจำก  
มีค่ำใช้จ่ำย (ค่ำไฟฟ้ำ) ในกำรสูบน้้ำอีกทั้งก่อนท้ำกำรเจำะบ่อน้้ำบำดำลต้องมีกำรส้ำรวจเพ่ือให้ได้ปริมำณและ
คุณภำพน้้ำบำดำลที่ดีโดยเฉพำะพ้ืนที่ที่เป็นหินแข็งและพ้ืนที่น้้ำเค็มซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำรส้ำรวจ
ค่อนข้ำงสูง 

ปริมาณแหล่งน ้าต้นทุนที่ควบคุมได้ 
ปริมำณน้้ำท่ำธรรมชำติเฉลี่ยของประเทศไทยมีจ้ำนวน 3,496 ลูกบำศก์เมตร ต่อคนต่อปี 

ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำเฉลี่ยที่ต่้ำเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ
รวมควำมจุ 79,890 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมำณน้้ำท่ำธรรมชำติ โดยจ้ำแนกเป็นแหล่ง
เก็บกักน้้ำขนำดใหญ่ 73,480 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขนำดกลำง 4,200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และขนำดเล็ก 2,210 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีปริมำณน้้ำที่น้ำไปใช้ประโยชน์ได้ปีละประมำณ 65,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งปริมำณน้้ำ
ส่วนนี้มำกกว่ำร้อยละ 90 มำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และ
เขื่อนวชิรำลงกรณ์ 
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รูปที่ 2-1  แผนที่แสดงควำมเข้มและกำรกระจำยของฝน 
ที่มำ : กรมชลประทำน, 2557 
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รูปที่ 2-2  แผนที่แสดงปริมำณและคุณภำพน้้ำบำดำล 
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2557 
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2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประเทศไทยมีประชำกรประมำณ 65 ล้ำนคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) โดยมีสัดส่วนควำมหนำแน่น

ประชำกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้และภำคกลำงมำกที่สุด พ้ืนที่ลุ่มน้้ำที่มีกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ระบบชลประทำน 
และกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมจะมีมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลรวมค่อนข้ำงสูง เช่น ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก ภำคใต้ฝั่งตะวันออก และมูล เป็นต้น  

2.3 การใช้น ้าและการบริหารจัดการ 
พื นที่การเกษตร 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่กำรเกษตร 149.2 ล้ำนไร่ โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่กำรเกษตร

มำกที่สุด คือ 63.6 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพ้ืนที่กำรเกษตรทั้งประเทศ รองลงมำ คือ พ้ืนที่ภำคกลำง มีพ้ืนที่
กำรเกษตรรวม 27.2 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพ้ืนที่กำรเกษตรทั้งประเทศ 

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) มีกำรพัฒนำพ้ืนที่ชลประทำนรวม 30.22 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่กำรเกษตร ที่เหลืออีก 120 ล้ำนไร่หรือกว่ำร้อยละ 80 เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชโดยใช้น้้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน้้ำอันเนื่องมำจำกควำมผันแปรของสภำพลม ฟ้ำ อำกำศ อีกทั้งในบำงพ้ืนที่ 
ยังมีสภำพกำยภำพท่ีไม่เอ้ืออ้ำนวยต่อกำรล้ำเลียงน้้ำจำกแหล่งน้้ำมำใช้ประโยชน์อีกด้วย 

สภาพการเพาะปลูกข้าวที่ผ่านมา 
สภำพกำรปลูกข้ำวของประเทศไทย มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพของระบบนิเวศในแต่ละภำค

ขึ้นอยู่กับระบบชลประทำนเป็นส้ำคัญ กล่ำวคือหำกพ้ืนที่ ใดมีระบบชลประทำนที่ ไม่สมบูรณ์ เช่น  
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ เกษตรกรจะสำมำรถปลูกข้ำวได้ปีละ 1-2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 นำปี และครั้งที่ 2 นำปรัง โดยอำศัยน้้ำฝน ส่วนพ้ืนที่ใดมีระบบชลประทำนที่สมบูรณ์ เช่น ในเขตภำคกลำง 
ภำคเหนือตอนล่ำง เกษตรกรจะปลูกข้ำวปีละ 2-3 ครั้ง โดยเกษตรกรจะมีกำรท้ำนำปลูกข้ำวต่อเนื่องทันที
หลังจำกเก็บเกี่ยวข้ำวครั้งที่ผ่ำนมำจนท้ำให้มีกำรท้ำนำถึงปีละ 3 ครั้ง หรือ 5 ครั้งใน 2 ปี ท้ำให้ควำมต้องกำรน้้ำ
สูงมำกข้ึน 

 พื นที่ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวที่พัฒนาให้เป็นพื นที่เกษตรชลประทาน มีทั้งสิ้น 
60 ล้ำนไร่ พ้ืนที่ดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำย รวมทั้งเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
แหล่งน้้ำ พรุริมชำยทะเล และเป็นพ้ืนที่มีควำมลำดชันน้อยกว่ำร้อยละ20 โดยพัฒนำเป็นพ้ืนที่ชลประทำนไปแล้ว 
18 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ชลประทำนทั้งหมด (30.22 ล้ำนไร่) 

การบริหารจัดการน ้าปัจจุบัน 
การบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้งเป็นช่วงที่วิกฤติซึ่งจะเป็นไปตามสภาพปริมาณน ้าต้นทุนเมื่อ

สิ นสุดฤดูฝน โดยพิจำรณำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของกิจกรรมกำรใช้น้้ำ ดังนี้ 
 ล้ำดับ 1 ส้ำรองน้้ำไว้ส้ำหรับกำรใช้น้้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือสนับสนุนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี  
 ล้ำดับ 2 จัดสรรน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
 ล้ำดับ 3 จัดสรรน้้ำเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 
 ล้ำดับ 4 จัดสรรน้้ำเพ่ือกำรเกษตรกรรม 
 ล้ำดับ 5 จัดสรรน้้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 
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กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในฤดูฝนจะเน้นให้มีกำรเก็บกักน้้ำของแหล่งน้้ำให้มำกที่สุดในปลำยฤดูฝน 
โดยจะบริหำรจัดกำรควบคู่กับกำรบรรเทำอุทกภัยอีกด้วย แบ่งเป็นกำรบริหำรโดย 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่  
1) กำรพยำกรณ์สภำพอำกำศ น้้ำฝน น้้ำท่ำ และปริมำณน้้ำในอ่ำงเก็บน้้ำต่ำง ๆ  ล่วงหน้ำ 7 วัน-6เดือน 
2) กำรติดตำมสถำนกำรณ์น้้ำท่วมและประมวลผลเป็นรำยชั่วโมง และรำยวัน 
3) กำรแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนเมือง  
4) กำรตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส้ำรวจพื้นที่น้้ำท่วมแบบ real time 
5) กำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์ และเจ้ำหน้ำที่ระดับพื้นที่ต่อประชำชนโดยตรง ผนวกกับ

กำรสื่อสำรผ่ำนวิทยุและโทรทัศน์ของสื่อภำยนอก 
และใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
6) อ่ำงเก็บน้้ำ ท้ำกำรเก็บกักน้้ำและหน่วงน้้ำอย่ำงเต็มศักยภำพ และท้ำกำรระบำยน้้ำส่วนเกิน

ที่เข่ือนไม่สำมำรถรองรับได้ ให้ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดน้้ำท่วมด้ำนล่ำงเข่ือนน้อยที่สุด  
7) ระบบส่งน้้ำและกระจำยน้้ำ โดยท้ำกำรเร่งรัดให้เกิดกำรระบำยน้้ำ ในระบบชลประทำน 

เพ่ือลดยอดน้้ำสูงสุดในแม่น้้ำ 
8) ระบบคูคลองและล้ำน้้ำย่อยโดยท้ำกำรกระจำยน้้ำ เพื่อลดยอดน้้ำสูงสุดในแม่น้้ำและรองรับ

น้้ำหลำกจำกตอนเหนือ 
9) ประตูระบำยน้้ำ และอำคำรบังคับน้้ำชลประทำน โดยท้ำกำรควบคุมและเร่งระบำยน้้ำ 

จำกพ้ืนที่น้้ำท่วมขัง 
10) เครื่องสูบน้้ำ ใช้ในกำรสูบน้้ำในพื้นที่น้้ำท่วมขังที่ไม่สำมำรถระบำยตำมธรรมชำติได้  

ลงสู่ระบบแม่น้้ำ และคูคลองต่ำง ๆ 
11) คันป้องกันน้้ำท่วม โดยท้ำคันกั้นน้้ำและเสริมคันกันน้้ำที่มีอยู่เดิม เพ่ือป้องกันพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

ความต้องการใช้น ้า 
ในพ้ืนที่เกษตรที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้้ำ จะมีกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยเฉพำะพ้ืนที่เกษตร

ชลประทำน ท้ำให้มีกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรเป็นปริมำณมำก อีกทั้งกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของ
พ้ืนที่ชุมชนเมือง และกำรพัฒนำพ้ืนที่อุตสำหกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ท้ำให้ควำมต้องกำรใช้น้้ำ โดยรวม
เพ่ิมข้ึนด้วย สรุปได้ดังนี้ 

1) กำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร มีปริมำณกำรใช้น้้ำมำกกว่ำร้อยละ 75 ของปริมำณกำรใช้น้้ำ
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น  

1.1) พ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทำนเป็นกำรใช้น้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ กลำง และ
ขนำดเล็ก ผ่ำนระบบชลประทำน ซึ่งมีกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง จึงมีกำรใช้น้้ำเป็นปริมำณมำก โดยเฉพำะใน
พ้ืนที่โครงกำรเจ้ำพระยำใหญ่ ซึ่งพบว่ำ ในเขตชลประทำนทั่วประเทศทั้งสิ้น 30.22 ล้ำนไร่ ได้จัดสรรน้้ำให้
รวมทั้งปีเฉลี่ย 65,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

1.2) พ้ืนที่นอกเขตชลประทำนมีทั้งสิ้น 120 ล้ำนไร่ เป็นกำรใช้น้้ำฝนโดยตรงเป็นส่วนใหญ่  
และบำงส่วนจำกกำรสูบน้้ำบำดำลและน้้ำท่ำบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง กำรขำดแคลนน้้ำขึ้นกับปริมำณน้้ำฝน  
และกำรกระจำยของฝนในแต่ละปีรวมทั้งสภำพภูมิประเทศ ชนิดพืชและช่วงเวลำที่ปลูก จึงต้องกำรปริมำณน้้ำ
เพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหำยในช่วงฝนทิ้งช่วงอีกประมำณปีละ 48,960 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (คิดเฉพำะกำรปลูก 
ฤดูฝนเท่ำนั้น)  
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2) กำรใช้น้้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว : ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) มีควำมต้องน้้ำ
อุปโภคบริโภค 6,490 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งในอนำคต (ปี พ.ศ. 2570) คำดกำรณ์ควำมต้องกำรน้้ำจ้ำนวน 
8,260 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เนื่องจำกกำรขยำยตัวภำคบริกำรของประเทศ มีกำรขยำยตัวค่อนข้ำงมำก เป็นกำร
ขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยว และภำคกำรค้ำในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภำค ท้ำให้เมืองหลักในภูมิภำค เช่น 
จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธำนี จ.สงขลำ และแหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก เช่น กรุงเทพมหำนคร 
ชำยฝั่งทะเลอันดำมันและเกำะสมุย มีควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ิมขึ้น มีจ้ำนวนนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ
ประมำณ 14 ล้ำนคน ซ่ึงยังคงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะขยำยกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
ทะเลตะวันตกใน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร มีกำรขยำยตัวภำคบริกำร ภำคกำรค้ำ  
ทั้งในประเทศและกำรค้ำชำยแดน เช่น ภำคเหนือใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย จ.พิษณุโลก และ จ.ตำก 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน จ.อุดรธำนี จ.นครรำชสีมำ และ จ.มุกดำหำร ภำคกลำงในกรุงเทพมหำนคร จ.นครสวรรค ์
จ.ชลบุรี จ.ระยอง และภำคใต้ ใน จ.สุรำษฎร์ธำนี จ.สงขลำ และ จ.ภูเก็ต 

3) กำรใช้น้้ำเพ่ืออุตสำหกรรม : ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) ภำคอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำร 
4,206 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คำดกำรณ์ควำมต้องกำรน้้ำในอนำคต (ปี พ.ศ. 2570) จ้ำนวน 7,515 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
โดยพ้ืนที่หลักที่มีโรงงำนและกลุ่มอุตสำหกรรมคือ กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดใกล้เคียง และพ้ืนที่ในภำค
ตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรมหลักของประเทศ ส้ำหรับในภำคอ่ืน  ๆ อุตสำหกรรมส่วนใหญ่เป็น
อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกภำคเกษตรและกำรผลิตเพ่ือใช้ในท้องถิ่น 

4) กำรใช้น้้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศ : ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศในฤดู
แล้งรวมทั้งประเทศปีละมำกกว่ำ 27,090 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

โดยสรุป ควำมต้องกำรน้้ำรวมทั้งประเทศ (ปี พ.ศ. 2557) ประมำณ 151,750 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้้ำในรูปแบบต่ำง ๆ อำท ิแหล่งเก็บกักน้้ำ อำคำรพัฒนำแหล่งน้้ำ แหล่งน้้ำ/ล้ำน้้ำธรรมชำติ 
และน้้ำบำดำล เป็นต้น จ้ำนวน 102,140 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ที่เหลือยังไม่สำมำรถจัดสรรน้้ำให้กับพ้ืนที่
กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน และน้้ำอุปโภคบำงส่วนอีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

การใช้น ้าบาดาล 
กำรใช้น้้ำบำดำลในประเทศไทยมีทั้งกำรใช้น้้ำในด้ำนอุปโภค -บริโภค เกษตรกรรม และ

อุตสำหกรรม โดยมีจ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำลและบ่อน้้ำตื้นรวมทั้งประเทศ จ้ำนวน 2.17 ล้ำนบ่อ แยกเป็นบ่อน้้ำ
บำดำล จ้ำนวน 0.24 ล้ำนบ่อ และบ่อน้้ำตื้น 1.93 ล้ำนบ่อ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำมีปริมำณกำรใช้น้้ำทั้งหมด
ปีละ 3,504 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยเป็นกำรใช้น้้ำด้ำนเกษตรกรรมมำกที่สุดปีละ 1,504 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
มีกำรใช้น้้ำบำดำลโดยรวมมำกที่สุดในภำคกลำงและตะวันออก ประมำณปีละ 1,395 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
รองลงมำ ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรใช้น้้ำบำดำลปีละ 1,051 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และภำคใต้มีกำร
ใช้น้้ำบำดำลน้อยที่สุดปีละ 371 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
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2.4 สภาพปัญหาทรัพยากรน ้า 
ปัญหำทรัพยำกรน้้ำ ประกอบด้วยกำรขำดแคลนน้้ำ น้้ำท่วม น้้ำเสีย และน้้ำเค็ม เกิดขึ้น

เนื่องจำกสำเหตุต่ำง ๆ ได้แก่ ปริมำณน้้ำฝนที่ไม่เพียงพอหรือมำกเกินไป กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำและแหล่งน้้ำ
สำธำรณะ กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรและขยำยตัวของชุมชนเมือง กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจกำรขยำยตัว  
ด้ำนอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยวพิเศษ กำรปลูกพืชที่ไม่เหมำะสมกับสภำพดินและน้้ำ กำรสร้ำงสิ่งกีดขวำง 
ทำงน้้ำ กำรปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้้ำล้ำคลองกำรขำดแหล่งเก็บกักน้้ำต้นทุนที่เพียงพอ และกำรบริหำรจัดกำร 
ทีไ่ม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ซึ่งจะแตกต่ำงกันตำมสภำพพ้ืนที่ในแต่ละลุ่มน้้ำเป็นต้นสรุปรำยปัญหำได้ดังนี ้

ปัญหาการขาดแคลนน ้า 
ในรอบ 40 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบปัญหำภัยแล้งหลำยครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2510, 2511, 

2515, 2520, 2522, 2529, 2530, 2533, 2537, 2542, 2545 และ พ.ศ. 2548 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรำยได้
ของเกษตร และควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงมำกทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม และ
อุตสำหกรรม ที่ต้องอำศัยผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นวัตถุดิบ ภัยแล้งครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522, 2537 
และ พ.ศ. 2542 เกิดเป็นบริเวณกว้ำงในเกือบทุกภำคของประเทศ  

ช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2548-2556) มีพ้ืนที่แล้งซ้้ำซำกเพ่ิมมำกขึ้น อันมีสำเหตุมำจำก
ฝนตกน้อยกว่ำปกติหรือฝนตกไม่เป็นไปตำมฤดูกำล ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิประเทศ 
สภำพดิน ปริมำณฝน ด้วย โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยในระดับรุนแรง (เกิดมำกกว่ำ6 ครั้ง/10 ปี) และระดับปำนกลำง 
(เกิด 4-5 ครั้ง/10ปี) มีพ้ืนที่รวมประมำณ 26.8 ล้ำนไร่ 

