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คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนา ขอขอบคุณ กองทัพบก
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรนา ที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรนา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานและ
แผนงานโครงการ และร่วมดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรนา อันเป็นประโยชน์ยิ่ง
พร้อมทังให้การสนับสนุนในการดาเนินการเป็นอย่างดี ทาให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงได้
สุดท้ายนี คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนา ขอขอบคุณคณะ
ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒ นาและบริห ารจัดการทรัพยากรนา ทัง 5 คณะ ที่ได้ให้ข้อ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงาน จนทาให้ การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนาสาเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
พฤษภาคม 2558

คำนำ
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) เพื่อก้าหนดกรอบนโยบายส้าหรับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าของประเทศในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้้า ปัญหาน้้าท่วม และ
ปัญหาคุณภาพน้้า อย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ
ในการด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า น้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกภาคของประเทศ เพื่อก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส้าหรับ
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละลุ่มน้้า และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ภายใต้ข้อจ้ากัดของเวลาที่ใช้ในการจัดท้า ความละเอียดของข้อมูล ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายในเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรน้้าใช้เป็น
กรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาของเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องและ
บูรณาการซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นไปตามประเด็น ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ จึงได้ก้าหนดให้
ในขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ จะต้องด้าเนินการบูรณาการแผนตั้งแต่ในระดับลุ่มน้้า/จังหวัด (โดย
คณะกรรมการลุ่มน้้า) และหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ และมีการเตรียมความพร้อมการด้าเนินงาน
ในทุกมิติ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ้าปีต่อไป
อย่างไรก็ดี การที่จะสามารถด้าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ยัง มีปัจจัยอื่น ๆ
มาเป็นตัว ก้าหนดอีกด้วย เช่น นโยบายของรัฐ งบประมาณประจ้าปีที่แต่ละหน่วยงานได้รับ กฎหมายหรือ
ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรั พยากรน้้าให้มีความต่อเนื่องและ
ประสบความส้ า เร็ จ จึ ง ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการก้ า จั ด ข้ อ จ้ า กั ด เหล่ า นี้ เพื่ อ ให้ ก าร
ด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
น้ำเป็นทรัพยำกรพืนฐำนที่มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ ทังกำรอุปโภค
บริโภค กำรท้ำกำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม กำรคมนำคม กำรผลิตพลังงำน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
รวมถึง มีควำมส้ำคัญในเชิงนิเวศวิทยำที่ช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศต่ำง ๆ ด้วย แต่เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน
ของประชำกรและกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจ ท้ำให้มีควำมต้องกำรใช้น้ำทังทำงตรงและทำงอ้อมเพิ่มมำกขึน
ในขณะที่ป่ำต้นน้ำถูกบุกรุกท้ำลำยอย่ำงต่ อเนื่อง เกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ส่งผลให้ควำมสำมำรถ
ในกำรเก็บกักน้ำหรือกำรชะลอน้ำตำมธรรมชำติล ดลง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
น้ำไปสู่ปัญหำน้ำท่ว ม และขำดแคลนน้ำทวีควำมรุน แรงเพิ่มขึน นอกจำกนียัง มีกำรระบำยน้ำเสียทังจำก
ภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนคุณภำพน้ำเพิ่มขึนอีกด้วย
ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำประเทศไทยได้ก้ำหนดแนวนโยบำย ตลอดจนจัดท้ำแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับ กำรบริห ำรจัด กำรน้ำมำอย่ำงต่อเนื่อ ง แต่เ นื่อ งจำกควำมสลับซับ ซ้อ นของสภำพปัญ หำที่แ ปรเปลี่ย น
ตลอดเวลำ ท้ำ ให้น โยบำยและแผนแม่ บ ทที่เ กี่ย วข้อ งกับ น้ำ ดัง กล่ำ วไม่อ ำจครอบคลุม ในทุก ปัจ จัย ของ
ปัญ หำประกอบกับ ควำมไม่ช ัด เจนของกำรบูร ณำกำรแผนงำนร่ว มกัน ระหว่ำ งหน่ว ยงำนรำชกำรทั ง
ส่วนกลำงและท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำที่ยั่งยืนได้
เพื่อให้กำรพัฒ นำและบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศ เป็นไปอย่ำ งรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภำพ ป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติให้กับประชำชนอย่ำงแท้จริง คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงได้ มี
ค้ำสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 แต่งตังคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำขึน เพื่อก้ำหนดกรอบนโยบำยและแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภำพน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและบูรณำกำร ซึ่งคณะกรรมกำร
ก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ได้แต่งตังคณะอนุกรรมกำรขึน 5 คณะ ประกอบด้วย
1) คณะอนุกรรมกำรพัฒ นำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืนที่ภ ำคเหนือ ภำคกลำง
และภำคตะวันออก
2) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และภำคใต้
3) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
4) คณะอนุก รรมกำรพัฒ นำและบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรน้ ำ เกี ่ย วกับ กำรจัด องค์ก ร
และกำรออกกฎ
5) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
โดยในแต่ละอนุกรรมกำรประกอบด้วยผู้แทนจำกส่ วนรำชกำร รั ฐวิสำหกิจ และสถำบันต่ำง ๆ
ร่วมพิจำรณำจัดท้ำร่ำงยุทธศำสตร์นี

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ปที่ 1-1 กำรแบ่งควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ 5 คณะ

1.2 ว ป

ค

กำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี
1) เพื่อแก้ไขปั ญหำทรั พ ยำกรน้ำ ที่มี ผ ลกระทบรุนแรงต่ อสั ง คมและเศรษฐกิจ ที่ต้อ งเร่ ง
ด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ปี พ.ศ. 2558-2569)
2) เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับประชำชนและให้
โอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกรน้ำของทุกภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม
3) เพื่อกำรสร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพยำกรน้ำตำม
ศักยภำพลุ่มน้ำ เพื่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ทังนี แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศฉบับนี จะเป็นกรอบในกำร
จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรระดับลุ่มน้ำต่อไป

1.3

บ นวค ำ ำเนน ำน

ในกำรด้ำเนิน งำนจั ดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริห ำรจัดกำรทรัพ ยำกรน้ำ มีกรอบแนวคิด
ในกำรด้ำเนินงำน ดังนี
1) ึ นวทำ ำม ป ญำ เ
เ ี (ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล
และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี )
นวทำ ำ บ ำ
ำ นำ (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ, 2555) ตำมรูปที่ 1-2
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

1-2

ปที่ 1-2 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ , 2555

2) นโ บำ ำน ำ บ ำ ำ ำ น น
บำ ( เ ป ท นท โ ำ, 2557)
6 ำ เ ่ม
ำ ทำ เ
ป เท
(6.8) แก้ปัญหำน้ำท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพืนที่ และ
ปัญหำขำดแคลนน้ำในบำงพืนที่และบำงฤดูกำล ซึ่งน้ำควำมเสียหำยและทุกข์ร้อนมำให้แก่เกษตรกร โดยระดม
ควำมคิดเพื่อหำทำงป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุกำรณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 และหำวิธีที่จะแก้ปัญหำ
น้ำ ท่ ว มเฉพำะพื นที่ ใ ห้ ล ดลงโดยเร็ ว ไม่ ก ระทบต่ อ พื ช ผล ส่ ว นภำวะภั ย แล้ ง จนเกิ ด กำรขำดแคลนน้ำ
เพื่อกำรเกษตรนัน รัฐบำลจะเร่งด้ำเนินกำรจัดสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุมทั่วพืนที่เพำะปลูก
ให้มำกที่สุด ซึ่งจะสำมำรถท้ำได้ในเวลำประมำณ 1 ปี
9 ำ
ำควำมม่นค
ำนท ำ
ำ ำ ม
วำ ำ น
บำ ป โ น ำ ่ น
(9.4) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติ ทังเชิงปริมำณ
และคุณภำพ จัดให้มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ของประเทศและมีกระบวนกำรบูรณำกำรแผนงำนและ
งบประมำณร่วมกันของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดท้ำ แผนงำน โครงกำร ไม่เกิดควำมซ้ำซ้อน
มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
โดยจัดตังหรื อก้ำ หนดกลไกในกำรบริห ำรจัดกำรน้ำ พร้อมทังมีกำรน้ำ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ ำพสูงมำใช้
ในระบบของกำรบริหำรจัดกำรน้ำและกำรเตือนภัย
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3) ำ ำ ม
วำ ำ น
ฟื้น ฟ
นำ
นำ บ ำ ป โ น
ท ำ นำ เพื่อให้เกิดกำรพัฒ นำที่ส นองตอบปัญหำในทุกด้ำนและมีควำมยั่งยืน นอกจำกกำรพัฒ นำ
แหล่งกักเก็บน้ำในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้ง กำรเพิ่มพืนที่ชลประทำน จะต้องพิจำรณำกำรจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศในแต่ละด้ำนในภำพรวม และแนวโน้ม
กำรพัฒ นำในอนำคต เช่น กำรเกษตร ก้ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตเพื่อบริโ ภคในประเทศ เพื่อกำรส่งออก
พืชพลังงำน ด้ำนกำรอุตสำหกรรม ก้ำหนดเป้ำหมำย ประเภท และขนำด ด้ำนสังคม ก้ำหนดเป้ำหมำยเพื่อ
สนองควำมจ้ำเป็นพืนฐำน และเพื่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม ดังนัน เป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรน้ำของประเทศ
จึงต้องพิจำรณำร่วมกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ของประเทศ รวมทังข้อจ้ำกัดและควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน
ดังแสดงตำมรูปที่ 1-3
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ปที่ 1-3 แนวคิดกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
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บวน ำ ำเนน ำนเ ่

ทำ น ท ำ

ำบ ำ

ำท

ำ นำ

ได้แบ่งออกเป็น 5 ขันตอน ดังแสดงในรูปที่ 1-4 ได้แก่
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ปที่ 1-4 กระบวนกำรด้ำเนินงำนเพื่อจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
1) ำ ีปญ ำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหำขำดแคลนน้ำ ปัญหำน้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม
ปัญหำคุณภำพน้ำ และปัญหำกำรบริหำรจัดกำร ทังนีแต่ละปัญหำจะระบุต้ำแหน่งที่เกิดปัญหำ ช่วงเวลำที่เกิดปัญหำ
ควำมถี่ในกำรเกิดปัญหำ และผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึน พร้อมจัดล้ำดับควำมเร่งด่วนของกำรแก้ไข
ปัญหำรำยลุ่มน้ำร่วมกันให้ชัดเจน
2) ำ วเค ำ ำ ำเ
ปญ ำ แยกเป็น ปัญหำที่เกิดขึนตำมธรรมชำติ และปัญหำที่เกิด
จำกมนุษย์ ท้ำกำรวิเครำะห์โ ดยใช้ข้อมูล และสถิติในอดีต และมิติทำงสังคม จำรีต ประเพณี วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมมำสังเครำะห์เพื่อหำสำเหตุของปัญหำ และชีสำเหตุของปัญหำว่ำเกิดขึนเฉพำะที่หรือมีสำเหตุต่อเนื่อง
มำจำกแหล่งอื่น ทังนี เพื่อเป็นกำรชีปัญหำได้ตรงกับข้อเท็จจริงในพืนที่ จึงได้จัดเวทีกำรรับฟังสภำพปัญหำของ
ลุ่มน้ำจำกพืนที่เพื่อน้ำมำประกอบกำรจัดท้ำยุทธศำสตร์ด้วย
3) ำ ำ น ท ำ เป็นกำรหำแนวทำงแก้ไข โดยค้ำนึงถึงศักยภำพ ข้อจ้ำกัด และ
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงลุ่มน้ำ ก้ำหนดยุทธศำสตร์ทิศทำงในกำรแก้ไขปัญหำและเป็นกรอบส้ำหรับก้ำหนดกล
ยุทธ์/แนวทางการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ และหำแนวทำงที่เหมำะสมภำยใต้ข้อจ้ำกัดของ
กำรพัฒ นำและบริ ห ำรจั ดกำรในแต่ล ะลุ่ มน้ำ นอกจำกนี ยังพิจำรณำถึงทิศทำงกำรพัฒ นำของประเทศที่
เหมำะสมกับ ศักยภำพของพืนที่ทังด้ำ นเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรท่อ งเที่ยว และกำรเกษตร ทังนี ได้น้ำ
ทังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดเวทีรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนในพืนที่ และ
จำกคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ และ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ คณะที่ 1 และ 2 ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมมำประกอบในกำรจัดท้ำ
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด้ำเนินงำน เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

1-5

4) ำ ท ำ ท นวทำ ำ ำเน น ำน ทั งไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งและใช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง
ประกอบด้วยกำรด้ำเนินกำรเชิงรุกส้ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์จำกน้ำ และกำรป้องกันปัญหำ
ที่อำจเกิดขึนในอนำคตตำมทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศเป็นปัจจัยหลัก และวิธีกำรด้ำเนินกำรเชิงรับเพื่อ
แก้ไขปัญหำให้พืนที่ที่ประสบภัย
5) ำ ทำ น ท ำ
ำบ ำ
ำ ท ำ นำ เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดท้ำ
แผนปฏิบัติกำร เป็นแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ โดยก้ำหนดเป้ำหมำยกำรด้ำเนินงำนช่วงระยะเวลำ
ของกำรพัฒนำออกเป็น ระยะเร่งด่วน ระยะสัน ระยะกลำง และระยะยำว (ปี พ.ศ. 2558-2569) ตลอดจน
จัดท้ำเป้ำหมำยตำมศักยภำพเพื่อวัดควำมส้ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์