ส้ำหรับปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค พบว่ำหมู่บ้ำนทั้งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 
2556) จ้ำนวน 70,372 หมู่บ้ำน มีปัญหำหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำ ทั้งสิ้น 7,490 หมู่บ้ำน 

ปัญหาน ้าท่วม 

ในรอบ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้ประสบปัญหำน้้ำท่วมเกือบทุกจังหวัดของประเทศถึง 
13 ครั้ง ในปีต่ำง ๆ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2523, 2526, 2532, 2538, 2544, 2545, 2548, 2549, 
2553และ พ.ศ. 2554 โดยมีอุทกภัยในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำที่มีควำมรุนแรงถึง 8 ครั้ง คือ ปี พ.ศ.2518, 2526, 
2538, 2545, 2548, 2549, 2553 และ พ.ศ. 2554 ตำมล้ำดับ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
เศรษฐกิจของประเทศมำกมำยมหำศำลดังเช่นปี พ.ศ. 2554 มีควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจเป็นมูลค่ำ 1.44 ล้ำน
ล้ำนบำท  

พ้ืนที่น้้ำท่วมขัง ซ้้ำซำก ของทั้งประเทศ ระดับปำนกลำง คือ 4-5 ครั้งในรอบ 9 ปี และ
ระดับสูง คือ มำกกว่ำ 5 ครั้งในรอบ 9 ปี รวมทั้งสิ้น 10 ล้ำนไร่ 

พ้ืนที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม รวมทั้งสิ้นกว่ำ 6,042 หมู่บ้ำน มีสำเหตุจำกฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำ และจำกสภำพทำงกำยภำพของลุ่มน้้ำ ที่เป็นภูเขำสูงชัน และพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำตอนบนถูกท้ำลำย  
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รูปที ่2-3  พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งซ้้ำซำก 
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน, 2548-2556 
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ปัญหาคุณภาพน ้าผิวดิน 
ประเทศไทย มีคุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 29 พอใช้ ร้อยละ 49 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 

22 ของแหล่งน้้ำหลักทั่วประเทศ (จ้ำนวน 52 แหล่งน้้ำ) ไม่พบคุณภำพน้้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมำก และเสื่อมโทรมมำก 
อย่ำงไรก็ตำม คุณภำพน้้ำในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2548-2557) พบว่ำ แหล่งน้้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้ม
ลดลง ขณะที่แหล่งน้้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สำเหตุส้ำคัญของปัญหำคุณภำพน้้ำ
เสื่อมโทรมมำจำกกำรระบำยน้้ำเสียจำกชุมชน กำรชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำงจำกกำรเกษตร และกำรปศุสัตว์ โดยปัจจุบัน 
(ปี พ.ศ. 2557) มีปริมำณน้้ำเสียจำกชุมชนเกิดขึ้น 10.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรองรับน้้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 พ้ืนที่ที่มีน้้ำเสียชุมชนเกิดขึ้นมำกที่สุด คือ กรุงเทพมหำนคร โดยมีน้้ำเสียประมำณ 2 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครสำมำรถบ้ำบัดน้้ำเสียได้ ร้อยละ 38 
ของปริมำณน้้ำเสียที่เกิดข้ึน 

ในส่วนของปัญหำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม เกิดขึ้นในตอนล่ำงของแม่น้้ำเจ้ำพระยำ ท่ำจีน บำงปะกง 
และแม่กลอง ท้ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเพำะปลูกพืช กำรประปำ กำรประมง กำรอุตสำหกรรม ตลอดจน
กำรอุปโภค-บริโภคของรำษฎรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ กำรจัดสรรน้้ำเพ่ือผลักดันน้้ำเค็ม เป็นกำรจัดสรรน้้ำจำกแหล่ง
เก็บน้้ำในพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้ำ เช่น จำกเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่ำสัก เขื่อนขุนด่ำนประกำรชล 
รวมถึง เขื่อนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิรำลงกรณ์ในฤดูแล้งปีละมำกกว่ำ 2,800 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือควบคุม
ควำมเค็มของน้้ำ ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมำตรฐำนของกำรเกษตรและกำรประปำ 

ปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล 
คุณภำพน้้ำบำดำลโดยทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีบำงพ้ืนที่

ที่มีปริมำณเหล็กและฟลูออไรด์สูงเกินมำตรฐำนน้้ำดื่ม เช่น พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล้ำพูน แพร่ ล้ำปำง และ
กำญจนบุรี เกิดจำกชั้นหินให้น้้ำที่มีควำมสัมพันธ์กับรอยเลื่อนและแหล่งน้้ำพุร้อนในพ้ืนที่ บำงแห่งพบปัญหำ
กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มสู่ชั้นน้้ำบำดำล เช่น ตำมแนวล้ำน้้ำแม่น้้ำเจ้ำพระยำ และชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย อีกทั้งพ้ืนที ่
จ.สงขลำ มีกำรเปลี่ยนแปลงกร่อยเค็มเพ่ิมขึ้น สำเหตุอำจเกิดจำกสูบใช้น้้ำบำดำลที่มำกจนเกินสมดุล                          
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือบำงพ้ืนที่มีคุณภำพน้้ำกร่อย-เค็ม ไม่เหมำะส้ำหรับใช้เพ่ือกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค 
เช่น จ.ยโสธร จ.อุบลรำชธำนี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ และพบสำรหนู ในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมรำช 
สำเหตุอำจเกิดจำกปนเปื้อนตำมธรรมชำติของชั้นหินให้น้้ำ และกำรท้ำเหมืองแร่ดีบุก นอกจำกนี้บำงแห่งมีปัญหำ
กำรลักลอบทิ้งขยะมีพิษน้้ำเสียหรือของเสียจำกบ้ำนเรือน และโรงงำนอุตสำหกรรม ท้ำให้เกิดกำรปนเปื้อน
ในชั้นน้้ำบำดำล 
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รูปที่ 2-4  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำก 
ที่มำ   :   ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (GISTDA), 2548-2556 

 

http://www.gistda.or.th/
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รูปที่ 2-5  คุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำส้ำคัญทั่วประเทศ 
 ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2557 



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า (พฤษภาคม 2558)  

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาแหล่งน ้าของประเทศได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีน ้า ต้นทุน
เพ่ือตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน ้าต้นทุนดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการน ้าได้เพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการน ้า
โดยรวมของประเทศ โดยคาดว่าในอนาคตข้างหน้า ความต้องการน ้าจะสูงมากขึ น และปริมาณต้นทุนที่มีอยู่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี  ในหลายพื นที่ของประเทศยังประสบปัญหาพื นที่ป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม 
เกิดการชะล้างพังทลายของดิน และภัยจากโคลนถล่ม ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน ้า ภัยแล้ง น ้าหลากท่วม
ในพื นที่กลางน ้า ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและพื นที่เศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ น ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่เพ่ิมเติม มีข้อจ้ากัดด้านพื นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม รวมทั งล้าน ้าสายหลักมีคุณภาพน ้า
เสื่อมโทรมจากการระบายน ้าเสียของชุมชนและจากพื นที่เกษตรกรรม ปัญหาเกี่ยวกับน ้าจึงรุนแรงมากขึ น 
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั งในปัจจุบันและในระยะยาวจากเหตุผล
ดังกล่าว จึงต้องจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าขึ น เพ่ือให้มีกรอบนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ก้าหนดขึ นโดยยึดหลักการบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้า
อย่างบูรณาการและยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์สถานการณ์น ้าและแนวโน้มความต้องการใช้น ้า 
ปัญหาการขาดแคลนน ้า อุทกภัยและคุณภาพน ้าในอนาคต บนพื นฐานของการท้างานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ี 

3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
จากสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศ

มีทิศทางการเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการบริการเพ่ิมมากขึ น 
โดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้มีส่วนสัมพันธ์อย่างมากต่อการใช้และการบริหารจัดการทรัพยากร
ในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพ่ือก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนาให้
สอดคล้องกับศักยภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ สรุปได้ดังนี  

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 

ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน ้า 
1.  ประชากรเคลื่อนย้ายเข้า

สู่เมืองหลักมากขึ น 
1.1 เมืองหลักของภูมิภาค จะมีการ

ขยายตัวสูงถึงสูงมาก 
1.1 การจัดหาน ้าต้นทุนเพื่อรองรบั 

การพัฒนาและขยายตัวในอนาคต 
1.2 มีข้อตกลงในการจัดสรรน ้าท่ีเหมาะสม 

2. เศรษฐกิจโลกขยายตัว
และการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรมมากขึ น 

2.1 การเคลื่อนย้ายเงินทุนรวมถึงการ
ย้ายฐานการผลติไปสู่ประเทศท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมในการผลิต  

2.2 รายได้จากภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนเพิ่มขึ น  

2.1 การจัดหาน ้าเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม 

2.2 การจัดสรรน ้า (โควต้า) ไม่ใหก้ระทบต่อภาค
ส่วนอ่ืนๆ  
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ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน ้า 
 2.3 เน้นให้มีการเพิ่มมลูค่าในห่วงโซ่การ

ผลิต ในอุตสาหกรรมต้นน ้า เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็ก และปิโตรเคม ี

 

3.  การผลิตด้านการเกษตร
เป็นแกนหลักส้าคัญของ
ประชาชนในชนบท 

3.1 เปลี่ยนระบบการผลติเป็นการผลิต
ในเชิงพาณิชยม์ากขึ น 

3.2 การผลิตในภูมิภาคยังคงขึ นกับ
การเกษตรเป็นสา้คัญ  

3.3 ภาพรวมการผลิตในภาคการเกษตร
มีการแข่งขันที่สูงมากขึ น 

3.1 จัดหาน ้าพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
ระบบชลประทาน 

3.2 การปรับการผลติเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่า
และความต้องการสูง 

4.  ภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว  
 

4.1 มีกรุงเทพมหานครและพื นที่
โดยรอบภาคตะวันออก ภาคใต้และ
ภาคเหนือ เป็นพื นท่ีท่องเที่ยวท่ีส้าคัญ 

4.1 จัดหาแหล่งน ้าในพื นท่ีท่องเที่ยวเดิม ท่ีมี
ข้อจ้ากัดและลงทุนสูง 

4.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม
ความสามารถในการจดัหาแหล่งน า้ 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5.1 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ น ช่วงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงของพายุฝน และการ
กระจายตัวและกระจุกตัวของฝน 

5.2 มีผลต่อปริมาณน ้าต้นทุนและ
ผลผลติทางการเกษตร 

5.1 เร่งจัดท้าแผนท่ีความเสี่ยงการขาดแคลนน ้า
และอุทกภัย รวมทั งพัฒนาระบบพยากรณเ์ตือน
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 

5.2 การสร้างความพร้อมในการรบัมือและลด
ความเสยีหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีถู่กต้องด้วย
ความรวดเร็ว 

3.1.2 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน ้า 
1. การจัดการต้นน ้าและป่า

ไม ้
1.1 พื นที่ป่าต้นน ้ายังคงถูกบุกรุกอย่าง

ต่อเนื่อง  
1.2 การจัดการป่าไม้และการพัฒนา

แหล่งน ้า ไมส่อดคล้องกันในการ
ก้าหนดนโยบาย 

1.1 การจัดการพื นที่ต้นน ้าเพื่อลดผลกระทบใน
ภาพรวมของลุ่มน า้ทั งน ้าท่วมและการขาดแคลน
น ้า 

 

2. การเกิดอุทกภัย 2.1 มีแนวโน้มปริมาณน ้าท่า และอัตรา
การไหลสูงสุด เพิ่มขึ น 

2.2 สภาพการไหลของน ้าท่าจากพื นที่
การเกษตรมีการเปลีย่นแปลง  

2.3 การขยายตัวของชุมชนเมืองในพื นที่
เสี่ยงอุทกภัยหรือผังเมืองไม่เหมาะสม 

2.4 การเกิดอุทกภัยที่มีความรุนแรงมากขึ น  
2.5 คาดการณร์ะดับน า้ทะเลจะสงูขึ น 

2.1 สถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงขึ น หากไม่มี
มาตรการในการควบคมุปัจจัยที่ท้าให้เกิดผล
กระทบต่าง ๆ เกดิขึ น 

2.2 น ้าท่วมชุมชนจะมีความรุนแรงมากขึ น หากยัง
ไม่สามารถควบคุมผังเมืองการบุกรุกทางน ้า 
และการบังคับใช้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

2.3 มีความจ้าเป็นท่ีต้องลงทุนสูงมากในการ
ป้องกันหรือบรรเทาอุทกภยั 

3. การจัดหาน ้าต้นทุน 3.1 แนวโน้มการพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ขนาดใหญ่และกลาง ท้าได้ยากและ
ใช้เวลานานและอาจไมส่ามารถ
พัฒนาได้เต็มศักยภาพควรพัฒนา
ด้านอื่นเพิ่ม  

3.1 การพัฒนาน ้าต้นทุนเพิ่มในอนาคตจะเพิ่มได้
ไม่มาก จะต้องจัดการด้านความตอ้งการให้
สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาหรืออาจจะ
ต้องจัดการดา้นอ่ืนเสริม ดังนี  
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ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน ้า 
-   แหล่งเก็บกักน ้าตามศักยภาพ เพิ่ม

ความจุเก็บกักได้อีก 18,900 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และพัฒนาพื นที่
ชลประทานเพิม่ได้อีก18.8 ล้านไร ่

-   พื นที่เกษตรน ้าฝนพัฒนาโดยใช้
แหล่งน ้าธรรมชาติ น ้าบาดาล 
แหล่งน ้าชุมชน และแหล่งน ้าในไร่
นา เสรมิการใช้น ้าฝน 

-   ปริมาณน ้าท่ีจะต้องจัดหาน ้าตน้ทุน
และจัดสรรในพื นท่ีเกษตรน ้าฝนอีก
ประมาณ 48,960 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

3.2 การขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคใน
ชนบทได้รับการแก้ไขอยู่ในระดับด ี
แต่ยังมีปัญหาในปีท่ีแล้งมาก  

3.3การขาดแคลนน ้าเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและ
เมืองหลัก จะต้องมีระบบการจัดสรร
น ้าระหว่างกิจกรรมให้เหมาะสม 

3.4 แอ่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ ยังมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ได้
เพิ่ม 

-  ภาคเหนือ : ทิศทางการพัฒนาควบคู่กับการ
อนุรักษ์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม
และพัฒนาเพิ่มใหส้มดุลระหว่างตน้น ้าและการ
ใช้ประโยชน ์

-  ภาคกลาง : จ้าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคง
ของแหล่งน ้าต้นทุน 

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีศักยภาพการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าในพื นที่น้อย เร่ง
พิจารณาแหล่งเก็บน ้าในลุ่มน ้าชีตอนบน และ
พิจารณาการใช้ประโยชน์จากแม่น า้นานาชาติ 
รวมทั งการปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร
ให้สอดคล้องกับต้นทุนการพัฒนา 

-  ภาคตะวันออก : ความต้องการน ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรมและภาคบริการจะยังคง
ขยายตัว ต้องจัดหาแหล่งเก็บน ้า เสริม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าของแหล่งเก็บน ้า
เดิม และสร้างระบบโครงข่ายน ้ารวมถึงมีระบบ
การจัดสรรน ้าที่เหมาะสม 

-  ภาคตะวันตก : ในภาพรวมมีการพัฒนาน ้า
ต้นทุนและพื นท่ีชลประทานจ้านวนมาก แต่ยังมี
พื นที่ลุ่มน ้าสาขาท่ีมีความเสี่ยงขาดแคลนน ้าสูง 
ต้องมีการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาด
เล็กสนับสนุน  

-  ภาคใต้ : มีการปลูกพืชเศรษฐกจิ ท้าให้ความ
ต้องการการพัฒนาระบบชลประทานลดลง แต่
ด้านการบริการและท่องเที่ยว ยังคงขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง  

3.2 การพัฒนาโครงข่ายน ้าเช่ือมระหว่างแหล่งน ้า
เพื่อสร้างเสถียรภาพของน ้าต้นทุน 

3.3 การพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กทั งผิวดินและน ้า
บาดาลเพ่ิมเตมิ เพื่อเป็นแหล่งน ้าส้าหรับความ
จ้าเป็นพื นฐานส้าหรับชุมชน 

3.4 การขยายความต้องการใช้น ้าในอนาคต
โดยเฉพาะเพื่อภาคเศรษฐกิจจะตอ้งพิจารณา
ศักยภาพที่จะพัฒนาน ้าต้นทุนเพ่ิม รวมทั งการ
วางแผนการจัดสรรน ้าระหว่างภาคการใช้น ้า
ต่าง ๆ  

3.5 แหล่งน า้บาดาลจะสามารถเป็นแหล่งน า้เสริมน ้า
ผิวดินเพื่อการผลติ (เกษตร/อุตสาหกรรม) 

4. การแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น ้า 

4.1 ปริมาณน ้าเสียจากชุมชน เป็น
ปริมาณน ้าเสียที่ระบายลงสู่แหล่ง
น ้ามากท่ีสุดและจะเพิ่มขึ นตามการ
ขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ 

4.1 มีผลกระทบต่อแหล่งน ้าธรรมชาติ น ้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภค  

4.2 มีผลต่อการควบคุมคณุภาพน ้าของแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ
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ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการจัดการน ้า 
4.2 น ้าเสียจากการเพาะปลูก รวมทั ง

การรุกตัวของน ้าเคม็ มีผลกระทบ
รุนแรงในฤดูแล้ง  

4.3 การเพิ่มขึ นของโรงงานขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

4.4 การใช้น ้าจากล้าน า้มากขึ น ทา้ให้
น ้าเคม็รกุตัวมากกว่าในอดตีมาก 

4.3 การจัดสรรน ้าเพิม่ขึ น เพื่อลดปัญหาน ้าเสีย 
การรุกตัวของน ้าเคม็ และการรักษาระบบ
นิเวศน ์

5.  การจัดการทรัพยากรดิน
และการใช้ที่ดิน 

5.1 น้าพื นท่ีการเกษตรมาใช้ในการ
ขยายเมืองและพื นท่ีอุตสาหกรรม 

5.2 การใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่ไม่
เหมาะสมกับชนิดดิน 

5.1 ประสิทธิภาพการผลิตลดลง  
5.2 การจัดหาแหล่งน ้าไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
5.3 ปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพน ้าและคณุสมบัติดิน  
6. การจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า 6.1 พื นที่ชุ่มน ้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รบัการ

คุ้มครองตามกฎหมาย  
6.2 มีการสูญเสียพื นท่ีชุ่มน ้าจากการใช้

ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  

6.1 ปรับปรุงการจัดการใหเ้หมาะสมป้องกันพื นที่
ชุ่มน ้าทีม่ีขนาดลดลงหรือสูญเสียระบบนิเวศ
ตามธรรมชาต ิ

7. หน่วยงานด้านน ้ามี
ลักษณะแยกส่วนและมี
ความซ ้าซ้อนในภารกิจ 
รวมทั งยังไม่มีองค์กร
ด้านนโยบายที่ชัดเจน 

7.1 ปัญหาด้านน ้ามีความท้าทายและ
ซับซ้อนมากขึ น ทั งในการก้าหนด
นโยบายและการวางแผน 

7.2 ถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการน ้า 
องค์กร และกฎหมายจะท้าให้ไม่
สามารถตัดสินใจที่เป็นเอกภาพใน
การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้า 

 

7.1 ต้องมีความชัดเจนในอ้านาจหน้าท่ีและองค์กร
ด้านนโยบายในการรับผิดชอบการบริหาร
จัดการในภาพรวมทั งระดับชาติและระดับลุ่มน า้ 

7.2 หน่วยงานด้านจัดการน ้าจ้าเปน็ต้องบูรณาการ
การท้างาน เพื่อแก้ปัญหาในการดา้เนินการ
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ ทั งด้านนโยบายและการจัดท้าแผน
ปฎิบัติการ 

7.3 มีระบบและกระบวนการที่เปน็เอกภาพและ
สามารถตอบสนองต่อปญัหาด้านน ้าท่ีเกิดขึ นได้
อย่างทันท่วงที 

 

3.2 วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
3.2.1 วิสัยทัศน์  

 
“ ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภค น ้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล 

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ” 
 

3.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ข้างต้น ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

หลักการ : น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นความจ้าเป็นพื นฐานในการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชนซึ่งต้องจัดหาให้ประชาชนสามารถมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั งใน
ชนบทและเมืองภาพรวมความต้องการใช้น ้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เพ่ือการอุปโภคบริโภคมีความ
ต้องการ 6,490 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ความต้องการน ้าในปี พ.ศ. 2570 
จ้านวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงปัจจัยพื นฐานในการ
ด้ารงชีพของประชาชนจากข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า
จ้านวนหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จ้านวน 7,490 หมู่บ้านและมีหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื นที่
ภัยแล้งที่ต้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นประจ้าทุกปี  ราษฎรในหลายพื นที่ยังอาศัยน ้า
จากบ่อน ้าตื นส้าหรับการอุปโภคและหลายพื นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน ้าเพ่ือการบริโภค 
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในการจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน ทั งน ้าผิวดินและน ้าบาดาล เช่น ในพื นที่สูง 
พื นที่ห่างไกลแหล่งน ้า พื นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล และในบางปีที่เกิดภาวะฝนทิ งช่วง
และภัยแล้งรุนแรง  

ส้าหรับในเขตเมือง ความต้องการใช้น ้าส่วนใหญ่เพ่ิมจากการเพ่ิมขึ นของประชากร และ
ประชากรเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ น การขยายตัวเมืองหลักและการท่องเที่ยว รวมถึงการค้า 
การบริการทั งในประเทศและเมืองการค้าชายแดน ซึ่งต้องวางแผนทั งการจัดหาน ้าต้นทุนและ
ระบบประปาควบคู่กันไป 

เป้าประสงค์  : จัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั ง
ในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ  

กลยุทธ์  :  1) จัดหาแหล่งน ้าต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา 
2) พัฒนาระบบประปาเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็บน ้าเพ่ิมเติม รวมทั งการเก็บกักน ้าฝน 
4) จัดหาน ้าดื่มให้โรงเรียนและชุมชน  
5) การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1) รณรงค์การใช้น ้าอย่างประหยัด 
5.2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าและลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน ้าประปา 
5.3) ควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองให้เหมาะสมกับศักยภาพน ้าต้นทุน 
5.4) บริหารจัดการน ้าตามหลัก 3R 

เป้าหมายตามศักยภาพ 1 : 
1) จัดหาแหล่งน ้าผิวดิน/น ้าบาดาล และพัฒนาประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน จ้านวน 7,490 

หมู่บ้าน มีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. 2560 
 

1 เป้าหมายตามศักยภาพหมายถึง เป้าหมายที่พิจารณาศักยภาพทางด้านอุทกวิทยา ภูมิกายภาพ และวิศวกรรม ซ่ึงยังไม่รวมถึงข้อจ้ากัดทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และความคุ้มค่าในการลงทุน 
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2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท จ้านวน 9,093 หมู่บ้าน มีน ้าสะอาดอุปโภค
บริโภคภายในปี พ.ศ. 2564 

3) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน ้าดื่มสะอาด 6,132 โรงเรียน/ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2564 
4) ชุมชนเมือง/พื นที่เศรษฐกิจมีระบบประปาเพ่ิมขึ น 255 เมืองและขยายเขตประปาเมือง 688 แห่ง

ภายในปี พ.ศ. 2569 

กลยุทธ ์

เป้าหมายตามศักยภาพ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

1. จัดหาแหลง่น ้าต้นทนุและ
ก่อสร้างระบบประปา 

ร้อยละ 90 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- สถ. ทบ. ทน. 
อปท. 

2. พัฒนาระบบประปาเมือง
และพื นที่เศรษฐกจิ 

พัฒนาระบบประปา
เมือง  

ร้อยละ 17  
ของ เมืองเป้าหมาย/

ขยายเขตประปา 
ร้อยละ 100 

พัฒนาระบบประปา
เมือง 

ร้อยละ 48  
ของเมืองเป้าหมาย 

 

พัฒนาระบบประปา
เมือง  

ร้อยละ 35       
ของเมืองเป้าหมาย 

กปภ. 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาชนบทและจัดหาแหล่ง
เก็บน ้าฝน 

ร้อยละ10 
ของหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

- 
 

สถ. ทบ. ทน. 
อปท. 

4. จัดหาน ้าด่ืมให้โรงเรียนและ
ชุมชน 

ร้อยละ 45 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

ร้อยละ 55 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- 
 

ทบ. 

5. การใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเกาะและ
พื นที่ขาดแคลนน ้า

ต้นทุน 

เมืองหลัก 
ที่มีแนวโน้ม 
ขาดแคลนน ้า 

กปภ. อปท. 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต(เกษตรและอุตสาหกรรม) 

หลักการ  : การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทส้าคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทเพิ่มมากขึ นในภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ภาคการเกษตรก็ยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมูลค่าการ
ผลิตการเกษตรส่วนใหญ่มาจากผลผลิตพืช ซึ่งประกอบด้วยพืชหลักได้แก่ ข้าว ยางพารา 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ อ้อย ปาล์มน ้ามัน และมันส้าปะหลัง เป็นต้น นับว่าเป็นแหล่งรายได้
หลักและรองรับแรงงานของประชาชนในชนบท การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและสนับสนุนความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั งการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน ้า 
ปัจจุบันมีพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง เช่น เป็นพื นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าปีละ 1,000 มิลลิเมตร สภาพดิน
ไม่อุ้มน ้า และขาดแหล่งเก็บกักน ้า รวมทั งพื นที่ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ภัยแล้งซ ้าซาก
และมีความรุนแรงเพ่ิมขึ น โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ. 2556 มีพื นที่เกษตรน ้าฝน
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เสี่ยงภัยแล้งซ ้าซากระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ประมาณ 26.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 
ของพื นที่เกษตรนอกเขตชลประทานทั งประเทศ 

เนื่องจากปริมาณน ้าท่ีจัดสรรภายใต้โครงสร้างพื นฐานปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ไม่สามารถ
รองรับความต้องการน ้าในทุกประเภท และทุกพื นที่ในอนาคต (พ.ศ. 2569) จึงมีความจ้าเป็น
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานโดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าตามศักยภาพภายในประเทศ 
โดยประเมินความต้องการน ้าขั นต่้า ได้แก่ อุปโภคบริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การรักษาระบบนิเวศของลุ่มน ้าจากหลักการของสมดุลน ้า ปริมาณน ้าที่เหลือจึงน้าไปสู่
การก้าหนดพื นที่เกษตรชลประทาน และการพัฒนาด้านอื่น ๆ  

เนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น ้าสูงถึง ร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น ้า
ทั งหมด การก้าหนดแนวทางการพัฒนา จึงมุ่งเน้นการลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิต  
ในพื นที่การเกษตรต่าง ๆ จ้าแนกได้ดังนี  

1) พื นที่เกษตรชลประทานปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) 30.22 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 60 อยู่ในภาคกลาง
และภาคเหนือ 

2) พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทานใหม่ตามศักยภาพน ้าและการพัฒนา
แหล่งเก็บน ้าต้นทุนภายในประเทศ จ้านวน 18.8 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 40 อยู่ในภาคเหนือ 
และร้อยละ 30 อยู่ในภาคใต้ 

3) พื นที่เกษตรที่เหลืออีกประมาณ 100 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 57 อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าหนดเป็นพื นที่เกษตรน ้าฝนและเป็นพื นที่ที่ต้องใช้กลยุทธ์
พิเศษที่อาจมีค่าลงทุนสูง เช่น การใช้น ้าบาดาล การผันน ้าจากลุ่มน ้าข้างเคียง โดยก้าหนด
เป็นพื นที่เกษตรเพ่ือความอยู่รอด เกษตรพอเพียง และเกษตรยั่งยืน ตามความเหมาะสม
ของลักษณะกายภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของดิน และน ้า 

ส้าหรับภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพ่ือการส่งออกยังคงขยายตัวในพื นที่เดิม คือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ซึ่งภาคตะวันออกแนวโน้มยังขยายตัวสูง เนื่องจากภาคกลางประสบ
ปัญหาน ้าท่วมรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 ท้าให้มีการลดขนาดการลงทุน
และย้ายการผลิตออกไป จึงต้องเร่งร ัดการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าทุกประเภทและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าของแหล่งเก็บน ้าเดิม รวมถึงการสร้างโครงข่ายน ้าส้าหรับอุตสาหกรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาพื นที่เกษตรชลประทานในภาคตะวันออก เพ่ือให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่
จะขาดแคลนน ้าและการเตรียมความพร้อมส้าหรับพื นที่พัฒนาใหม่เพ่ือกระจายแหล่งผลิตไปสู่
ภูมิภาคที่มีศักยภาพ 

ทั งนี จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและ
ลดความเสียหายจากภัยแล้ง เช่น การเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน ให้กับแหล่งเก็บกักเดิม 
ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้า และการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร รวมถึงปรับ
ปฏิทินการปลูกพืช 

เป้าประสงค์ : 1) บริหารจัดการความต้องการใช้น ้าในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน ้าต้นทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ลดความสูญเสียน ้า และเพ่ิมมูลค่าน ้าชลประทาน  
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3) จัดหาน ้าต้นทุนเพ่ือรักษาระบบนิเวศรวมทั งควบคุมและจัดสรรน ้าให้สมดุลและเพียงพอ 
ทั งเพ่ือการใช้น ้าขั นพื นฐานของลุ่มน ้าและระบบนิเวศ 

4) จัดหาแหล่งน ้าต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ 
5) จัดหาแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออก 

และอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 

กลยุทธ์ : 1) การจัดการด้านความต้องการ 
1.1) ก้าหนดพื นที/่ควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
1.2) ก้าหนดกติกาการจัดสรรน ้าต้นทุนร่วมกันหลายพื นที่หรือกิจกรรม 

2) บริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Zoning) 2 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้าและระบบชลประทาน 

3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าของแหล่งน ้าให้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมการเก็บกัก
ในลุ่มน ้าที่มีความต้องการใช้น ้าสูง 

3.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน ้าเดิม รวมถึงการจัดรูปที่ดิน 
3.3) จัดระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม 
3.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้าในแหล่งน ้าขนาดเล็ก หรือในระดับแปลงนา 
3.5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ แหล่งน ้าและระบบชลประทาน 

4) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 
4.1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ 
4.2) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าน ้าที่ตื นเขิน 
4.3) ใช้น ้าบาดาลเสริมการใช้น ้าผิวดิน 
4.4) ขุดสระน ้าในไร่นาและแหล่งน ้าชุมชน 

5) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าใหม่และระบบกระจายน ้า 
5.1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า  
5.2) จัดหาแหล่งน ้าต้นทุน และการน้าน ้ามาใช้ในพื นที่ใกล้เคียง รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ประตู

ระบายน ้า ฝายทดน ้า อาคารควบคุม และสถานีสูบน ้า  
5.3) การพัฒนาระบบชลประทาน และระบบกระจายน ้า 

6) การพัฒนาระบบผันน ้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้าภายในและระหว่างลุ่มน ้า/ต่างประเทศ 
7) การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ 

เพ่ือการส่งออก อุตสาหกรรมต้นน ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

เป้าหมายตามศักยภาพ  : 
1) การจัดการด้านความต้องการ  

1.1) อุตสาหกรรมภาคตะวันออกสามารถลดการใช้ ใช้ให้คุ้มค่าและการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
ลดการใช้น ้าได้ร้อยละ 10  

1.2) มีกลไกควบคุมการใช้น ้า และการจัดสรรน ้าในพื นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคตะวันตก 

2) การจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการใช้น ้าต่อหน่วยให้สูงขึ น 
 

2
 แนวทางการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Zoning), 2557   ด้าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3) เพ่ิมประสิทธิภาพเก็บกักน ้าของแหล่งน ้าเดิมให้เต็มศักยภาพ และลดการใช้น ้าในพื นที่
ชลประทานเดิมร้อยละ 10 และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้าแหล่งน ้าขนาดเล็กในลุ่มน ้า
ที่มีศักยภาพการพัฒนาต่้า รวมทั งการด้าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้
สมบูรณ์ทั่วถึง โดยการวางผังจัดรูปที่ดิน การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือ
ทางล้าเลียงในไร่นา การปรับระดับพื นที่ดิน การบ้ารุงดิน การวางแผนการผลิตและการ
จ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร 

4) จัดหาแหล่งน ้าให้กับพื นที่เกษตรน ้าฝน ให้เพียงพอต่อการท้าการเกษตรเพ่ือยังชีพ ได้อย่างน้อย 
1 ฤดูกาล โดยการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ ให้มีปริมาณน ้าเก็บกักเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า2,700 
ล้านลูกบาศก์เมตร ขุดสระน ้าในไร่นา 270,000 บ่อ พัฒนาน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 1.04 
ล้านไร่ และแหล่งน ้าชุมชน 1,715 แห่ง 

5) พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า โดยเน้นลุ่มน ้าที่มีแหล่งเก็บกักน ้าต่้า และมีพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน ้า 
ให้เพียงพอกับความต้องการขั นพื นฐานในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศการ
พัฒนาพื นที่เกษตรชลประทาน อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื นที่ และ
พัฒนาโครงการแหล่งน ้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน ้าให้มากขึ น ให้มีปริมาณน ้า
ที่สามารถจัดการได้ไม่น้อยกว่า 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถด้าเนินการเพ่ิมพื นที่
ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 8.7 ล้านไร่ 

6) การจัดหาน ้าต้นทุนในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ ระบบผันน ้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า ตาม
ศักยภาพและข้อจ้ากัดเพ่ือรองรับพื นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส้าคัญของประเทศ 
รวมทั งพื นที่ขาดแคลนน ้าด้านต่าง ๆ ในระดับสูง 

กลยุทธ ์

เป้าหมายตามศักยภาพ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

เกษตร 
1. การจัดการด้านความ

ต้องการ 
1. ศึกษา ตรวจสอบ 

เกณฑ์การจัดสรรน ้า
ในลุ่มน ้าภาคกลาง 
ภาคตะวันตก 
และภาค
ตะวันออก 

2. ศึกษาวิจัย 
ก้าหนดมาตรการ
ลดการใช้น ้า    
ใช้ให้คุ้มค่าและ
การน้าน ้ากลับมา
ใช้ใหม ่

1. ก้าหนดเกณฑ์ 
การจัดสรรน ้าใน 
ลุ่มน ้าภาคกลาง 
ภาคตะวันตก 
และภาค
ตะวันออก 

2. ลดการใช้น ้าได้
ร้อยละ 10  

3. ก้าหนด        
การขยายตัวใน   
ภาคตะวันออก    
ให้เหมาะสม 

1. ขยายผลในลุ่มน ้า
อื่น ๆ 

2. การศึกษา/
วางแผนพื นท่ี
อุตสาหกรรม
ส่งออกและ
อุตสาหกรรม  
ต้นน ้า 

ชป. ทน. 