1.5

น

นโ บำ ำ บ ำ

ำท

ำ นำที่ ำนมำ

ที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนภำครัฐมีควำมพยำยำมก้ำหนดแนวนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตลอดจนแผน
แม่บทและแผนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ระดับประเทศ พบว่ำ ในช่วงก่อนกำรปฏิรูประบบรำชกำร พ.ศ. 2545 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนรำชกำรที่หลำกหลำย โครงสร้ำงกำรด้ำเนินกำรมีควำมซับซ้อนและทับซ้อน
ท้ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติงำนและเป็นกำรวำงนโยบำยในลักษณะรวมศูนย์ (Centralization)
ภำยหลั ง กำรปฏิ รู ป ระบบรำชกำร พ.ศ. 2545 มี ก ำรถ่ ำ ยโอนภำรกิ จ ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(Decentralization) หำกแต่ ยั งไม่มีก ำรด้ ำเนิ นกำรในลั กษณะองค์ร วม โดยแต่ล ะหน่ ว ยงำนรำชกำรยั งคง
แยกกันบริหำรตำมภำรกิจของตน
ในที่นี ได้ท้ำกำรรวบรวมแนวนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนงำนด้ำนน้ำที่มีกำรด้ำเนินงำนใน
ลักษณะบูรณำกำรหน้ำที่และควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ (Integration) และมีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ด้ำเนินกำร ดังแสดงในตำรำงที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แผนและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำที่ผ่ำนมำ (ที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)
. .
นโ บำ น
ำ ำคญ
ำ ป ค
2543

นโยบำยน้ำแห่งชำติ
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.
2543)

เป็นกำรก้ำหนดวิสัยทัศน์เรื่องน้ำของ
ชำติ ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2568 ประเทศ
ไทยจะมีนำ้ ใช้อย่ำงเพียงพอและมี
คุณภำพ โดยมีระบบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร ระบบกฎหมำยในกำรใช้
ทรัพยำกรน้ำที่เป็นธรรม ยั่งยืน โดย
ค้ำนึงถึงคุณภำพชีวิตและกำรมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ

เป็นนโยบำยในภำพรวมทังประเทศ
ไม่ได้ลงรำยละเอียด ระดับลุ่มนำ้

2550

แผนกำรบรรเทำอุทกภัย
ระยะกลำงและระยะยำว
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.
2550)

เป็นแผนกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัยและภัย
แล้งในมิติของกำรบูรณำกำรร่วมกันของ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีกรอบแผน/กรอบ
งบประมำณในแต่ละลุม่ น้ำ พร้อม
หน่วยงำนรำชกำรด้ำเนินงำนที่ชัดเจน

ด้ำเนินกำรได้เพียงร้อยละ 25 ใน
ภำพรวมตำมเป้ำหมำยของแผน
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลท้ำ
ให้ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณ
ต่อเนื่อง

2550

แผนพัฒนำพืนที่

แผนพัฒนำเพิ่มพืนที่ชลประทำนให้เต็ม

กำรบริหำรจัดกำรที่แยกส่วน
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นโ บำ

น

ชลประทำน 60 ล้ำนไร่
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ.
2550)
2554

กรอบน้ำ 60 ล้ำนไร่
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.
2554)

25502554

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

25552559

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

2555

แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำ
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ.
2555)

ำ

ำคญ

ำ

ป

ค

ศักยภำพ 60 ล้ำนไร่ โดยค้ำนึงถึงปัจจัย
ต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วม กำรยอมรับ
และกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ชุมชนและประชำชน
กำรพัฒนำลุ่มน้ำอย่ำงเป็นระบบ โดยมี
กรอบแผนงำนที่ชัดเจนและมอบหมำย
หน่วยงำนหลัก (กรมชลประทำน) บูรณำ
กำรร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน
แผนงำน
เน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำร
เก็บกักน้ำ กำรปรับปรุงแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ กำรพัฒนำแหล่งน้ำใหม่ กำร
พัฒนำระบบกระจำยน้ำผิวดินและใต้ดิน
และกำรวำงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
น้ำ

ขำดกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญและกำร
เตรียมควำมพร้อมของโครงกำร
โดยเฉพำะด้ำนกำรมีส่วนร่วมและควร
ต้องมีกำรศึกษำรำยโครงกำรเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้รำยละเอียดระดับโครงกำร
เน้นกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรใช้น้ำ เพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกิจ แต่ไม่ชัดเจนในเรื่อง
ควำมเชื่อมโยงของกำรบริหำรจัดกำร
เชิงพืนที่ ซึ่งต้องเน้นควำมเกี่ยวข้องกัน
ทังระบบตังแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ และ
ปลำยน้ำ
เน้นกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำ
ไม่มีกำรก้ำหนดแผนหลักและ
กำร ครอบคลุมกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และ แผนปฏิบัติ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทังผิวดินและบำดำล
แหล่งน้ำชุมชน กำรเพิ่มพืนที่
ชลประทำนและประสิทธิภำพกำร
กระจำยน้ำ กำรผันน้ำระหว่ำงลุ่มน้ำและ
ระหว่ำงประเทศ รวมทังให้บริกำรน้ำ
อุปโภคบริโภคทังเชิงปริมำณและ
คุณภำพ
บรรเทำแก้ไขปัญหำอุทกภัยในกลุม่ ลุ่ม ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกำร
น้ำเจ้ำพระยำในปี พ.ศ. 2555
จัดท้ำแผน
ประกอบด้วยแผนปฎิบตั ิกำร เพื่อ
บรรเทำอุทกภัยระยะเร่งด่วนในปี พ.ศ.
2555 และแผนปฏิบัติกำรบรรเทำ
อุทกภัยในพืนที่ลุ่มน้ำแบบบูรณำกำร
และยั่งยืน
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บทที่ 2
สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรน้าในภาพรวมของประเทศ
2.1 ข้อมูลพืนฐานและสถานภาพของทรัพยากรน้า
2.1.1 ศักยภาพทรัพยากรน้าในประเทศ
2.1.1.1 ปริมาณน้าฝน
พื้นที่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 25 ลุ่มน้้ำหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2-1 มีพื้นที่ประมำณ 514,008
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 321 ล้ำนไร่ สภำพพื้นที่ตั้งของประเทศอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งท้ำให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจำยตำมสภำพภูมิอำกำศ
มำกบ้ำงน้อยมำกตำมลักษณะกำยภำพและที่ตั้งของแต่ละลุ่มน้้ำ โดยประเทศไทยมีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย
ทั่วประเทศประมำณ 1,3751 ถึง 1,4552 มิลลิเมตร มีควำมผันแปรตำมลักษณะภูมิประเทศและตำมฤดูกำล
ในแต่ละพื้นที่ ปริมำณระหว่ำง 900-4,000 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยปกติจะมีควำมแห้งแล้ง
และมีฝนน้อยในฤดูหนำว และมีปริมำณฝนตกมำกขึ้น พร้อมมีพำยุฝนฟ้ำคะนองเมื่อเข้ำสู่ฤดูร้อนและฤดูฝน
โดยส่วนใหญ่มีฝนตกชุกในเดือนสิงหำคมหรือกันยำยน ภำคใต้มีปริมำณน้้ำฝนมำกที่สุดเนื่องจำกมีพื้นที่ใกล้ชิด
ทะเล ภำคตะวันออกมีปริมำณน้้ำฝนมำกรองลงมำ โดยที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะมีปริมำณน้้ำฝนมำก
แต่คุณสมบัติของดินเป็นดินปนทรำยไม่อุ้มน้้ำ และมีกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำสูง ท้ำให้ดินขำดกำรซึมซับน้้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อวิเครำะห์ในระดับลุ่มน้้ำพบว่ำ ลุ่มน้าท่าจีน เจ้าพระยา และชายฝั่งทะเลตะวันตก มีปริมาณฝนตกน้อย
ที่สุดเฉลี่ยปีละ 1,000 มิลลิเมตร ดังแสดงข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำเป็นรำยลุ่มน้้ำในตำรำงที่ 2-1 และแสดงควำมเข้ม
และกำรกระจำยของฝนในรูปที่ 2-2
2.1.1.2 ปริมาณน้าผิวดิน
ปริมำณน้้ำท่ำตำมธรรมชำติ (Natural Flow) เป็นปริมำณน้้ำบนผิวดินที่เกิดจำกฝน หลังจำก
กำรซึมลงใต้ดิน และกำรระเหยแล้ว มีทั้งสิ้น 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมำณน้้ำดังกล่ำว บำงส่วนถูกเก็บกัก
ในแหล่งน้้ำ บำงส่ วนถูกน้ ำไปใช้ในรูป แบบต่ำง ๆ และท้ำยสุ ดไหลเป็นปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลออกนอกลุ่มน้้ำ
(Runoff) ทั้งประเทศมีทั้งสิ้น 224,024 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของน้้ำท่ำธรรมชำติ
ลุ่มน้าที่มีปริมาณน้าท่าต่้าที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าสะแกกรัง วัง โตนเลสาป ท่าจีน บางปะกง
และปัตตานี ตำมล้ำดับ ทั้งนี้เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบสัดส่ วนของน้้ำท่ำกับปริมำณน้้ำฝนที่ตกในลุ่มน้้ำหรือ
สัมประสิทธิ์ของน้้ำท่ำ พบว่ำ ลุ่มน้าที่มีสัดส่วน น้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้า วัง เจ้าพระยา ยม สะแกกรัง ท่าจีน
บางปะกง ชี ป่าสัก ปิง และทะเลสาปสงขลา ตำมล้ำดับ ดังแสดงปริมำณน้้ำผิวดินเป็นรำยลุ่มน้้ำในตำรำงที่ 2-1
เมื่อพิจำรณำปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้้ำ (Specific Yield) จะเห็นว่ำ โดยส่วนใหญ่ลุ่มน้้ำ
ที่อยู่ทำงภำคใต้ ริมทะเล หรือลุ่มน้้ำที่มีปริมำณฝนตกมำกและมีกิจกรรมกำรใช้น้ำพื้นที่ลุ่มน้้ำน้อย จะเป็นลุ่มน้้ำ
ที่มีปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้้ำอยู่ในเกณฑ์สูง โดยลุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออกมีปริมำณน้้ำท่ำ
ต่อหน่วยพื้นที่มำกที่สุดเท่ำกับ 41.8 ลิตรต่อวินำทีต่อตำรำงกิโลเมตร

1

โดยวิธีประมำณค่ำข้อมูลถ่วงน้้ำหนักเชิงพื้นที่ Inverse Distance Weighting ที่มำ : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้้ำและกำรเกษตร, 2557

2

โดยวิธีค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ arithmetic mean ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำ, 2557
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รูปที่ 2-1 แผนที่แสดงขอบเขต 25 ลุ่มน้้ำหลัก
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำ, 2557
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ตารางที่ 2-1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ
รหัส/ลุ่มน้า
01 สำละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสำน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่ำน
10 เจ้ำพระยำ
11 สะแกกรัง
12 ป่ำสัก
13 ท่ำจีน
14 แม่กลอง
15 ปรำจีนบุรี
16 บำงปะกง
17 โตนเลสำป
18 ชำยฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชำยฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตำปี
23 ทะเลสำบสงขลำ
24 ปัตตำนี
25 ภำคใต้ฝั่งตะวันตก

รวม/เฉลี่ย
ที่มำ :

1
2

ปริมาณ
การระเหย
จากถาด 1
(มม.)
1,468
1,479
1,533
1,505
1,771
1,793
1,618
1,522
1,675
1,596
1,873
1,660
1,751
1,879
1,555
1,695
1,730
1,637
1,673
1,649
1,613
1,542
1,508
1,605
1,560
1,531
1,632

ปริมาณ
ฝนเฉลี่ย
รายปี 1
(มม.)
1,356
1,598
1,598
1,347
1,228
1,312
1,146
1,113
1,179
1,237
1,099
1,250
1,185
1,023
1,429
1,527
1,320
1,425
2,161
1,126
1,076
2,441
1,840
1,870
1,893
2,441
1,455

อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ปริมาณน้าท่าธรรมชาติ 2
(ล้ำน ลบ.ม.)
เกณฑ์
เกณฑ์น้า
เกณฑ์น้า
เฉลี่ย
น้อย
มาก
11,419
10,106
13,130
6,522
6,443
7,616
30,642
30,434
35,973
4,264
4,250
5,409
16,405
14,910
19,165
29,172
26,039
31,150
11,187
9,775
12,406
1,874
1,644
2,054
5,261
4,934
6,389
17,454
15,487
20,039
4,225
4,083
5,161
1,479
1,120
1,581
5,096
4,210
5,354
3,247
2,875
3,592
22,139
18,251
23,636
8,544
6,968
8,531
3,441
3,097
3,639
2,442
2,975
3,682
18,242
15,702
18,693
2,946
2,044
3,033
4,046
3,155
4,536
28,204
23,975
33,225
14,239
12,069
16,825
4,448
3,901
5,301
3,462
3,145
4,324
24,827
21,673
27,573
285,227
253,277
322,026

ปริมาณน้าท่า
ไหลออก 2
(ล้ำน ลบ.ม.)
10,205
6,728
28,303
3,669
11,949
18,973
8,041
1,802
4,454
11,042
3,981
1,428
2,510
1,344
19,169
5,222
3,359
1,794
15,706
2,713
2,032
23,184
9,929
4,289
3,213
18,990
224,029

ค่า
สัมประสิทธิ์
น้าท่า 2
(ร้อยละ)
47.00
40.50
40.50
40.10
27.00
31.90
28.80
15.60
18.90
41.10
19.10
22.80
26.40
23.20
50.24
44.18
31.90
51.80
55.75
46.70
55.75
52.31
63.10
28.00
47.42
49.68

กรมทรัพยำกรน้้ำ, 2557
กรมชลประทำน, 2557

นอกจำกนี้ ยังมีน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งน้้ำธรรมชำติที่เป็นห้วย หนอง คลอง บึง ทั้งประเทศ
มีจ้ำนวนทั้งสิ้น 50,677 แห่ง ควำมจุ 17,247 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปัจจุบันมีปัญหำเสื่อมโทรมต้องมีกำรปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้้ำ เพื่อน้ำกลับมำใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้้ำส้ำหรับแก้ไขปัญหำขำดแคลนน้้ำและบรรเทำอุทกภัย
แหล่งน้้ำธรรมชำติที่มีจ้ำนวนมำกที่สำมำรถน้ำมำปรับปรุงฟื้นฟูมำใช้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ลุ่มน้้ำชีและ
ลุ่มน้้ำโขง ตำมล้ำดับ
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รูปที่ 2-2 แผนที่แสดงควำมเข้มและกำรกระจำยของฝน
ที่มำ : กรมชลประทำน, 2557
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2.1.1.3 ปริมาณน้าบาดาล
แอ่งน้้ำบำดำลของประเทศไทยได้จ้ำแนกตำมลักษณะของชั้นหิน ให้น้ำ ชนิดและลักษณะของ
ช่องว่ำงในหิน ส่วนประกอบของชั้นหินให้น้ำ คุณสมบัติในกำรกักเก็บและกำรจ่ำยน้้ำของชั้นหินให้น้ำ บริเวณที่
เป็นพื้นที่รับน้้ำและพื้นที่จ่ำยน้้ำของระบบน้้ำบำดำล แบ่งแอ่งน้้ำบำดำลได้ 27 แอ่งน้้ำบำดำล และแบ่งเป็นแอ่ง
น้้ำบำดำลย่อยได้หมด 36 แอ่งน้้ำบำดำลย่อย ส่วนกำรจ้ำแนกประเภทของชั้นหินให้น้ำหลักแบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท คือ หินให้น้ำหินแข็ง (Consolidated Aquifer) และชั้นหินให้น้ำตะกอนหินร่วน (Unconsolidated
Aquifer) ครอบคลุมพื้นที่ 388,464 และ 125,543 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ โดยพบว่ำพื้นที่ของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองรับด้วยชั้นหินให้น้ำที่เป็นหินแข็งมำกที่สุด และพื้นที่ของภำคเหนือรองรับด้วยชั้นหิน
ให้น้ำตะกอนหินร่วนมำกที่สุด
กรมทรัพ ยำกรน้้ำ บำดำล (พ.ศ.2557) ประเมิน ว่ำ ปริม ำณกำรกัก เก็บ ในชั้น น้้ำ บำดำล
ทั้งประเทศมีประมำณ 1.13 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร มีปริมำณน้้ำไหลลงชั้นน้้ำบำดำลเพิ่มเติมรำยปี 102,809
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เมื่อพิจำรณำศักยภำพในด้ำนของคุณภำพน้้ำบำดำลแล้วพบว่ำ มีปริมำณน้้ำไหลลงชั้นน้้ำบำดำล
ที่มีคุณภำพที่สำมำรถใช้ได้ เพิ่มเติมรำยปี 95,613 ล้ ำนลูกบำศก์เมตร แต่เนื่องจำกปริมำณน้้ำไหลเพิ่มเติม
บำงส่วนจะไหลเข้ำสู่แหล่งน้้ำผิวดิน ทะเล และพื้นที่ชุ่มน้้ำเพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศน์ ดังนั้น ปริมำณน้้ำบำดำล
ที่สำมำรถพัฒนำขึ้นมำใช้ได้โดยไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศน์เท่ำกับ 71,700 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 75
ของปริมำณน้้ำที่เพิ่มเติมรำยปี) แต่ปัจจุบันพบว่ำมีกำรใช้น้ำบำดำลไปแล้วทั้งสิ้น 3,500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
เมื่อพิจำรณำศักยภำพกำรน้ำมำใช้เพื่อไม่ให้กระทบปริมำณน้้ำที่เก็บกักในชั้นน้้ำบำดำลเดิมและปริมำณน้้ำที่ใช้
ในปัจจุบันพบว่ำปริมำณน้้ำที่จะพัฒนำขึ้นมำใช้ได้เพิ่มเติมทั้งประเทศมีทั้งสิ้น ปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งลุ่มน้าที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาบริหารจัดการน้าบาดาลได้มากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าสะแกกรัง ท่าจีน แม่กลอง
เจ้าพระยา น่าน และปิง ตำมล้ำดับ รำยละเอียดแต่ละลุ่มน้้ำแสดงดังตำรำงที่ 2-2 อย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำ
น้้ำบำดำลขึ้นมำใช้นั้น มีข้อจ้ำกัดในเรื่องของควำมคุ้มทุน เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำย (ค่ำไฟฟ้ำ) ในกำรสูบน้้ำ อีกทั้ง
ก่อนท้ำกำรเจำะบ่อน้้ำบำดำล ต้องมีกำรส้ำรวจเพื่อให้ได้ปริมำณและคุณภำพน้้ำบำดำลที่ดี โดยเฉพำะพื้นที่
ที่เป็นหินแข็ง และพื้นที่น้ำเค็ม ซึง่ จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำรส้ำรวจค่อนข้ำงสูง
ข้อจ้ากัดในการที่ไม่สามารถพัฒนาน้าบาดาลขึนมาใช้ได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่
 พื้นที่ศักยภำพบำงส่วนอยู่ในพื้นที่ภูเขำสูง พื้นที่ป่ำ ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำไปด้ำเนินกำรได้
 พื้นที่ศักยภำพในหลำยพื้นที่ที่ประชำชนมีน้ำผิวดินใช้เพียงพอแล้ว จึงไม่มีควำมจ้ำเป็นใน
กำรพัฒนำน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้
 พื้นที่ที่น้ำบำดำลศักยภำพสูงในหลำยพื้นที่พัฒนำน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น
เนื่องจำกเพียงพอต่อควำมต้องกำรแล้ว
 กำรพั ฒ นำน้้ ำ บำดำลในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ำรพั ฒ นำเฉพำะในพื้ น ที่ ที่ อยู่ อ ำศั ย ที่
ประชำชนขำดแคลนน้้ำ แต่ในควำมเป็นจริงในหลำยๆ พื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนไม่ประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ พื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย หรือในพื้นที่ห่ำงไกลชุมชน เป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภำพน้้ำบำดำลอีกจ้ำนวนมำก
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ตารางที่ 2-2 ศักยภำพในกำรพัฒนำน้้ำบำดำลมำใช้เพิ่มเติม

รหัส/ลุ่มนำ้
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

ปริมำณน้ำทีก่ กั เก็บ ปริมำณน้ำเพิม่ เติมรำยปี
(ล้ำน ลบ.ม.)
(ล้ำน ลบ.ม./ปี)
15,802.76
6,726.30
209,015.28
16,572.24
198,629.00
280,976.32
71,659.08
13,790.97
12,586.73
44,652.60
18,948.78
31,832.04
33,960.27
4,400.34
35,488.54
11,077.57
6,690.52
8,780.14
12,164.43
6,277.89
6,362.68
21,859.11
13,394.68
10,005.08
1,762.18
38,544.30
1,131,959.84