2. จัดการพื นที่เกษตรกรรม
(Zoning) เพ่ิมมูลค่า      
การใช้น ้าต่อหน่วยให้สูงขึ น 

การบริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับการจัดระบบปลูกพืชอย่างเหมาะสม  

ในพื นที่ชลประทานเดิม 30.22 ล้านไร่  
โดยมุ่งเน้นลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ ลุ่มน ้าชี และลุ่มน า้มูล 

ชป. พด. 
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กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงการแหล่งน ้าและระบบ
ชลประทานเดิม 

1. เพิ่มปริมาณเก็บ
กัก 95 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

2. เพิ่มพื นท่ี
ชลประทาน 0.16 
ล้านไร ่

3. ศึกษา/ปรับปรุง 
ระบบชลประทาน
ที่มีอยู่เดิม 

1. ด้าเนินการ
ต่อเนื่องจากผล
ศึกษา 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 10 

3. ลดความต้องการ
ใช้น ้าในเขตอย่าง
น้อยร้อยละ 10 

4. ศึกษาปรับปรุง
โครงการขนาด
เล็ก โดยมุ่งเน้น
พัฒนาระบบส่ง
น ้าในแหล่งน ้า
ขนาดเล็ก
ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 ชป. 

4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้าใน
พื นที่เกษตรน ้าฝน 
4.1 ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 
4.2 สนับสนุนการขุดสระน ้า

ในไร่นา 
4.3 พัฒนาน ้าบาดาลเพื่อ

การเกษตร 
4.4 การสนับสนุนแหล่งน ้า

ชุมชน 

 
 

4,330แห่ง 
 

70,000 บ่อ 
 

141,750 ไร่ 
 

465 แห่ง 

 
 

5,756 แห่ง 
 

100,000 บ่อ 
 

553,600 ไร่ 
 

750 แห่ง 

 
 

4,357 แห่ง 
 

100,000 บ่อ 
 

346,700 ไร่ 
 

500 แห่ง 

 
 
ทน. ปภ. 
กองทัพบก 
พด. 
 
ทบ. 
 
พด. สถ. อปท. 

5. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ใหม ่การจัดหาแหล่งน ้า
ต้นทุน และระบบกระจายน ้า 

5.1 เก็บกักน ้าได้เพิ่ม
1,100 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร  

5.2 จัดการน ้าได้ 
รวม 2,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

5.3 เพิ่มพื นท่ี
ชลประทานได้อีก 
2  ล้านไร่
(ด้าเนินการทั ง 
25 ลุ่มน ้า                   

 

ด้าเนินการ 
ทั ง 25 ลุ่มน ้า  
โดยมุ่งเน้น  

ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) 
ยม วัง  

โขง (อีสาน) ชี มูล
เจ้าพระยา ท่าจีน 

สะแกกรัง  
โตนเลสาบ 

ด้าเนินการ 
ทั ง 25 ลุ่มน ้า  
โดยมุ่งเน้น  

ลุ่มน ้าปิงน่าน 
แม่กลองปราจีนบรุี  
บางปะกง เพชรบุรี  

ชป.ทน. พด. 
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กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

ทั งนี ผลสัมฤทธ์ิ 
บางโครงการจะ
เห็นผล ในระยะ 
1-3 ปี ต่อไป 
ขึ นอยู่กับขั นตอน
และขนาดของ
โครงการ) 

6. การพัฒนาระบบผันน ้าและ
ระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า 

ศึกษาเตรยีม 
ความพร้อมในลุม่น ้า

เจ้าพระยาใหญ่  
ลุ่มน ้าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
และลุม่น ้าภาค

ตะวันออก 

- ด้าเนินการต่อเนื่อง
ตามผลการศึกษา 

- ศึกษาลุ่มน ้าที่มี
ศักยภาพ  

ด้าเนินการต่อเนื่อง
ตามผลการศึกษา 

ชป. ทน. 

อุตสาหกรรม 
7. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า 

และระบบส่งน ้า 
7.1 พื นที่อุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 
 
 
7.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษและ

นิคมอุตสาหกรรมที่
พัฒนาขึ นใหม ่

 
 

70 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร 

 
 

ศึกษาเตรยีมความ
พร้อมเพื่อจัดหาน ้า
รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

ระยะที่ 1  
(5 จังหวัด) 

 

 
 

ศึกษา/เตรียม  
ความพร้อม  

จัดหาแหล่งน ้า 420 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

- ด้าเนินการจดัหา
น ้าตามผล
การศึกษาในพื นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 

- ศึกษาเตรียมความ
พร้อมเพื่อจัดหา
น ้ารองรับการ
พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2         
(5 จังหวัด) 

 
 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
จากผลศึกษา  

 
 

จัดหาแหล่งน ้า
รองรับนิคมฯ 
ที่เกิดขึ นใหม ่

 
 

ชป. 
 
 
 
ยผ. ชป. กนอ. 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

หลักการ  :  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะพื นที่ต้นน ้า เปลี่ยนเป็นพื นที่อยู่อาศัยและท้าการเกษตร 
ท้าให้การเกิดน ้าหลากดินถล่ม น ้าท่วมฉับพลันเกิดขึ นบ่อยและรุนแรง โดยเฉพาะในภาคเหนือ
และภาคใต้ และมีผลต่อพื นที่ลาดเชิงเขา ท้าให้น ้าหลากรุนแรงขึ น กระทบต่อพื นที่การเกษตร
และชุมชน  
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ส้าหรับการเกิดน ้าหลากล้นตลิ่งในพื นที่การเกษตร ในบางแห่งสาเหตุหลักเกิดจาก
สภาพภูมิประเทศหรือเป็นการท่วมตามธรรมชาติ เช่น ลุ่มน ้ายมและน่านตอนล่าง จุดบรรจบ
แม่น ้าชีและมูล เป็นต้น แต่ในหลายพื นที่มีความถี่และรุนแรง โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้ที่ดิน ไม่
เหมาะสม การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน ้า เช่น การลดลง
ของพื นที่ชุ่มน ้า ทางระบายน ้าลดประสิทธิภาพลง เป็นต้น  

สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยรุนแรงและขยายพื นที่มากขึ น โดยมีหมู่บ้านเสี่ยงภัย
น ้าหลากดินถล่ม ทั งสิ น 6,042 หมู่บ้าน (กรมทรัพยากรน ้า, 2548-2558) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ 
พื นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก จ้านวน 31 แห่ง เขตเศรษฐกิจรอง 154 แห่ง และพื นที่
การเกษตรเสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากระดับกลางถึงระดับสูงจ้านวน 9.88 ล้านไร่ (ส้านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2548-2556) มีความรุนแรงใน
ลุ่มน ้ากก กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง ลุ่มน ้าชีและมูลตอนล่าง และลุ่มน ้า
ในภาคใต้ โดยมีแนวโน้มการเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงมากกว่าในอดีต การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ลุ่มน ้ามูลตอนบน และลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา สาขาคลองอู่ตะเภาอ.หาดใหญ่
ใน ปี พ.ศ. 2553 และการเกิดมหาอุทกภัยในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ใน ปี พ.ศ. 2554 มูลค่าความเสียหาย
ภาคราชการและเอกชน รวม 1.44 ล้านล้านบาท 

 เนื่องจากการเกิดอุทกภัยมีสาเหตุทั งจากธรรมชาติและการกระท้าของมนุษย์ ในการ
แก้ไขปัญหาจึงก้าหนดแนวทางจากสาเหตุ ขนาด ผลกระทบ และความสามารถในการลด
ผลกระทบ รวมทั งการใช้มาตราการเชิงรุกลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ดังนี  

1) พื นที่ลาดชันสูงเสี่ยงภัยน ้าหลาก ดินโคลนถล่มและที่ต่อเนื่องเชิงเขา เน้นให้มี
ระบบเตือนภัยที่แม่นย้าและการปรับปรุงการตั งถิ่นฐาน โดยใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างเฉพาะเพ่ือ
การปรับปรุงกลับสู่สภาพเดิม 

2) พื นที่ลาดชันปานกลางส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยจะเกิดขึ นและ
ลดลงอย่างรวดเร็ว จะใช้มาตราการเช่นเดียวกับพื นที่ลาดชัน โดยการใช้สิ่งก่อสร้างเท่าที่จ้าเป็น
เช่น การปรับปรุงการระบายน ้าเฉพาะจุดที่ประสิทธิภาพการระบายต่้า และการป้องกัน
ในชุมชนหนาแน่นมีความเสียหายสูง 

3) พื นที่ราบน ้าล้นตลิ่งล้าน ้าสายหลักและที่ราบท้ายน ้า การใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
ควรด้าเนินการเฉพาะการปรับปรุงสภาพล้าน ้าเพ่ือรักษาสภาพให้เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยา
ส้าหรับลุ่มน ้าที่เกิดอุทกภัยวิกฤตที่เกิดขึ นบ่อย ผลกระทบรุนแรง และมีความเสียหายสูง ให้มี
การพิจารณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า การผันน ้า หรือการใช้พื นที่รับน ้านองร่วมกับ
การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน ้าในพื นท่ีต้นน ้า 

4) พื นที่ชุมชนและเศรษฐกิจส้าคัญ ให้มีการป้องกันที่เหมาะสมและลดผลกระทบกับพื นที่
โดยรอบ และเพ่ือลดผลกระทบในอนาคต ให้มีการใช้มาตรการเชิงรุก เช่น การควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการผังเมือง 

ทั งนี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหาย
จากอุทกภัย เช่น ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าให้สมบูรณ์ ระบบป้องกันชุมชน ผังเมืองและการใช้ที่ดิน 
แหล่งชะลอน ้า แก้มลิง ปรับปรุงสภาพล้าน ้า สนับสนุนการปรับตัวให้อยู่กับสภาวะน ้าท่วม เป็นต้น 

เป้าประสงค์ :  1) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจส้าคัญที่มีผลกระทบรุนแรง
และความเสียหายสูง 

2) ลดความเสียหายในพื นที่เกษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยซ ้าซาก 
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3) ลดความเสียหายจากน ้าหลาก ดินโคลนถล่ม น ้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย3 

กลยุทธ์ :  1) การปรับปรุงทางน ้าสายหลัก 
2) การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ผันน ้า และพื นที่รับน ้านอง 

2.1) การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า 
2.2) การจัดหาพื นที่รับน ้านอง/พื นที่แก้มลิง 

3) การป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง 
3.1) วางระบบป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง 
3.2) ปรับปรุงระบบระบายน ้าในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมขัง 

4) การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน ้า/จังหวัดและปรับปรุง/จัดท้าผังเมือง4 
4.1) การใช้มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน ้า/จังหวัด 
4.2) การใช้ผังเมืองควบคุมในพื นที่พัฒนาหนาแน่น 

5) การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน ้าให้เต็มศักยภาพ เพ่ือลดปริมาณน ้าหลาก
ให้กับพื นที่ตอนล่าง 

6) การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย 
6.1) การจัดรูปและปรับพื นที่ท้านาที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
6.2) หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านในบริเวณน ้าท่วมถึง /ปลูกบ้านใต้ถุนสูง 
6.3) ปรับระบบการท้าเกษตรหรือเลือกชนิดพืชและระยะเวลาปลูกพืชให้เหมาะสม 

เป้าหมายตามศักยภาพ  : 
1) ล้าน ้าสายหลักและสาขาได้รับการปรับปรุง เพ่ิมอัตราการไหลมากกว่าร้อยละ 10 รวม

ระยะ 870 กิโลเมตร 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ลดความเสียหายจากน ้าหลากล้นตลิ่ง ลุ่มน ้าเสี่ยงภัยน ้าล้น

ตลิ่งและความเสียหายสูงในลุ่มน ้าวิกฤติ 10 ลุ่มน ้า 
3) พัฒนาพื นที่รับน ้านองในลุ่มน ้าเจ้าพระยาเพื่อชะลอน ้าหลากขนาดใหญ่ 
4) ป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ชุมชนเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ จ้านวน 185 แห่ง 
5) จัดท้า/ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ลุ่มน ้า 15 แห่ง 
6) สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยโดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ และกลุ่มลุ่มน ้าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3
การแก้ไขปัญหาอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6 

4 
การจัดท้าผังจังหวัด/ผังเมือง ด้าเนินการตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

1. การปรับปรุงทางน ้า      
สายหลัก 

230 กิโลเมตร มุ่งเน้น
ที่ลุ่มน ้ายม และมลู 

535 กิโลเมตร 105 กิโลเมตร จท. 

2. การพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน ้า
ผันน ้าและพื นที่รับน ้านอง 
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กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

2.1 การปรบัปรุงการ
ระบายน ้า/ทางผันน ้า
เลี่ยงพื นท่ีชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 จัดท้าพื นที่รับน ้านอง 

ทะเลสาบสงขลา 
(คาบสมุทรสทิงพระ/

หาดใหญ่) 
งานศึกษา/ส้ารวจ 
ได้แก่ ลุม่น ้ายม

เจ้าพระยา ท่าจีน 
ปราจีนบุรี  
โตนเลสาป  

(อ.อรัญประเทศ) 
ชี มูล (จ.ชัยภูมิ      
จ.นครราชสีมา      
จ.ศรีษะเกษ          

จ.อุบลราชธาน)ี 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(จ.นครศรีธรรมราช 

จ.ชุมพร และ  
จ.นราธิวาส) ภาคใต้
ฝั่งตะวันตก (จ.ตรัง)  
ศึกษาพื นที่เหนือ 
จ.นครสวรรค ์
พื นที่แก้มลิง  

บริเวณลุ่มน ้าชี มลู 
 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
จากระยะสั น 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
ท่าจีน ปราจีนบุรี  
ยม โตนเลสาป 

(อ.อรัญประเทศ)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(จ.นครศรีธรรมราช 

จ.ชุมพร และ  
จ.นราธิวาส)  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(จ.ตรัง)  

 
 
 
 
 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
จากผลการศึกษา 

ระยะสั น 
และศึกษาเพิม่เตมิ 

พื นที่ใต้ 
จ.นครสวรรค ์

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
จากผลการศึกษา 

ชป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชป.ทน. 

3. การปอ้งกนัน ้าท่วมชมุชนเมือง 58 แห่ง 105 แหง่ 22 แห่ง ยผ. กทม. 
4. การก้าหนดเขตการใช้

ประโยชน์ที่ดินลุม่น ้า/
จังหวัด และปรับปรุง/
จัดท้าผังเมือง 

5 ผัง ได้แก่  
ลุ่มน ้าสะแกกรัง  

แม่กลอง ปราจีนบุรี  
โตนเลสาป  
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

10 ผัง ได้แก่  
ลุ่มน ้าสาละวิน  
โขง (เหนือ) กก  
เพชรบุรี ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก  
ตาปี ปัตตานี 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

- ยผ. 

5. การพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งเก็บกักน ้า   
เต็มศักยภาพ 

ศึกษาเตรยีมความ
พร้อมในลุ่มน ้าท่ีมี

ปัญหาน ้าท่วม  
และมีศักยภาพในการ

เก็บกัก มุ่งเน้นใน 
ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ยม 
ปราจีนบุรี บางปะกง 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
และทะเลสาบสงขลา 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
ตามผลการศึกษา 

ด้าเนินการต่อเนื่อง
ตามผลการศึกษา 

ชป. 
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กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

6. การสนับสนนุการปรับตัว
และหนีภัย 

กลุ่มลุม่น ้าภาคเหนือ  
กลุ่มลุม่น ้า

เจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่มลุม่น ้าภาคใต้
และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

กลุ่มลุม่น ้าอื่น ๆ ชป. ทน. ยผ. 
ปภ. อปท. 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการคุณภาพน ้า  

หลักการ  :  ปัจจุบันแม่น ้าหลายสายของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาด้านคุณภาพน ้า โดยจากการตรวจสอบ
ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้ามูล และลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา มีคุณภาพน ้า
ทั งล้าน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก และจากการเพ่ิมขึ นของประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยการระบายน ้าทิ งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน ้าโดย
ไม่ผ่านการบ้าบัด ได้ก่อให้เกิดมลพิษทั งแหล่งน ้าส่งผลให้คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าเสื่อมโทรมลง เริ่ม
จากคูคลอง แม่น ้า และน ้าทะเลชายฝั่ง คุณภาพของน ้าลดลงและสร้างผลกระทบต่อเนื่องไป
ยังระบบนิเวศในน ้าจากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ (ปี พ.ศ. 2557) มีการระบาย
มลพิษของประเทศ มีปริมาณน ้าทิ ง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
และโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน ้าธรรมชาติน้อย 

การรุกตัวของน ้าเค็ม เป็นปัญหาในแหล่งน ้าส้าคัญและมีความรุนแรงมากขึ น เนื่องจาก
ความต้องการน ้าที่มีมากขึ นในแหล่งน ้าสายหลัก จึงไม่สามารถจัดสรรน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ได้เพียงพอท้าให้เกิดปัญหาคุณภาพน ้าจากการรุกตัวของน ้าเค็ม ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค
บริโภคและการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

เป้าประสงค์ : 1) แหล่งน ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน ้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มี
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และ
แหล่งน ้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูยกระดับให้ดีขึ น 

2) การควบคุมความเค็มปากแม่น ้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา 

กลยุทธ์: 1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน 
2) ลดน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด 

2.1) ก้าหนดสัดส่วนการระบายมลพิษ 
2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤต/พื นที่เสี่ยงการปนเปื้อนโลหะ

หนักหรือสารเคมี 
- น ้าเสียจากชุมชน 
- น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
- น ้าเสียจากเกษตรกรรม 

3) การควบคุมระดับความเค็ม โดยการปล่อยน ้าจืดผลักดันน ้าเค็มและสร้างอาคารควบคุม 
4) การก้าจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน ้า 

เป้าหมายตามศักยภาพ  : 
1) ลดของเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน ้า เพ่ือให้คุณภาพน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้า 

ผิวดินที่ก้าหนด 
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2) ป้องกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน สะแกกรัง โขง (อีสาน) 
ชี แม่กลอง บางปะกง มูล (ล้าตะคอง) ปิง วัง ยม น่าน ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี 

กลยุทธ ์
เป้าหมายตามศักยภาพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

1. การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

รวบรวมและระบบบ้าบดั
น ้าเสียรวมของชุมชน 
(ระบบ ฯ ที่มีอยู่เดิม) 

1.2. ก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน า้เสยี
รวมของชุมชน (ระบบ ฯ 
ใหม)่ 

72 แห่ง 
 
 

28 แห่ง 
 
 
 

44 แห่ง 

137 แห่ง 
 
 

14 แห่ง 
 
 
 

123 แห่ง 

39 แห่ง 
 
 

5 แห่ง 
 
 
 

34 แห่ง 

สผ. คพ. อจน. 
กทม. อปท. 

2. การลดน ้าเสียจาก
แหล่งก้าเนิด 
2.1 ก้าหนดสัดส่วนการ

ระบายมลพิษ 
 
 
 
 
2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา

คุณภาพน ้าในพื นท่ีลุม่
น ้าวิกฤต 

 
 
 

 
 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา   
ท่าจีน ป่าสัก  

มูล ชี 
 
 
 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา  
ท่าจีน ป่าสัก ชี  
มูล (ล้าตะคอง)  

แม่กลอง บางปะกง  
โขง (อีสาน) 
ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก (ระยอง) 

 
 

ลุ่มน า้แมก่ลอง  
บางปะกง ปราจนีบุรี  
ปิง วัง ยม น่าน กก 

 
 

 
ลุ่มน ้าปิง วัง ยม 
น่าน บางปะกง  

ชี (พอง) ปราจีนบุรี 
ทะเลสาบสงขลา 

 
 

 
 
ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เพชรบุรี  

สะแกกรัง ตาป ี
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ทะเลสาบสงขลา 

ปัตตาน ี
ลุ่มน ้าเพชรบรุี 
สะแกกรัง ตาปี  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ทะเลสาบสงขลา
ปัตตาน ีแม่กลอง 

ปิง (กวง)  

 
 
สผ. คพ. อจน. 
อปท. 
 
 
 
 
สผ. คพ. อจน. 
อปท. กรอ. 
กนอ. 

3. การควบคุมระดับความเค็ม 
3.1 การใช้น ้าจืดผลักดัน

น ้าเค็ม 
3.2 การก่อสร้างอาคาร 

ป้องกันการรุกตัวของ
น ้าเค็ม 

ความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา   
โดยเฉพาะในลุ่มน ้า แม่กลอง ท่าจนี เจ้าพระยา บางปะกง 
ปราจีนบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก และทะเลสาบสงขลา 

ชป. 

4. การก้าจัดวัชพืชและขยะมลู
ฝอยในแหล่งน ้า 

เจ้าพระยา ท่าจีน  
ชี (พอง)  
บางปะกง  

นครนายก 
ปราจีนบุร ี

 เจ้าพระยา (น้อย)  
ป่าสัก (ลพบุรี) 

ทะเลสาบสงขลา 

เพชรบุรี  
สะแกกรัง  

ชป. จท. อปท. 



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า (พฤษภาคม 2558) 3-17 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

หลักการ  :   พื นที่ป่าต้นน ้าเป็นพื นที่ที่มีความส้าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื น การดูดซับน ้า การชะลอ
การไหลของน ้า และเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ส้าคัญของพื นที่ต้นน ้า สถานการณ์การบุกรุก
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื นที่ป่าได้กลายมาเป็นปัญหาส้าคัญ โดยการ
บุกรุกดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นพื นที่เกษตรกรรมและชุมชน โดยภาคเหนือมี
ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน ้าน่าน 
ป่าสัก สาละวิน เป็นต้น ซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มน ้าชั น 1 และเป็นแหล่งต้นน ้าล้าธารที่ส้าคัญของ
ประเทศ ในส่วนการบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือขยายที่ท้ากินและพื นที่อยู่อาศัยนั น เกิดขึ นในบริ เวณ
พื นที่ลุ่มน ้าชั น 2 และ 3 ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่าไม้ พื นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบ 
รองลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน ้ามูล โขง และชี ตามล้าดับ ทั งในพื นที่
ภาคใต้ ได้แก่ ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน ้าตาปี และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) พื นที่ป่าไม้ของประเทศ (ตามกฎหมาย) มีประมาณ 132 ล้านไร่
โดยจากการส้ารวจพบว่าพื นที่ป่าเสื่อมโทรมรวมทั งพื นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ มีจ้านวน 
20 ล้านไร่ ซึ่งจากการบุกรุกเพ่ือใช้ประโยชน์และการเสื่อมโทรมของพื นที่ป่าต้นน ้า เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าท่า มีผลกระทบต่อทั งการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน ้า  

นอกจากนี  ยังรวมถึงเกิดการชะล้างและการพังทลายของดินในพื นที่ท้าการเกษตรใน
พื นที่สูงชันหรือพื นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดการน้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลาย
ของดินตามธรรมชาติ และการชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือมนุษย์
นั่นเองท่ีท้าการเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของพื นที่ การบุกรุกท้าลายป่า โดยมีปริมาณฝนที่
ตกมากและรุนแรงผิดปกติเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลาย ผลเสียหายที่ตามมาคือ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง โครงสร้างของดินถูกท้าลาย ดินเก็บกักน ้าไว้ให้พืชใช้ได้น้อย 
ผลผลิตลดลง อีกทั งการชะล้างพังทลายของดินจะมีผลกับตะกอนในล้าน ้าและอ่างเก็บน ้า 
สภาพล้าน ้าตื นเขินจนสัญจรไปมาไม่ได้ 

เป้าประสงค์  :  1) ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้พื นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศ5 
 2) ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพื นที่ดินถล่ม ในพื นที่เกษตรลาดชัน เพ่ือการชะลอน ้าในลุ่มน ้า

สาขาที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม 

กลยุทธ์  :  1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เพ่ือปรับสมดุลของระบบนิเวศพื นที่ต้นน ้า
ชะลอการไหลหลากในช่วงฤดูฝนเพิ่มความชุ่มชื นให้กับพื นที่ป่า 
1.1) ปลูกป่าในพื นที่ต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 
1.2) ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
1.3) การก้าหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพื นที่อนุรักษ์ให้สอด

รับกับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ6 
2) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

2.1) ปลูกพืชคลุมดิน 
2.2) ปลูกไม้ยืนต้น 
2.3) โครงการน้าร่องในลุ่มน ้าสาขา ในลุ่มน ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสูง 

5
แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

6
ร่างนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2558-2564 
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เป้าหมายตามศักยภาพ  : 
1) พื นที่ป่าต้นน ้าได้รับการฟ้ืนฟู จ้านวน 4.770 ล้านไร่และลดความเร็วน ้าหลากในพื นที่ต้นน ้า  

  2) พื นที่ได้รับการป้องกันการสูญเสียหน้าดิน จ้านวน 9.475 ล้านไร่ ลดการกัดเซาะในพื นที่ต้นน ้า 

กลยุทธ ์

เป้าหมายตามศักยภาพ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้น
น ้าที่เสื่อมโทรม 

0.564 ล้านไร ่
 

2.610 ล้านไร ่
 

1.596 ล้านไร่ 
ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ในปี พ.ศ. 2567 

ปม. อส. 

2. การป้องกันและลดการ    
ชะล้างพังทลายของดิน 

1.475 ล้านไร ่ 4.0 ล้านไร ่ 4.0 ล้านไร ่ พด. 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการ 

หลักการ  :  ปัญหาทรัพยากรน ้าที่เกิดขึ นในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง คือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ ทั งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถน้ามาประกอบการวางแผน สั่งการ และ
การตัดสินใจไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ และการ
บังคับใช้ ไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า รวมทั งขาดการติดตามประเมินผล
การด้าเนินงาน 

เป้าประสงค์  :  1) มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผน
ที่เป็นเอกภาพ 

2) มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน ้า
ในระดับชาติและลุ่มน ้า การวางแผนการบริหารน ้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

4) มีระบบติดตาม ประเมินผล และการบ้ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้ว คงอยู่ในสภาพเดิม 
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์  : 1) จัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... (ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5) 
2) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ (ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5) 
3) การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน ้าและเครือข่ายระหว่างลุ่มน ้าทุกระดับ ทั งในและ

ระหว่างประเทศ 
4) การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤต ทั งในระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า 
5) การศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน ้า/ลุ่มน ้าสาขา 
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4) 

6.1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน ้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
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6.2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา/อนุรักษ/์การใช้ประโยชน์ 
6.3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบสนับสนุนที่ส้าคัญในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้า 
7) การจัดการน ้า บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน 

7.1) การบริหารจัดการน ้า และอาคารชลประทาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  

7.2) การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม 
8) การควบคุมการบุกรุกทางน ้า 

8.1) การจัดท้าฐานข้อมูลการบุกรุกทางน ้าและแหล่งน ้าสาธารณะ 
8.2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางน ้าล้ารางสาธารณะ 
8.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8.4) การรณรงค์การสร้างจิตส้านึกไม่ให้รุกล ้าทางน ้า 

9) การติดตามและประเมินผล 
10) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย   : 
1) มีองค์กร/กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับชาติ และระดับลุ่มน ้า 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
4) บริหารจัดการน ้าและ ดูแลบ้ารุงรักษาอาคาร  ให้สภาพอาคารสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

1. จัดท้า/เสนอ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติทรัพยากร
น ้า พ.ศ. .... 

ด้าเนินการ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 

 

- - สศช. ทน.กนช. 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ทั งระดับชาติและระดับ    
ลุ่มน ้า 

ศึกษา ทบทวน  
การปรับปรุงองค์กร 

ด้าเนินการ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 

 

- - สศช. ทน.กนช. 

3. สนับสนนุองค์กรผู้ใช้น ้า
องค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน ้า 
และเครือข่ายระหว่างลุ่มน ้า 
ทั งในและระหว่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง 

ด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ทน.กนช. 
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กลยุทธ ์

เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะสั น 

(ปี 58-59) 
ระยะกลาง 
(ปี 60-64) 

ระยะยาว 
(ปี 65-69) 

4. การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ 
ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ทั งในระดับประเทศ
และระดับลุ่มน ้า 

ด้าเนินการ 
ภายในปี พ.ศ. 2559 

ทบทวน/ปรับปรุง
ภายในปี พ.ศ. 2564 

- ชป. ทน. กนช. 

5. การศึกษา วิจัย แนวทางการ
จัดการทรัพยากรน ้า/ลุ่มน ้า
สาขา 
5.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและ

ฟื้นฟูแหล่งน ้าผิวดิน 
 
5.3 ศึกษา วิจัย พัฒนาและ

ฟื้นฟูแหล่งน ้าบาดาล 
 
5.3 ศึกษาแนวทางการ

จัดการลุ่มน ้าสาขา 
 

 
 
 

ด้าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ด้าเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง 
 
- 
 

 
 
 

ด้าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ด้าเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง 
 

น้าร่องใน 
ลุ่มน ้าสาขาลุม่น ้าชี  

แม่กลอง และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 

ด้าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ด้าเนินการ 

ภายในปี พ.ศ. 2565 
 

ขยายผล 
 

 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทบ. 
 
 
ชป. ทน. 
 
 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ 

 ด้าเนินการ 
ถึงปี พ.ศ. 2561 

- ชป. ทน. อต. 
กทม. สสนก. 
คพ. สทอภ. ผท. 
ยผ. ทธ. ทบ. 
ปภ. ศภช. สสช. 
สวทช. 

7. ตรวจสอบ ประเมนิ          
เพ่ือบ้ารุงรักษา และปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ รวมทั งอาคาร
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเดิม       

รักษาประสิทธิภาพของระบบชลประทาน และอาคารที่มีอยู่เดิม 
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และในพื นทีช่ลประทานเดิม 30.22 ล้านไร่ 

ทุกหน่วยงาน 

8. การควบคุมการบุกรุกทางน ้า ด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง จท. ชป. อปท. 

9. ติดตามและประเมินผล ด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ทุกหน่วยงาน 

10. การประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วม 

ด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ทุกหน่วยงาน 
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บทที่ 4 
การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 6 
เรื่องการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยมีเป้าหมาย
หลักคือสนับสนุนให้ 1) เกิดระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติและระบบโครงสร้างพื นฐาน ที่รวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 2) เกิดระบบติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์
สถานการณ์น้้าในภาวะปกติ และตัดสินใจ แก้ไข บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง ในภาวะวิกฤต ที่เป็นเอกภาพ และ 
3) เกิดกระบวนการก้าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และซ่อมบ้ารุง อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง   

การจัดท้าแผนงาน เป็นการท้างานร่วมกันของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอน 
การกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และงบประมาณ แบ่งกลุ่มของโครงการตามเนื้อหาแล้วพิจารณาเป็นชุดโครงการ 
ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่พิจารณาเป็นโครงการเดี่ยว จึงท้าให้ได้ชุดโครงการที่ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเทคนิค
ส้าหรับการบริหารจัดการน้้า ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าและลดความซ้้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีการเสนอ
แนวทางการประเมินผลและติดตามโครงการ หลังสิ้นสุดการด้าเนินงานตามแผนงาน และน้าผลลัพธ์มาใช้ใน
การปรับยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน้าไปสู่แผนพัฒนาเพื่อการปรับตัว (Adaptive Masterplan)  

แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน (I : Infrastructure) ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ให้ละเอียดและแม่นย้าขึ้น เพ่ิมรายการข้อมูลและขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลสู่
ศูนย์กลางและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล รวมทั้งสร้างมาตรฐานข้อมูลและระบบ  

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะปกติ (N : Normal) ปรับปรุง
แบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศทั้งระยะสั้นและรายฤดูกาล และแบบจ้าลองคาดการณ์
สถานการณ์น้้า ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รายละเอียดสูงขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงผลการ
ค้านวณเข้าสู่ศูนย์กลาง เพ่ือสนับสนุนการบริหารน้้าในเขื่อน การจัดสรรน้้า และวางแผนเพาะปลูกในฤดูกาล 
รวมถึงการทบทวนการจัดสรรน้้ารายเดือน  