1,089.16
554.45
5,198.79
2,061.71
4,240.55
5,619.43
8,241.73
977.77
3,173.52
8,269.85
10,892.30
12,440.96
1,571.32
12,368.26
12,166.49
1,018.85
2,047.77
1,694.59
2,178.14
389.03
423.09
1,727.91
1,516.31
911.12
340.99
1,695.35
102,809.45

ปริมำณกำรใช้น้ำบำดำล ปริมำณน้ำทีจ่ ะพัฒนำขึน
ในปัจจุบนั
มำใช้ได้เพิม่ เติม
(ล้ำน ลบ.ม./ปี)
(ล้ำน ลบ.ม./ปี)
2.45
722.51
27.16
367.80
325.05
3,448.69
59.70
1,367.66
413.90
2,813.03
364.13
3,727.72
289.66
5,467.26
43.39
648.61
187.40
2,105.20
110.09
5,485.91
325.05
7,225.55
25.06
8,252.87
145.35
1,042.36
317.01
8,204.65
219.27
8,070.80
34.64
675.87
47.20
1,358.42
19.49
1,124.13
114.82
1,444.90
15.66
258.07
28.41
280.66
108.20
1,146.23
45.96
1,005.87
95.92
604.40
28.09
226.20
107.61
1,124.64
3,500.67
68,200.00

หมำยเหตุ : ปริมำณน้้ำที่จะพัฒนำขึ้นใช้ได้เพิ่มเติม ยังไม่ได้พิจำรณำจำกข้อจ้ำกัดอื่น ๆ เช่น ควำมลึกของบ่อที่จะสูบได้ ควำมคุ้มทุน เป็นต้น
ที่มำ
: กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล, 2557
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รูปที่ 2-3 แผนที่แสดงปริมำณและคุณภำพน้้ำบำดำลในประเทศไทย
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้ำ้ บำดำล, 2557
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2.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทยมีประชำกรประมำณ 65 ล้ำนคน (พ.ศ. 2556) โดยมีสัดส่วนควำมหนำแน่น
ประชำกรในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้และภำคกลำงมำกที่สุด พื้นที่ลุ่มน้้ำที่มีกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ระบบชลประทำน
และกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมจะมีมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลรวมค่อนข้ำงสูง เช่น ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก ภำคใต้ฝั่งตะวันออก และมูล เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้ำยังคงมีจังหวัด ที่มี
รำยได้เฉลี่ยต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ (25,194 บำท/ครัวเรือน/เดือน) ซึ่งควรได้รับกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่จ้ำเป็นเพื่อยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นในอนำคต ดังแสดงในตำรำงที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคม
รหัส/ลุ่มน้า

พืนที่ลุ่มน้า
(ตาราง
กิโลเมตร)

ประชากร1
(คน)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จ้านวนครัวเรือน1
รายได้เฉลี่ย1
(ครัวเรือน)

01 สำละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสำน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่ำน
10 เจ้ำพระยำ
11 สะแกกรัง
12 ป่ำสัก
13 ท่ำจีน
14 แม่กลอง
15 ปรำจีนบุรี
16 บำงปะกง
17 โตนเลสำป
18 ชำยฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชำยฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตำปี
23 ทะเลสำบสงขลำ
24 ปัตตำนี
25 ภำคใต้ฝั่งตะวันตก

19,106.0
10,034.1
47,154.5
7,299.8
49,129.9
71,071.6
34,499.4
10,793.6
23,948.2
34,908.1
20,266.5
5,055.9
15,623.4
13,491.6
30,180.7
9,672.1
10,700.7
4,085.9
13,093.1
6,260.2
7,132.8
26,067.9
13,561.8
8,481.3
3,654.9
18,775.6

492,027
954,735
4,843,539
700,542
6,500,948
10,069,109
2,465,975
637,003
1,946,223
2,303,257
9,305,456
394,473
1,683,467
2,489,890
2,176,858
863,759
4,159,581
332,634
2,009,195
731,281
575,718
3,846,046
1,263,184
1,356,337
463,987
2,220,687

153,104
338,737
1,439,716
238,097
1,976,786
3,016,135
817,712
228,742
682,531
747,590
2,956,051
129,792
516,756
835,120
651,278
268,341
1,337,018
110,970
615,409
178,977
165,641
1,150,788
392,869
432,873
118,869
667,619

รวม/เฉลี่ย

514,049.3

64,785,909

20,167,519

ที่มำ :

1
2

เฉลี่ย
จังหวัด
(คน/
ที่มีรายได้ตา่้
ครัวเรือน)
3.21
แม่ฮ่องสอน
2.82
พะเยำ
3.36
นครพนม
2.94
เชียงรำย
3.29
ชัยภูมิ
3.34
ศรีสะเกษ
3.02
ตำก
2.78
ตำก
2.85
สุโขทัย
3.08
น่ำน
3.15
ลพบุรี
3.04
อุทัยธำนี
3.26
เพชรบูรณ์
2.98
สุพรรณบุรี
3.34 สมุทรสงครำม
3.22
สระแก้ว
3.11
นครนำยก
3.00
สระแก้ว
3.26
ระยอง
4.09 สมุทรสงครำม
3.48 ประจวบคีรีขันธ์
3.34
ปัตตำนี
3.22 นครศรีธรรมรำช
3.13
พัทลุง
3.90
ปัตตำนี
3.33
สตูล
3.21

-

(บาท/
ครัวเรือน/
เดือน)
8,821
15,491
14,310
13,510
18,641
16,207
17,020
17,020
24,121
17,598
23,426
20,150
19,918
17,260
16,257
24,805
23,391
24,805
30,401
16,257
28,459
20,199
27,479
26,169
20,199
25,400
-

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
(GPP)2
(ล้านบาท)
29,855
63,748
261,091
54,733
412,625
584,624
305,341
51,282
152,955
195,723
3,881,603
40,170
260,531
589,312
318,769
236,486
2,166,673
33,503
1,280,854
72,292
73,550
392,465
177,664
156,093
42,875
348,807
12,183,624

ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2556
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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2.1.3 สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้าของประเทศ
ประเทศไทยมีป ริม ำณน้้ำ ท่ำ เฉลี่ย ต่อ คนต่อ ปีเ ท่ำ กับ 3,496 ลูก บำศก์เ มตร ต่อ คนต่อ ปี
ดังแสดงเป็นรำยลุ่มน้้ำในรูปที่ 2-4 ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำเฉลี่ยทีต่ ำ้่ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
25000

ปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชากร (ลบ.ม./คน/ปี)

22500
20000
17500
15000

12500
10000

ปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยของลุม่ น้าในประเทศไทย 3,4 6.22 ลบ.ม./คน/ปี

7500
5000

2500
0

รูปที่ 2-4 ปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อประชำกรของลุ่มน้้ำในประเทศไทย
ลุ่มน้้ำชี มูล ปิง วัง ยม เจ้ำพระยำ สะแกกรัง ป่ำสัก ท่ำจีน บำงปะกง ชำยฝั่งทะเลตะวันตก
และทะเลสำบสงขลำ มีปริมำณน้้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ โดยในกลุ่มลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน
แม้มีปริมำณน้้ำท่ำรำยปีต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ย แต่มีอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่และขนำดกลำงเก็บกักน้้ำส่วนเกินในฤดูฝน
ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้้ำ มำบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้งได้ ในขณะที่บำงลุ่มน้้ำไม่มีแหล่งเก็บน้้ำ
เพียงพอ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำเพียงพอต่อกำรใช้น้ำในกิจกรรมต่ำงๆ โดยสรุปสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรน้้ำได้ดังนี้
2.1.3.1 ปริมาณแหล่งน้าต้นทุนที่ควบคุมได้
ประเทศไทยมีกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ รวมควำมจุ 79,890 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
28 ของปริมำณน้้ำท่ำธรรมชำติ โดยจ้ำแนกเป็นขนำดใหญ่ 73,480 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขนำดกลำง 4,200 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร และขนำดเล็ก 2,210 ล้ำนลูกบำศก์เมตร อย่ำงไรก็ดี มีปริมำณน้้ำที่น้ำไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ยปีละ
65,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งปริมำณน้้ำที่ควบคุมได้มำกกว่ำร้อยละ 90 มำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ เช่น
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิรำลงกรณ์ มีควำมจุอ่ำงใช้งำน ร้อยละ 52 ของควำมจุ
อ่ำงเก็บ น้้ำขนำดใหญ่ทั่ว ประเทศ (ดังแสดงควำมจุอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ในลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ในตำรำงที่ 2-4)
เกิด ประโยชน์อย่ำงมหำศำลในเรื่อ งควำมเป็น อยู่ข องประชำชน ทั้ง ในด้ำนกำรใช้น้ำแก้ไ ขปัญ หำภัยแล้ง
กำรบรรเทำอุทกภัย กำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ และกำรใช้น้ำในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยลุ่มน้้ำที่
ควบคุมปริมำณน้้ำได้ร้อยละ 40 ของปริมำณน้้ำท่ำได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน (หมำยรวมถึงลุ่มน้้ำปิง
วัง ยม น่ำน) และลุ่มน้้ำแม่กลอง
ทั้งนี้ได้แสดง สรุปวัฏจักรน้้ำในประเทศไทย ในรูปที่ 2-5
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ตารางที่ 2-4 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่ที่มีควำมจุอ่ำงเก็บน้้ำมำกกว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
พืนทีร่ ับนำ้ ฝน ปริมำณนำ้ ท่ำ ระดับเก็บกัก พืนทีผ่ ิวนำ้ ควำมจุอำ่ งเก็บนำ้ (ล้ำน ลบ.ม.) ควำมจุใช้งำน ก่อสร้ำง
อ่ำงเก็บนำ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

(ตร.กม.) เข้ำอ่ำงเก็บนำ้ ปกติ (ม.รทก.) (ตร.กม.)

(ล้ำน ลบ.ม.)
ภำคเหนือ
ภูมิพล
26,386
5,716.00
สิริกติ ิ์
13,130
5,722.00
กิว่ ลม
2,700
562.00
แม่จาง
285
46.90
แม่งัดสมบูรณ์ชล
1,280
331.00
แม่กวงอุดมธารา
569
202.00
แควน้อยบารุงแดน
4,254
1,522.00
กิว่ คอหมา
1,275
245.00
รวมภำคเหนือ 8 โครงกำร
ภำคกลำง
กระเสียว
1,200
348.00
ทับเสลา
534
145.00
ป่าสักชลสิทธิ์
10,388
2,459.00
รวมภำคกลำง 3 โครงกำร
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาพุง
297
133.00
อุบลรัตน์
12,000
2,526.00
ลาปาว
5,960
2,389.00
ลาตะคอง
1,430
275.00
ลาพระเพลิง
807
177.00
สิรินธร
2,097
1,693.00
จุฬาภรณ์
545
161.00
นาอูน
1,100
454.00
มูลบน
454
100.00
ห้วยหลวง
666
172.00
ลาปลายมาศ
487
47.70
ลานางรอง
453
59.00
ปากมูล
117,000 24,000.00
ลาแซะ
601
213.00
ฝายกุมภวาปี
1,310
311.00
ฝายหัวนา
53,184
9,190.70
รวมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 โครงกำร
ภำคตะวันตก
แก่งกระจาน
2,210
898.00
ปราณบุรี
2,029
457.00
ศรีนครินทร์
10,880
4,703.00
วชิราลงกรณ์
3,720
5,519.00
รวมภำคตะวันตก 4 โครงกำร
ภำคตะวันออก
บางพระ
130
45.00
หนองปลาไหล
408
216.00
คลองสียัด
976
303.00
ขุนด่านปราการชล
194
324.00
ประแสร์
603
284.00
รวมภำคตะวันออก 5 โครงกำร
ภำคใต้
บางลาง
2,080
1,564.00
รัชชประภา
1,435
2,623.00
รวมภำคใต้ 2 โครงกำร
รวมทังประเทศ 38 โครงกำร

ทีร่ ะดับ

ใช้งำนได้

เก็บกักปกติ

ต่อ

แล้วเสร็จ

ปริมำณนำ้ ท่ำ (พ.ศ.)

+260.00
+162.00
+285.00
+352.50
+396.50
+385.00
+130.00
+350.20

316.00
260.00
19.00
12.30
16.00
11.80
61.39
12.68
709.17

13,462.00
9,510.00
106.00
108.55
265.00
263.00
939.00
170.00
24,823.55

9,662.00
6,660.00
102.00
92.74
243.00
249.00
896.00
164.00
18,068.74

1.69
1.16
0.18
1.98
0.73
1.23
0.59
0.67

2507
2514
2515
2526
2528
2534
2552
2553

+87.00
+155.00
+42.00

35.00
19.00
148.75
202.75

240.00
160.00
960.00
1,360.00

200.00
143.00
957.00
1,300.00

0.57
0.99
0.39

2524
2531
2542

+284.00
+182.00
+162.00
+277.00
+263.00
+142.20
+759.00
+185.00
+221.00
+201.00
+256.50
+240.00
+108.00
+227.00
+169.50
+115.00

21.65
410.00
240.00
37.00
13.10
288.00
12.00
85.00
12.75
32.00
10.40
12.75
17.00
29.50
35.20
18.10
1,274.45

166.00
2,431.00
1,980.00
314.00
110.00
1,966.00
164.00
520.00
141.00
135.00
98.00
121.00
114.30
275.00
102.00
115.62
8,752.92

156.00
1,850.00
1,880.00
291.00
109.00
1,135.00
127.00
477.00
134.00
128.00
91.00
118.00
44.50
268.00
102.00
115.62
7,026.12