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะวิกฤต (C : Crisis) มีการบริหาร
สถานการณ์วิกฤตในระดับอ้าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ พร้อมรับสถานการณ์ด้วยการคาดการณ์
สภาพอากาศและสถานการณ์น้้าระยะสั้นอย่างแม่นย้า จ้าลองสถานการณ์และความเสี่ยง เตรียมทางเลือก
เพ่ือรับมือกับภัยล่วงหน้า เตือนภัยและบริหารสถานการณ์ช่วงวิกฤต และปรับปรุงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา/อนุรักษ์/ซ่อมบ้ารุง (D : Development) 
ส้ารวจโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนปรับปรุง ซ่อมบ้ารุง ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต และวางแผน
จัดสรรงบประมาณ ประเมิน และติดตามบนพ้ืนฐานของข้อมูลจากส่วนกลางสู่พื้นที่ และพื้นที่สู่ส่วนกลา ง 
ที่พร้อมน้าเสนอในมิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
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รูปที่ 4-1  กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
เนื่องจากยุทธศาสตร์ย่อยทั้ง 4 ระบบ ต้องด้าเนินการไปพร้อม ๆ กัน จึงจ้าเป็นต้องมีกลยุทธ์

ขับเคลื่อนแผนแม่บทร่วมกันดังนี้ 
1)  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 หน่วยงาน ในการเชื่อมโยงข้อมูล 

แบ่งระดับชั้นข้อมูล จัดหาช่องทาง ให้เกิดการบริการในทุกระดับ ตั้งแต่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ
ประเทศ 

2) ลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นสากล 
3) ผลักดันให้เกิดการใช้งานข้อมูลและระบบในระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

การจัดสรรน้้า การรายงานสถานการณ์น้้ารายสัปดาห์ รายเดือน 
4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ 
5) จัดตั้งคณะท้างานที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 30 หน่วยงาน เพ่ือร่วมวิเคราะห์ 

ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บท และเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการร่วมกัน  
6) มุ่งเน้นการน้าเสนอข้อมูลรอบด้านส้าหรับผู้บริหาร และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนตาม

สถานการณ ์

ผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากพัฒนาระบบข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และใช้งานคือ เกิดการบริหาร
จัดการน ้าอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะน้าไปสู่ 1) การลดความเสียหายจากภัยพิบัติทุกภาคส่วน ทั้งพ้ืนที่ในเขต
ชลประทาน นอกเขตชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองจนถึงเทศบาล 2) มีน ้าส้ารองเก็บไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉิน พร้อมรับมือความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มแปรปรวนมากขึ้น และ 3) เกิดการ
จัดสรรน ้าอย่างทั่วถึง ที่สุดแล้วคือสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรน ้าในทุกพื นที่ 

ปกติ วิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบ้ารุง

หน่วยงานป ิบัติงานและใช้ข้อมูล

อต   ชป   ทน   ก     ประปา  วท  โยธา          กองทัพเรือ กทม   ศภช   ปภ   มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยอปท   สภาพัฒน์   สงป 

D

ก้าหนดแ นการบรหิารจัดการน ้า เตือนภัย และบริหารสถานการณ์ ก้าหนดทิศทางการพฒันา
เพื่อสร้างความม่ันคง

C

วิเคราะห์และคาดการณ์ ประเมินความเสี่ยง
และแนวโน้มในอนาคต

N

ติดตามและเฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อเท จจริง
และสภาพป  หา

โครงสร้างพื นฐาน
อุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยา

สาธารณูปโภค
แ นท่ีฐานสังคม

ภัยพิบัติ
เศรษฐกิจ การลงทุน โครงการ
มาตรฐาน/ก  ระเบียบ เกณ ์

คลังข้อมูลน ้า
การวิเคราะห์เบื องต้น

I

ดัชนีชี วัด เครื่องมือ

ชั นข้อมูลแ นท่ี
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การกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เริ่มต้นจากที่หน่วยงานต่าง  ๆ เสนอ
แผนงานโครงการครั้งแรก จ้านวน 59 โครงการ งบประมาณรวม 12,711.99 ล้านบาท ต่อมาคณะท้างาน
พิจารณากลั่นกรองรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการกลั่นกรองครั้งที่ 1 พิจารณาแบบรายหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลเชิงเทคนิค 
ความพร้อม และแผนงานและงบประมาณ การกลั่นกรองครั้งที่ 2 เน้นพิจารณาตามลักษณะงาน แบ่งเป็น 5 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มโทรมาตร กลุ่มแบบจ้าลอง กลุ่มแผนที่ กลุ่มการจัดการภัย และกลุ่มงานวิจัย หน่วยงานใน
แต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิค รายละเอียด งบประมาณ และความสอดคล้องกับภารกิจ 
การกลั่นกรองครั้งที่ 3 เน้นความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก พร้อมทั้งพิจารณาถึงความซ้้าซ้อนของโครงการ 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และความสอดคล้องกับแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ผลจากการกลั่นกรอง 
ท้าให้จ้านวนโครงการลดลง 10 โครงการ งบประมาณลดลง  4,516.26 ล้านบาท และครั้งสุดท้าย สรุปเป็น
จ้านวนโครงการทั้งสิ้น 46 โครงการ งบประมาณรวม 7,259.67 ล้านบาท ระยะเวลาด้าเนินการตามแผนงานนี้ 
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2562 

สัดส่วนงบประมาณจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการใน
ภาวะปกติ ภาวะวิกฤต และเพ่ือวางแผนพัฒนา ถึงร้อยละ 17 โดยให้ความส้าคัญกับการใช้ข้อมูลในการติดตาม
เฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ และบริหารจัดการภัยในองค์รวม ซึ่งมีคุณค่ามากและส้าคัญท่ีสุดต่อการตัดสินใจ 
และงบประมาณเพ่ือการลงทุนทางโครงสร้างพ้ืนฐานคิดเป็นร้อยละ 83 ต่างจากแผนงานในอดีตที่เน้นแต่การ
ลงทุนทางโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว ดังรูปที่ 2 (ก) 

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของงบประมาณเชิงกลุ่มระบบงาน พบว่า งบประมาณ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ งบลงทุนด้านแผนที่ สถานีตรวจวัด และองค์ความรู้ ดังรูปที่ 2 (ข) ซึ่งจ้าเป็นมากส้าหรับการบริหาร
จัดการน้้าบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้า และบุคลากรและหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียด
ของระบบงาน ดังนี้  

1) ระบบงานแ นที่ : ปัจจุบันข้อมูลค่าระดับมีค่าความถูกต้องในระดับเมตร ท้าให้  
การบริหารจัดการน้้าท่วมและน้้าหลากไม่ได้ผลดีโดยเฉพาะในพ้ืนที่ราบลุ่ม และมีข้อจ้ากัดในการส้ารวจพ้ืนที่
และรายงานสภาพปัญหาแบบ Real time ท้าให้ไม่สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีความสะดวกและต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต จึงมีความจ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
การส้ารวจ ของโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System)  
ประกอบกับการพัฒนาแบบจ้าลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย (Thailand Geoid Model) 
เพ่ือสนับสนุนงานส้ารวจให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งไม่เกิน 30 
เซนติเมตรในทุกพ้ืนที ่

แผนงานนี้มีการลงทุนขยายโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS จ้านวน 80 สถานี 
และปรับปรุงสถานีเดิมของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากระบบ GPS เป็น GNSS จ้านวน 9 สถานี พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแผนที่ฐานให้มีความละเอียดและแม่นย้ามากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูล
ด้านภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 2,700.46 ล้านบาท 

2) ระบบงานสถานีตรวจวัด : โครงการด้านระบบงานสถานีตรวจวัด เป็นการลงทุนปรับปรุง
และติดตั้ง โทรมาตรใหม่แทนของเก่าที่หมดอายุการใช้งาน โดยส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีตรวจวัด
แบบใช้คลื่นสะท้อน (Radar) ช่วยให้ตรวจวัดได้แม่นย้าขึ้น มีความคลาดเคลื่อนในระดับ ± 2 มิลลิเมตร ตลอด
ย่านการวัด ลดความถี่และค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ้ารุง งบประมาณโดยรวมต่อสถานีจากเดิม 500,000-
3,000,000 บาทต่อสถานี เหลือประมาณ 250,000 บาทต่อสถานี นอกจากนี้จะมีการติดตั้งระบบตรวจวัด
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คุณภาพน้้าทั่วประเทศ ซึ่งจะท้าให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติที่ใช้การได้เพ่ิมจาก 116 สถานี เป็น 319 
สถานี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,757.29  ล้านบาท 

3) ระบบงานคลังข้อมูลน ้า : ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 13 หน่วยงาน เป็น 30 หน่วยงาน 
และขยายการให้บริการข้อมูลให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งการแสดงผลบนเว็บไซต์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเครือข่าย
การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบและการบ้ารุงรักษา โดยมี สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลน้้าของประเทศต่อไป 

4) ระบบงานแบบจ้าลอง : ประกอบด้วย แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ และ
แบบจ้าลองคาดการณ์สถานการณ์น้้า (ปริมาณน้้าท่า-น้้าท่วม) และคุณภาพน้้า 

4.1) แบบจ้าลองคาดการณ์สภาพอากาศ แผนแม่บทนี้มีการลงทุนด้านระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอส้าหรับคาดการณ์สภาพอากาศทั้งระยะสั้น รายฤดูกาล และ
ระยะยาว สามารถคาดการณ์ฝนด้วยความละเอียดเชิงพ้ืนที่ไม่ต่้ากว่า 3x3 ตารางกิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝ้าติดตามและพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้องแม่นย้ามากขึ้น และสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
ได้นานขึ้น 

4.2) แบบจ้าลองคาดการณ์สถานการณ์น้้า (ปริมาณน้้าท่า-น้้าท่วม) และคุณภาพน้้า 
ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้าหลัก แต่ยังไม่ครอบคลุมลุ่มน้้ากก สาละวิน ป่าสัก แม่กลอง โตนเลสาบ และพ้ืนที่
บางส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เช่น แม่น้้าตาปี แม่น้้าปัตตานี และชายฝั่งทะเลตะวันตก 
ในส่วนของแบบจ้าลองคุณภาพน้้า ยังไม่สามารถคาดการณ์คุณภาพน้้าแบบ Real-time ได้ ทั้งนี้ ควรปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจวัด และผลลัพธ์จากแบบจ้าลองเข้าสู่ศูนย์กลาง 
เพ่ือให้สามารถใช้งานแบบจ้าลองเพ่ือบริหารจัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่ต้องมี
การติดตามและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า การจัดท้าสถานการณ์ทางเลือก (Scenarios) จะสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

ในแผนแม่บทฉบับนี้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพแบบจ้าลองสถานการณ์น้้า 
และแบบจ้าลองคุณภาพน้้า เพ่ิมความแม่นย้า บูรณาการผลลัพธ์จากแบบจ้าลอง เชื่อมโยงผลระหว่าง
แบบจ้าลอง และขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 634.53 ล้านบาท 

5) ระบบงานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ : เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตาม 
วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์น้้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ
เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการน้าเสนอที่ได้มาตรฐานทัดเทียม
นานาประเทศ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันระบบน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นต้นแบบของศูนย์บริหารจัดการน้้า
ในเขตเมือง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 220.00 ล้านบาท 

6) ระบบงานจัดการภัย : เพ่ือให้สามารถด้าเนินงานตามหลักการบริหารภาวะวิกฤต สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยเรื่องน้้าท่วม-น้้าแล้ง เตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดภัย แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับประชาชน และสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้า
เผชิญเหตุและรับมือภัยพิบัติได้ การด้าเนินงานในแผนปฏิบัติการประกอบด้วยการตั้ง War Room เชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกมิติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ประสานเครือข่ายเตือนภัยให้สามารถแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การจัดท้าระบบเตือนภัยที่ใช้ระบบการสื่อสารที่ครบคลุมทั่วถึง การรวบรวมข้อมูลภัย
ระดับพ้ืนที่เพ่ือความถูกต้องแม่นย้าและประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ครบถ้วน ระบบช่วยวิเคราะห์ด้าน
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของส้ารองจ่ายเพ่ือจัดระบบเครื่องมือ
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงต่อสถานการณ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 374.35 ล้านบาท 

7) ระบบงานการตัดสินใจ สั่งการ : ปัจจุบันการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารระดับสูง อาศัย
ข้อมูลจากระบบย่อย ๆ หลายระบบที่ไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน จึงจ้าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการจัดการ
และน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ แบบรวมศูนย์ ในลักษณะของ Business Intelligence และ Decision 
Support System ทีส่ามารถจัดชุดข้อมูลแยกตามสถานการณ์จ้าลอง ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
เตือนภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที งบประมาณรวมทั้งสิ้น 347.40 ล้านบาท 

8) ระบบงานองค์ความรู้ : เป็นการรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้า การส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านน้้า จัดท้าดัชนีเชิงระบบและเชิงพ้ืนที่ และสามารถเพ่ิมเติม
องค์ความรู้อ่ืนๆ ได้ไม่จ้ากัด รวมทั้งเชื่อมโยงผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้้า ซึ่ง
สามารถเรียกใช้งาน ค้นหาข้อมูลรอบด้านได้อย่างรวดเร็ว และน้าไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ และ
วางแผนด้านเศรษฐกิจสังคมได้อีกด้วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 832.68 ล้านบาท 

9) ระบบงานงานวิจัย : เป็นกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการน้้า โดยเฉพาะการก้าหนดมาตรฐาน ทั้งระบบโทรมาตร ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส่งข้อมูล และการ
จัดการข้อมูล โดยเน้นเรื่องมาตรฐานความสามารถของอุปกรณ์และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นรูปแบบที่
สามารถใช้งานร่วมกัน รวมทั้งมีระดับอ้างอิงที่เป็นค่าระดับมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการประเมินสถานการณ์ใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 120.40 ล้านบาท 
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(ก) โครงสร้างงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ย่อย 

 

 
(ข) โครงสร้างงบประมาณเชิงระบบงานย่อย 

รูปที่ 4-2  โครงสร้างงบประมาณตามแผนงานระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ปี พ.ศ. 2558-2561 
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บทที่ 5 
การจัดองค์กร ข้อก าหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 

5.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าด้านองค์กร ข้อก าหนด  
และกฎหมายต่าง ๆ 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้น้้า 
มีมากขึ้น ขณะที่การท้าลายป่าต้นน้้ายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงน้าไปสู่ปัญหาน้้าหลากท่วมในฤดูฝนและ
การขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งเป็นประจ้าทุกปี ในขณะที่หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ามีเป็นจ้านวนมาก แต่ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการท้างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าก็มีจ้านวนหลายฉบับ และต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ที่แตกต่างกันท้าให้ข้อก้าหนดใน
กฎหมายบางส่วนมีความซ้้าซ้อน ขัดแย้ง ไม่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังคงมีช่องว่างและไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ภารกิจที่จ้าเป็น รวมทั้งขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมา
ขาดเอกภาพและทิศทางท่ีชัดเจน  

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ 
แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  มีหน้าที่จัดท้าข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการ ในการปรับปรุงองค์กร ข้อก้าหนด กฎหมาย และการจัดท้างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 

5.2 แผนปรับปรุงการจัดองค์กร ข้อก าหนด และกฎหมายต่าง ๆ  
แผนปรับปรุงการจัดองค์กร ข้อก้าหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย (1) เพ่ือให้มีกลไกองค์กรที่มีเอกภาพในการก้ากับดูแล และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (2) เพ่ือปรับปรุงกลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
ระหว่างพ้ืนที่เพ่ือลดความซ้้าซ้อน และให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
เท่าเทียมและเป็นธรรมรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และ 
(3) เพ่ือผลักดันการประกาศใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ รวมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
ให้ทันสมัย ลดความซ้้าซ้อน และบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

จากการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ดังกล่าว พบประเด็นการด้าเนินงานที่ควรให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดองค์กร ข้อก้าหนด และกฎหมายต่าง ๆ จ้าแนกได้เป็น 4 แผนงานหลัก 
ดังนี้ 

1) แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการน  าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต  
เป็นแผนงานในการปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ  เพ่ือความ

ยั่งยืนของทรัพยากรน้้าในอนาคต โดยกระบวนการด้าเนินงานเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศ จะต้องมีข้ันตอนที่ชัดเจน แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.1) ระดับการด าเนินงาน ประกอบด้วยการด้าเนินงานในระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า ดังนี้ 
ก) ระดับชาติ โดยด้าเนินการปรับองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติ 

ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการปรับองค์ประกอบ และอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่จะด้าเนินการปรับปรุง ให้สามารถท้าหน้าที่เป็น 
National Water Board ได้อย่างมีเอกภาพ และมีกลไกรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับพ้ืนที่ ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ลุ่มน้้า และกรรมการลุ่มน้้าสาขา ที่มีขีดความสามารถสูง 

ข) ระดับลุ่มน  า โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการลุ่มน้้า สามารถเป็นกลไกที่สะท้อนความต้องการของภาคี 
การพัฒนาในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และสามารถ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้้าภายในลุ่มน้้าของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
ระดับลุ่มน้้า ซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการลุ่มน้้านั้น อาจไม่จ้าเป็นต้องมีจ้านวน
กรรมการครบทั้ง 25 ลุ่มน้้า ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กนช. ที่จะด้าเนินการ
ปรับปรุงและจัดตั้งข้ึน เป็นผู้พิจารณา 

1.2) ขั นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก เพ่ือเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ จากคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ที่แต่งตั้งโดยค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ไปสู่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) พร้อมทั้งด้าเนินการยกร่างและจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และจัดตั้งส้านักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (ส. กนช.) เพ่ือท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
สนับสนุนการด้าเนินงานของ กนช. โดยมีการด้าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ก) จัดการประชุม กนช. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2558-2569 และด้าเนินการปรับปรุงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ กนช . และ
คณะกรรมการลุ่มน้้า เพ่ือให้ กนช. เป็น National Water Board ซึ่งมีความเป็น
เอกภาพ และสามารถบริหารจัดการน้้าได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคัดเลือกและ
แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนผู้ใช้น้้า เพ่ือเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานให้ 
กนช. ต่อไป โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ไปพลางก่อน เพ่ือด้าเนินการจัดประชุมและจัดเตรียมสารัตถะ ร่วมกับการ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้้า ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ กนช. จะสามารถด้าเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ขณะที่การปรับสาระส้าคัญที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการลุ่มน้้า คาดว่าจะสามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากจะต้องมีการสรรหาผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
จ้านวนมาก  

โดยเมื่อสามารถสรรหาองค์ประกอบของ กนช. ได้ครบถ้วนตามระเบียบ สนร. 
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ได้ด้าเนินการ
ปรับปรุงแล้ว ให้จัดประชุม กนช. ตามระเบียบ สนร.ฯ ฉบับปรับปรุง เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และเร่ง
ด้าเนินการยกร่างรายละเอียด พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... โดย กนช. ด้วยการ
ประสานการด้าเนินงานร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมทั้ง ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและสามารถบริหารจัดการน้้า
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประเด็นการปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีสาระส้าคัญหลัก ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ กนช. โดย 
(1.1) ปรับปรุงองค์ประกอบของ กนช. ให้มีคณะกรรมการฯ รวมไม่เกิน 

20 คน ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรี ประธาน 
ข้าราชการระดับสูง 6 คน (ปลัดฯ กษ. ทส. 
มท. คค. ผอ.สงป. และเลขาธิการ สศช.) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6 คน กรรมการ 
ผู้แทนผู้ใช้น้้าลุ่มน้้า ไม่เกิน 6 คน กรรมการ 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า กรรมการและเลขานุการฯ 

การระบุให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กนช. มีเป้าหมายเพ่ือให้
การสั่งการและก้ากับดูแลหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ามีเอกภาพ และสามารถบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการก้าหนดจ้านวน
คณะกรรมการ กนช. ให้มีจ านวนรวมไม่เกิน 20 คน เพ่ือให้คณะกรรมการ
มีความคล่องตัว รวดเร็วในการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งการก้าหนด
สัดส่วนยังมีความสมดุลระหว่างสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 
ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับสัดส่วนของผู้แทนภาคส่วน
อ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้้าของประเทศ โดย
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน  า ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพ่ือเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ด้าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ  

 

 



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า (พฤษภาคม 2558) 5-4 

(1.2) ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ กนช. ให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการลุ่มน้้าน้าไปปฏิบัติ 
(2) กลั่นกรองแผนงานโครงการ และงบประมาณ ของหน่วยงาน

และคณะกรรมการลุ่ มน้้ า  ก่อนน้า เข้ าสู่ การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งการสั่งการและติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานของส่วนราชการ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้า 

(3) จัดท าแผนพัฒนาน  าแห่งชาติ (National Water Development 
Plan) และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ในเขตลุ่มน้้าที่คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ รวมทั้งผลักดันให้มีการ
จัดท้าแผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (Business Continuity 
Plan : BCP) ในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม หรือ
เขตธุรกิจส้าคัญ ๆ รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ 

(4) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการบริหาร
ทรัพยากรน้้าของคณะกรรมการลุ่มน้้า 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรน้้าข้ามลุ่มน้้า 
(6) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการลุ่มน  าด้าเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
(7) อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและคณะกรรมการลุ่มน้้า 

(8) ออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(2) การปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน  า โดย 

(2.1) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน  า ให้มีคณะกรรมการฯ 
จ้านวนรวมไม่เกิน 30 คนประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
เลือก 1 คนจากกรรมการ  ประธาน 
เลือก 2 คนจากกรรมการ รองประธาน 
ผู้แทนส่วนราชการ(ไม่เกิน 8 คน) กรรมการ 
อปท. (ไม่เกิน 8 คน)  กรรมการ 
ผู้แทนผู้ใช้น้้า (ไม่เกิน 8 คน) กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 5 คน) กรรมการ 
ผอ. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค/ลุ่มน้้า  กรรมการและเลขานุการฯ 

การก้าหนดให้ประธานคณะกรรมการลุ่มน  ามาจากการเลือกตั งของกรรมการ
ในลุ่มน  านั น ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการและได้รับการยอมรับจากภาคี
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การพัฒนาทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า และการก้าหนดสัดส่วนคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า ให้มีจ้านวนรวมไม่เกิน 30 คน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วน
ของผู้แทนภาคราชการ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับสัดส่วนของผู้แทนภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า และก้าหนดให้
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน  าภาคเป็นกรรมการ และเลขานุการฯ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ และให้สอดคล้อง
กับฝ่ายเลขานุการของ กนช.  

(2.2) ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน  า  ให้มีอ้านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

(1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การบริหารจัดการลุ่มน้้า 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (โดยเชื่อมโยงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ) น้าเสนอต่อ กนช. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

(2) จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในเขตลุ่มน  า 
เพ่ือเสนอต่อ กนช. ให้ความเห็นชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือการจัดท้าแผนเตรียมความ
พร้อมรองรับภัยพิบัติ (BCP) ในพ้ืนที่เฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ
ในระดับลุ่มน้้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าด้าเนินการตามแผนภาวะ
วิกฤติที่วางไว้ 

(3) ก าหนดแผนการใช้น  า การจัดสรรน  า การจัดล้าดับความส้าคัญ
ของการใช้น้้า และก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้
น้้าและจัดสรรน้้าภายในเขตลุ่มน้้า 

(4) กล่ันกรองแผนงาน/โครงการในระดับลุ่มน้้า ก่อนเสนอต่อ กนช. 
(5) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(6) เชิญบุคคลหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

(7) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้
น้้าและการผันน้้าในเขตลุ่มน้้า 

(8) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้ากับ
คณะกรรมการลุ่มน้้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(9) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
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(10) แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด้าเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย 
ทั้งนี้ เมื่อสามารถสรรหาองค์ประกอบของ กนช. ได้ครบถ้วนตามจ้านวนที่
ก้าหนดแล้ว ให้ด้าเนินการจัดประชุม กนช. ตามระเบียบ สนร.ว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง เพ่ือพิจารณาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และเร่ง
จัดท้ารายละเอียด ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... พร้อมทั้ง ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ให้มี
ความเป็นเอกภาพและสามารถบริหารจัดการน้้าได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 

ข) น า ร่าง พระราชบัญญัติบริหารจัดการน  า พ.ศ. .... ไปจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นในวงกว้าง เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ 
กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า ที่จะบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
แล้ว ให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง จากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ. 
บริหารจัดการน้้า พ.ศ. .... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านโครงสร้างองค์กร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ทั้งในส่วนที่เป็นคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้้า รวมถึงขอบเขตอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละระดับ และน้าเสนอ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ที่
ได้รับความเห็นชอบจากภาคีในเวทีรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ค) จัดตั งส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ภายหลัง ร่าง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และ
จะมีผลบังคับใช้ เห็นควรมอบหมายให้ ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาจัดตั ง
ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
สนับสนุนการด้าเนินงานของ กนช. ให้แล้วเสร็จ โดยจัดท้าข้อเสนอแนวทางการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ก้าลังบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.
กนช. และส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้้า ให้มีขีดความสามารถและมีเอกภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศได้ตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่ที่
ระบุไว้ใน พ.ร.บ.บริหารจัดการน้้า โดยมีหลักการด้าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ปรับบทบาท อ านาจหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน  า 

จากเดิมที่ เป็นภารกิจกรมทรัพยากรน้้า ไปเป็นส้านักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (ส. กนช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
ส้านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ กนช. มี
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ความเป็นอิสระ และมีขีดความสามารถในการมองภาพรวมการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมมิติการ
พัฒนาได้อย่างบูรณาการ และสามารถสนับสนุนการด้าเนินงานของ กนช. 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง จะมีการจัดตั้งส้านักงาน
คณะกรรมการลุ่มน้้ า  ซึ่ งอยู่ภายใต้  ส .กนช. ในลุ่มน้้ าที่มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการลุ่มน้้า หรือกลุ่มลุ่มน้้าขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
และสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้้า  ให้สอดรับกับการ
ด้าเนินงานของ ส. กนช. 

(2) ผนวกส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน  าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 
และหน่วยงานด้านข้อมูลน  าเข้าไว้ใน ส.กนช. เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเบ็ดเสร็จ และครอบคลุมประเด็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ 

(3) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ  เพ่ือ
เสริมสร้างความมีเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ 
โดยศึกษารูปแบบโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้ว
วิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติมี 2 
ทางเลือก คือ (1) การให้หน่วยงานต่าง ๆ ยังคงอยู่ต่างกระทรวงกัน และ (2) 
การรวบรวมหน่วยงานและภารกิจที่ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าทั้งหมดมาอยู่
ในกระทรวงเดียวกัน 
ทั้งนี้ ในทั้ง 2 ทางเลือก กนช. จะยังคงเป็นกลไกหลักท้าหน้าที่ก้าหนด
นโยบายและบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงานด้านทรัพยากรน้้า 
คณะกรรมการลุ่มน้้า และหน่วยงานด้านทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ที่ดิน และป่าไม้ เป็นต้น โดย กนช. จะใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาเรื่องการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติที่จะได้จัดท้าขึ้น มาประกอบการ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน แล้วเสนอ
ต่อรัฐบาล เพ่ือพิจารณาตัดสินใจต่อไป 
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รูปที่ 5-1  แผนภาพแสดงข้อเสนอโครงสร้างองค์กรใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 

 

 

 

รูปที่ 5-2  แผนภาพแสดงกลไกการบริหารจัดการ และจัดท้า ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
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2) แผนงานที่ 2 : แผนงานผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้าพ.ศ. .... ให้เป็นกฎหมายแม่บทด้าน 

ทรัพยากรน้้า ที่ครอบคลุมการควบคุมดูแล และการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ส้าหรับวาง
หลักเกณฑ์และมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้้า การควบคุมการใช้น้้า 
การบริหารจัดการน้้า การใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้้าทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้้า  

จากการศึกษารายละเอียดโครงสร้างของร่างกฎหมายที่ได้มีการยกร่างไว้ จ้านวน 5 ฉบับ 
คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอเค้าโครงของ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... ประกอบด้วย 12 หมวด ได้แก่ 
(1) บททั่วไป (2) สิทธิในน้้า (3) องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (4) กองทุนทรัพยากรน้้า (5) นโยบาย
ทรัพยากรน้้า (6) การจัดสรรและการใช้น้้า (7) การบริหารจัดการน้้าในภาวะวิกฤต (8) การอนุรักษ์และการ
พัฒนาทรัพยากรน้้า (9) การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้้า (10) การติดตามและประเมินผล (11) ความรับ
ผิดทางแพ่ง และ (12) บทก้าหนดโทษ 

ทั้งนี้  ที่ประชุมร่วมระหว่าง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สปช. กรมทรัพยากรน้้า และอนุฯ ชุดที่ 4 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้มี
การปรับปรุงองค์ประกอบ และอ้านาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ทั้งในระดับชาติและ
ระดับลุ่มน้้า ที่จะบรรจุไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ให้มีองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ 
เช่นเดียวกันกับที่เสนอในระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ .ศ. 2550 
ฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

2.1) คณะกรรมการนโยบายน  าแห่งชาติ 
ก) องค์ประกอบของ กนช. ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... มีคณะกรรมการฯ 

รวมไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย  
รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี ประธาน 
ข้าราชการระดับสูง 6 คน (ปลัดฯ กษ. ทส. มท. คค. ผอ.
สงป. และเลขาธิการ สศช.) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6 คน กรรมการ 
ผู้แทนผู้ใช้น้้าลุ่มน้้า ไม่เกิน 6 คน กรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการฯ 

การก้าหนดให้คณะกรรมการ กนช. มีจ้านวนรวมไม่เกิน 20 คน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการคณะกรรมการในการตัดสินใจเชิงนโยบาย มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
และไม่ถูกแทรกแทรงจากผลประโยชน์ทางการเมือง นอกจากนี้ การก้าหนดสัดส่วน
คณะกรรมการให้มีความสมดุลระหว่างผู้แทนภาครัฐ และผู้แทนภาคส่วนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศ โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... จะมีเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สนับสนุนการด้าเนินงานของ 
กนช. ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศอย่างเป็นระบบ 
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ข) อ านาจหน้าที่ของ กนช. ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... มีอ้านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐและคณะกรรมการลุ่มน้้าน้าไปปฏิบัติ 
(2) กลั่นกรองแผนงานโครงการและงบประมาณ  ของหน่วยงานและ

คณะกรรมการลุ่มน้้า ก่อนน้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการ
สั่งการและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้า 

(3) จัดท าแผนพัฒนาน  าแห่งชาติ (National Water Development Plan) และ
ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตลุ่มน้้ าที่
คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดท้าแผนเตรียมความ
พร้อมรองรับภัยพิบัติ (Business Continuity Plan : BCP) ในพ้ืนที่เฉพาะ 
เช่น นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม หรือเขตธุรกิจส้าคัญๆ รวมทั้งให้มีการ
ฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ 

(4) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารทรัพยากรน้้าของ
คณะกรรมการลุ่มน้้า 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรน้้าข้ามลุ่มน้้า 
(6) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการลุ่มน  าด้าเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
(7) อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและคณะกรรมการ
ลุ่มน้้า 

(8) ออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.2) คณะกรรมการลุ่มน  า  
ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน  า ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... 

ก้าหนดให้มีคณะกรรมการฯ จ้านวนรวมไม่เกิน 30 คน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
เลือก 1 คนจากกรรมการ  ประธาน 
เลือก 2 คนจากกรรมการ รองประธาน 
ผู้แทนส่วนราชการ (ไม่เกิน 8 คน) กรรมการ 
อปท. (ไม่เกิน 8 คน)  กรรมการ 
ผู้แทนผู้ใช้น้้า (ไม่เกิน 8 คน) กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 5 คน) กรรมการ 
ผอ. ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติระดับ
ภาค/ลุ่มน้้า  

กรรมการ และเลขานุการ 
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การก้าหนดให้ประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการในลุ่มน้้านั้นๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการ และเป็นการสร้างการยอมรับจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่การก้าหนดสัดส่วนคณะกรรมการลุ่มน้้า ให้มีจ้านวนรวมไม่เกิน 30 คน 
มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วนของผู้แทนภาคราชการ กับสัดส่วน
ของผู้แทนจากภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าในพ้ืนที่ โดยก้าหนดให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการนโยบายน้้าแห่งชาติ
ระดับภาค/ลุ่มน้้า เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเลขานุการ และให้สอดรับกับการด้าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ กนช.  
ข) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน  า ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. ....  

มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การบริหารจัดการลุ่มน้้า ทั้งในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤติ (โดยเชื่อมโยงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550) น้าเสนอต่อ กนช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(2) จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในเขตลุ่มน้้าเพ่ือเสนอต่อ กนช. ให้
ความเห็นชอบ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือ
การจัดท้าแผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (BCP) ในพ้ืนที่เฉพาะในกรณีที่เกิด
ภาวะวิกฤติในระดับลุ่มน้้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าด้าเนินการตามแผนภาวะวิกฤติที่
วางไว้ 

(3) ก าหนดแผนการใช้น  า การจัดสรรน  า การจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้า และ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้้ าและจัดสรรน้้าภายในเขต 
ลุ่มน้้า 

(4) กลั่นกรองแผนงาน/โครงการในระดับลุ่มน้้า ก่อนเสนอต่อ กนช. 
(5) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

(6) เชิญบุคคลหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามาให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

(7) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เกี่ยวกับการใช้น้้าและการผันน้้า
ในเขตลุ่มน้้า 

(8) ประสานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้ากับคณะกรรมการลุ่มน้้าอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

(9) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

(10) แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด้าเนินการตามที่คณะกรรมการลุ่ม
น้้ามอบหมาย 

(11) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่ กนช. มอบหมาย 
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3) แผนงานที่ 3 : แผนงานปรับปรุงข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ในปัจจุบัน 

จากการพิจารณาปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และการหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการด้าเนินการ ประกอบด้วย 

3.1) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลทางน  าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือ
แก้ปัญหาช่องว่างในการใช้บังคับผังเมือง เมื่อผังเมืองรวมหมดอายุลงและไม่สามารถ
ประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ได้ทันตามก้าหนด รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ (2) การจัดท า
ร่างกฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน  า พ.ศ. .... ภายใต้พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 เพ่ือสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปักหลักเขตควบคุมทางน้้าซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ทางน้้า 
และ (3) การศึกษาความจ าเป็นจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขการรุกล  าที่
สาธารณะเพ่ือให้การด้าเนินการแก้ไขการรุกล้้าที่สาธารณะของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.2) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาแหล่งน  า
ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. 2520 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือแก้ไขอุปสรรคของในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การควบคุมการสูบและเจาะน้้าบาดาลในเขตห้ามสูบน้้าบาดาลเป็น
ต้น (2) การศึกษาความเหมาะสมในการก าหนดให้หน่วยงานกลาง ซึ่งไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แทน
การให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดท้า เพ่ือลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดท้า
รายงาน EIA 

3.3) การศึกษาทบทวนแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิม
โอกาสความส้าเร็จในการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการโครงการ 

3.4) การแก้ไขปัญหาด้านความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การป้องกันปัญหาการรุกล้้าล้าน้้า
เพ่ิมเติม การด้าเนินคดีการบุกรุกที่สาธารณะ การก่อสร้างทางหลวงที่กระทบกับทาง
ระบายน้้า อ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และการน้ามวลดินที่ขุดลอกแหล่งน้้าไปตีราคาเป็น
ค่าจ้างในการขุดลอก 

4) แผนงานที่ 4 : แผนงานปรับปรุงการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ้าเป็นต้องมีความชัดเจน  

ทั้งองค์กร และกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต โดยในภาวะปกต ิ
กนช. ควรจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศในรูปแบบแผนพัฒนาน้้าแห่งชาติ 
(National Water Development Plan) ระยะยาว 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้
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หน่วยงานน้าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการลุ่มน้้าควรจัดท้าแผนแม่บทลุ่มน้้า เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และ
กติกาในการบริหารจัดการน้้าภายในลุ่มน้้า ที่ครอบคลุมการใช้น้้าในทุกประเภท 

ส้าหรับในภาวะวิกฤตกนช. ต้องผลักดันให้มีการจัดท้าแผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ 
(Business Continuity Plan : BCP) ในพ้ืนที่เฉพาะเช่น ย่านอุตสาหกรรม หรือย่านธุรกิจส้าคัญ ๆ รวมทั้งให้มี
การฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอเมื่อเกิดภัยในระดับความรุนแรงระดับ 3-4 ซึ่งเป็นระดับที่เกินกว่าความสามารถของ
ระดับอ้าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกนช. ต้องมีระบบประสานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติเพ่ือจัดท้าหลักเกณฑ์และกระบวนการด้าเนินงานในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้้า ทั้งในช่วง
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยในขณะที่คณะกรรมการลุ่มน้้า ต้องประสานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือน้าหลักเกณฑ์และกระบวนการด้าเนินงาน
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้้า ที่ กนช. จัดท้าขึ้น ไปด้าเนินการซักซ้อมและท้าความเข้าใจในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่จะท้าให้การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตประสบความส้าเร็จได้
ประกอบด้วย ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว แม่นย้า และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่ง มีการสั่งการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเฉียบขาดและไม่ซ้้าซ้อน เป็นต้น 

 

รูปที่ 5-3  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
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บทที่ 6 
แผนประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

6.1 สถานการณ์และสภาพปัญหา 
  คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
เป็นประธาน ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม มีหน้าที่ในการก้าหนด
แนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในภาพรวม พร้อมจัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในภาวะปกติและไม่ปกติผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั งนี เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างกว้างขวางและถูกต้อง 
โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ นกับประชาชน และความเชื่อมั่นต่อ
นโยบายภาครัฐที่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยยึด
แนวคิด “ความต้องการของประชาชน”เป็นหลักในการท้างาน เพ่ือเป็นการสร้างความปรองดองในการ
ด้าเนินงาน สร้างความเข้าใจ ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั ง
มุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก 

6.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดมุ่งหมายในการท้างานของรัฐบาล      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
อันเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
  2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์น ้า สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วม
กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐด้าเนินการ 
  3) เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตประจ้าวัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
  4) เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดเป็นค่านิยมในการร่วมกันรักษ์ “น ้า” “สิ่งแวดล้อม”         
อย่างยั่งยืน 

6.3 เป้าหมาย 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานเรื่องบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า และเผยแพร่ข้อมูลการด้าเนินงานของรัฐบาล ภาครัฐ ให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
ท้างานของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายดังนี  
  -  ประชาชนทั่วประเทศ เน้นพื นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
  -  ผู้น้าชุมชน/ ก้านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
  -  สื่อมวลชน  
  -  ชาวต่างประเทศทั งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ   

6.4 เนื อหาในการประชาสัมพันธ์ 
  1) แนวคิด (Theme) ในการประชาสัมพันธ์  

: น ้าคือชีวิต  ชีวิตจบเมื่อหมดน ้า 

2) กรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1 ดังนี  
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ตารางท่ี 6-1  กรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ 

ระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2558-2559 

ปี พ.ศ. 2560  
เป็นต้นไป 

1. ประชาสัมพันธ์เนน้เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเรื่อง 
- การบริหารจัดการทรัพยากรน า้   
- ประโยชน์ / ความจ้าเป็น ที่ตอ้งด้าเนินการ 
- ผลกระทบต่อประชาชน  
- ความพยายามของภาครัฐที่ต้องแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน และมุง่เน้นด้าเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

- ยุทธศาสตรน์ ้า 12 ป ี

1. รณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาชน 
ร่วมกันจัดท้าแผนบูรณาการ การใช้ทรัพยากรน ้า 

 

2. รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

2. รณรงค์ใหม้ีการบังคับใช้กฎหมาย เก่ียวกับบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าอยา่งเคร่งครัดทุกภาคส่วน 

3. รายงานผลการด้าเนินงานของหน่วยงานด้านน า้  
- เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดการตื่นตระหนก          

การเตรียมงานของหน่วยงานตา่ง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เรื่องน ้าในพื นทีลุ่่มแม่น ้า 

- เพื่อสร้างความมัน่ใจในการด้าเนินงานของภาครัฐ      
เร่งประชาสัมพันธโ์ครงการหลักตามยุทธศาสตร์ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ความพร้อมของการ
ด้าเนินงาน 

3. ประชาสัมพันธผ์ลการดา้เนินงานของหน่วยงานด้านน า้ 
ตามยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบตอ่ประชาชน  ฯลฯ 

 

4.  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพฒันาการบริหารทรัพยากรน ้า 

4. สร้างจิตส้านึกและคา่นิยมให้ช่วยกันอนุรักษ์น า้และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

5. ประชาสัมพนัธ์แนวทางการผลักดันองค์กรดูแลเร่ืองน ้า  
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 

 

6. กระตุ้นและสร้างจติส้านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม  
7. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนา้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด้าเนินชีวิต 
 

8. ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
9. ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน ้า และเร่ืองที่

เก่ียวข้อง  
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6.5 กรอบการด้าเนินงาน แยกเป็น 2 ระยะ 
1) ระยะเร่งด่วน เป็นการคัดเลือกโครงการเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์เร่งด่วน  แก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน  โดย

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ Social Media ของอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วม อาทิ ข่าวการขุดคลอง / เจาะบ่อน ้าบาดาลช่วยประชาชนที่ขาดแคลนน ้า จัดรายการพิเศษ รายงาน
สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานด้านน ้าที่เร่งช่วยประชาชน 

 2) ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  เริ่มโครงการหลักส้าคัญ ๆ ได้แก่ 
(1) นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9   

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ 9.4 “บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั งเชิงคุณภาพ............ โดยจัดตั งหรือก้าหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน ้าพร้อมทั งมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบงานของการ
บริหารจัดการน ้าและการเตือนภัย” 

(2) Road Map เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
(3) ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

คณะอนุกรรมการ 5 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน ้า 
(4) ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับน ้า 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับน ้า 
(5) รายงานสถานการณ์น ้า การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
(6) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่น้ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
(7) ประโยชน์ของน ้า ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษา ฯลฯ 
(8) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

6.6 ช่องทางในการเผยแพร่  
ขอความร่วมมือสื่อต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

เผยแพร่กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ 
  1) สื่อภาครัฐ (วิทยุ /โทรทัศน์ /สิ่งพิมพ์ /Website/สื่อบุคคล) 
  2) สื่อภาคเอกชน  
  3) สื่อกิจกรรม 
  4) สื่อสิ่งพิมพ์ /สื่อสมัยใหม่ 

6.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1)  กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล ความรู้ และเข้าใจเจตนารมณ์ของภาครัฐในการด้าเนินงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่อง “น ้า” โดยวางรากฐานบนความต้องการของประชาชน 
  2)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นในการท้างานของรัฐบาลและภาครัฐ และให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐด้าเนินการ และสนับสนุนการท้างานของภาครัฐ 
  3)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความรักและร่วมอนุรักษ์น ้า รักษาสิ่งแวดล้อม 
  4)  กลุ่มเป้าหมายน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 
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บทที่ 7 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า จะสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ้าเป็นที่จะต้อง
มีกระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 7-1 และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าไปสู่การปฏิบัติ ดังรูปที่ 7-2 ดังนี  

7.1 กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 1) ระดับประเทศ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั งเป็นประธานกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
แต่งตั  ง ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของทุกลุ่มน ้าทั่วประเทศ และให้ความ
เห็นชอบพร้อมทั งอ้านวยการให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 2) ระดับลุ่มน ้ า  ได้แก่  คณะกรรมการลุ่มน ้ า  คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ
คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าสาขา  จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ข้อจ้ากัด และการยอมรับในพื นที่ ตามความจ้าเป็นเร่งด่วน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรน ้าที่เปลี่ยนแปลงในพื นที่ลุ่มน ้า โดยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า และแปลงไปสู่การจัดท้าแผนปฏิบัติการในลุ่มน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามก้าหนดเวลาของแผน 
พร้อมทั งพิจารณาน้าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการ
ด้าเนินการที่เป็นภารกิจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3) ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

7.2 การสร้างความความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
1) ระดับประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหม รวมทั งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

2) ระดับภูมิภาค/จังหวัด  หน่วยงานราชการที่มีภารกิจในภูมิภาค และจังหวัด 
3) ระดับลุ่มน ้า คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าสาขา คณะอนุกรรมการ

วิชาการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ คณะท้างานอ่ืน ๆ  
4) ระดับท้องถิ่น องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มเครือข่ายประชาชน 

7.3 จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้าและแผนปฏิบัติการ 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) ได้ก้าหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าของทุกลุ่มน ้าทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  เพื่อเป็น
กรอบให้คณะกรรมการลุ่มน ้าด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้า   
และแผนปฏิบัติการ พร้อมทั งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนแม่บทของหน่วยงานราชการตาม
ภารกิจ และจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน ้า 
รวมทั งจังหวัดจัดท้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยแผนยุทธศาสตร์ของลุ่มน ้าและของหน่วยงาน
ราชการ จะเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการแผน ฯ ทั งในระดับพื นที่
ลุ่มน ้า ภูมิภาคและในส่วนกลาง 
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7.4 จัดท้ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ  
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก้าหนดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดยการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแผนฯ โดย 
 1) คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) จัดท้ากรอบนโยบายการจัดท้าแผน
งบประมาณแบบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ก้าหนดเป้าหมาย ล้าดับความส้าคัญของกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการ และพื นที่เป้าหมายส้าคัญ รวมทั งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนและ
กรรมการลุ่มน ้าเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับลุ่มน ้า และของหน่วยงาน
ราชการ  

2) ส้านักงบประมาณ หารือร่วมกับหน่วยงานราชการเจ้าภาพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใน
การบูรณาการสาระส้าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมทั งแนวทางการ
จัดท้าแผนงาน/โครงการ ทั งในระดับภาพรวม ระดับพื นที่ และแผนงาน/โครงการที่ส้าคัญเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป 

3) ส้านักงบประมาณ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันก้าหนดแนวทางสนับสนุน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยสร้าง
กระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงของแผน รวมทั งการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวงและมิติพื นที่ 

7.5 การเตรียมความพร้อมการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้ 

การด้าเนินการจะต้องพิจารณา  ดังนี  
1) ความพร้อมด้านมิติทางสังคม/จารีต/ประเพณี ว่ามีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน จารีต ประเพณีที่มีอยู่ดั งเดิม โดยท้าให้ประชาชนในพื นที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการด้าเนินการ 
พร้อมทั งเห็นชอบให้สามารถด้าเนินการได้ 

2) ความพร้อมด้านความเหมาะสม มีความเหมาะสมกับพื นที่และมีความเป็นไปได้ทางอุทกศาสตร์ 
และวิศวกรรม 

3) ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นไปตามกฎ/
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4) ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เหมาะสม คุ้มค่ากับการลงทุน โดยเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศและประชาชน 

5) ความพร้อมด้านที่ดิน สามารถจัดหาที่ดิน การขออนุญาต ตามกฎ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7.6 การติดตามประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

ให้ท้าการติดตาม ประเมินผล โดยมีการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี  
1)  ให้ความส้าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส้าเร็จ และผลกระทบของการ

ด้าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท้ารายงานเสนอรัฐบาลทราบการด้าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ต่อไป 

2)  จัดตั งคณะกรรมการติดตามผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีผู ้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า   
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รูปที่ 7-1 แสดงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการ 
และพั นาลุ่มน ้า 
แบบบูรณาการ 

แผน 
ยุทธศาสตร์
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรน ้า 

 

ผังการเ ื่อม ยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปสู่การปฏิบัติ 

คณะ 
กรรม 
การ 

ลุ่มน ้า 
 

2. จังหวัด 

น้าแผนไปปฏิบัติขอรับการสนับสนุน งปม. 

กน . 

ติดตามและประเมินผล ทบทวนแผน  ในแต่ละป  

สงป. 

แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานตามภารกิจ 
 

ครม. 

ก.น.จ. 

แผนพั นา
จังหวัด 
และ 

กลุ่มจังหวัด
(ก.บ.จ.) 

 

แผนความต้องการ
ของท้องถิ่น/
ประ า น 

 

 

น ยบาย
รั บาล 

 

หมายเหตุ   :   คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
 

แผนพั นาเศร  กิจ
และสังคมแห่ง าติ 

 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
รูปที่ 7-2 แสดงผังการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

กลไก 
การ
ขับเคลือ่น 

การสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ 

จดัท้าแผน 
ยทุธศาสตร์
ลุม่น ้า 

การติดตาม
ประเมินผล 

จดัท้า
ยทุธศาสตร์
งบประมาณ 

การเตรียม
ความพร้อม 

- ระดับประเทศ 
ได้แก่ กน . 

- ระดับภมูิภาค  
ได้แก่ 
คณะกรรมการ 
ลุ่มน ้า    
คณะทา้งาน 
 ล  

- ระดับทอ้งถ่ิน 
ได้แก่ คณะ 
ทา้งาน
จังหวัด/
อ้าเภอ/กลุ่ม
เครอืข่าย
 ุม น/อปท. 

- ระดับประเทศ  
กน . และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ระดับภมูิภาค  
หน่วยงานใน
ภมูิภาค/
จังหวัด   

- ระดับทอ้งถ่ิน   
อปท./กลุ่ม
เครือ่ข่าย
ประ า น 

- คณะกรรมการ 
ลุ่มน ้า 
ด้าเนินการ
จัดทา้แผน 
ยุทธศาสตร ์
การบรหิาร
จัดการ
ทรพัยากรน ้า
ระดับลุ่มน ้า 
และ
แผนปฏบิตัิการ   

- กน . ก้าหนด
กรอบ
งบประมาณ
การบรหิาร
จัดการ
ทรพัยากรน ้า 

- สงป./ สศ .
ก้าหนด    
ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร 
งบประมาณ 
บรหิารจัดการ
ทรพัยากรน ้า
แบบบรูณการ 

- ตั งคณะ 
กรรมการ
ติดตาม 
ประเมินผล 

- หน่วยงาน/ 
ลุ่มน ้า   
ติดตาม
ความก้าวหน้า 
ประเมิน
ผลส้าเรจ็ 
ภายใต้    
ยุทธศาสตร ์

- ด้านมิติสังคม/
จารตี/
ประเพณี 

- ด้านความ
เหมาะสม 

- ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ด้านเศร  กิจ 
เหมาะสม 
คุ้มค่า        
กับการลงทนุ 

- ด้านที่ดิน 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรน ้า  

- ระดับประเทศ  
กน . ก้าหนด
เป้าหมายเ ิง
พื นที่และขนาด 

- หน่วยงานรา การ
จัดท้าแผน
แม่บท /
แผนปฏิบัติการ
ตามภารกจิ 

- ระดับภูมิภาค/ลุ่ม
น ้าประสาน
แผนปฏิบัติการ
และความ
ต้องการ 

- ระดับท้องถิ่น-
อปท. เสนอ
แนวทาง
เป้าหมายและ
แผนความ
ต้องการ 
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