1.17
0.73
0.79
1.06
0.62
0.67
0.79
1.05
1.34
0.74
1.91
2.00
1.26
0.33
-

2508
2509
2512
2512
2513
2514
2515
2516
2523
2527
2531
2534
2537
2539
2542
2547

+99.00
+55.00
+180.00
+155.00

46.50
36.20
419.00
388.00
889.70

710.00
391.00
17,745.00
8,860.00
27,706.00

643.00
373.00
7,480.00
5,848.00
14,344.00

0.72
0.82
1.59
1.06

2509
2521
2523
2527

+30.00
+45.00
+63.10
+110.00
+35.00

15.77
22.89
45.40
4.94
39.44
128.44

117.00
164.00
420.00
224.00
248.00
1,173.00

105.00
150.00
390.00
220.00
228.00
1,093.00

2.33
0.69
1.29
0.68
0.80

2517
2536
2544
2548
2548

+115.00
+95.00

50.90
165.00
215.90
3,420.41

1,454.00
5,639.00
7,093.00
70,908.47

1,194.00
4,287.00
5,481.00
47,312.86

0.76
1.63

2524
2530

ที่มำ : กรมชลประทำน, 2557
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รูปที่ 2-5 แสดงวัฏจักรน้้ำในประเทศไทย
2.1.3.2 พืนที่การเกษตร
ประเทศไทยมีพื้นที่ 321.2 ล้ำนไร่ เป็นพื้นที่กำรเกษตร 149.2 ล้ำนไร่ โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่กำรเกษตรมำกที่สุด คือ 63.6 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพื้นที่กำรเกษตรทั้งประเทศ รองลงมำ คือ
พื้นที่ภำคกลำง มีพื้นที่กำรเกษตรรวม 27.2 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่กำรเกษตรทั้งประเทศ
กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำในอดีตถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) ได้มีกำรพัฒนำพื้นที่ชลประทำนรวม 30.22
ล้ำนไร่ ดังแสดงในรูปที่ 2-6 คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่กำรเกษตร นอกนั้นอีกประมำณ 120 ล้ำนไร่ หรือกว่ำ
ร้อยละ 80 จะเป็น พื้น ที่น อกเขตชลประทำนที่ป ลูก พืช โดยใช้น้ำ ฝนเป็น หลัก ซึ่ง มีค วำมเสี่ย งต่อ กำรขำด
แคลนน้้ำ อันเนื่องมำจำกควำมผันแปรของสภำพลม ฟ้ำ อำกำศ อีกทั้งในบำงพื้นที่ยังมีสภำพกำยภำพที่ไม่
เอื ้อ อ้ ำ นวยต่ อ กำรล้ ำ เลี ย งน้้ ำ จำกแหล่ ง น้้ ำ มำใช้ ป ระโยชน์ อี ก ด้ ว ย ดั ง แสดงพื้ น ที่ ก ำรเกษตร รำยลุ่ ม น้้ ำ
ในตำรำงที่ 2-5
สภาพการเพาะปลูกข้าวที่ผ่านมา
1) สภำพกำรปลูกข้ำวของประเทศไทย มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพของระบบนิเวศในแต่ละภำค
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขึ้นอยู่กับระบบชลประทำนเป็นส้ำคัญ กล่ำวคือ หำกพื้นที่ใดมีระบบชลประทำนที่ไม่สมบูรณ์
เช่น ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ เกษตรกรจะสำมำรถปลูกข้ำวได้ปีละ 1-2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 นำปี และครั้งที่ 2 นำปรัง โดยอำศัยน้้ำฝน ส่วนพื้นที่ใดมีระบบชลประทำนที่สมบูรณ์ เช่น ในเขตภำคกลำง
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รูปที่ 2-6 แผนที่แสดงอ่ำงเก็บน้้ำและพื้นที่ชลประทำนในลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ของประเทศไทย
ที่มำ : กรมชลประทำน, 2557
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ภำคเหนือตอนล่ำง เกษตรกรจะปลูกข้ำว 2-3 ครั้ง โดยเกษตรกรจะมีกำรท้ำนำปลูกข้ำวต่อเนื่องทันทีหลังจำก
เก็บเกี่ยวข้ำวครั้งที่ผ่ำนมำ จนท้ำให้มีกำรท้ำนำถึงปีละ 3 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง ใน 2 ปี
2) เกษตรกรมักปลูกข้ำวไม่พร้อมกันในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ถึงแม้ว่ำจะมีพื้นที่ท้ำนำในเขต
โครงกำรชลประทำนเดียวกัน ท้ำให้ต้นข้ำวมีระยะกำรเจริญเติบโตที่แตกต่ำงกันมำก กล่ำวคือในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงกันจะมีกำรท้ำนำทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว ส่งผลให้มีควำมยำกล้ำบำกในเรื่องของกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำเพื่อกำรชลประทำนและกำรใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำกำรผลิตข้ำว
3) เกษตรกรใช้พื้นที่นำชลประทำนเพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว ไม่มีกำรปลูกพืช
ชนิดอื่น ๆ ในลักษณะพืชหมุนเวียนสลับบ้ำงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพืชบ้ำรุงดิน หรือเว้นปลูกข้ำวเพื่อเป็นกำรพักดิน
ปัญหาที่เกิดขึนจากการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องและปลูกข้าวไม่พร้อมกัน
1) เกิดกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรชลประทำนเพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะในฤดูนำปรัง เนื่องจำกกำร
ปลูก ข้ำ วต้อ งใช้น้ำ ในปริม ำณมำกมีผ ลกระทบต่อ กำรใช้น้ำ เพื่อ กำรอุป โ ภคและบริโ ภค และเพื่อ กำรอื่น
ในภำพรวมของประเทศ กำรบริห ำรจัด กำรน้้ำไม่ส ำมำรถด้ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดสรรน้้ำตำมปริมำณ
น้้ำต้นทุนได้ เนื่องจำกเกษตรกรปลูกข้ำวไม่พร้อมกันในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
2) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม เนื่องจำกไม่มีกำรพักแปลงนำและท้ำกำรปรับปรุงบ้ำรุงดิน
3) ระบบนิเวศในนำข้ำวถูกท้ำลำย เนื่องจำกกำรปลูกข้ำวอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีและต้องกำร
ผลผลิตสูงในเขตชลประทำนจึงมีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตในปริมำณที่มำก ตั้งแต่กำรใช้ปุ๋ยเคมี สำรเคมี ในกำร
ควบคุมโรค แมลงต่ำง ๆ ซึ่งผลจำกกำรใช้สำรเคมีอย่ำงต่อเนื่องและมำกเกินควำมจ้ำเป็น ท้ำให้มีสำรเคมีตกค้ำง
ในดินและน้้ำชลประทำนที่ขังในแปลงนำ เมื่อระบำยน้้ำออกก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศและคุณภำพน้้ำโดยรอบ
พืนที่ศักยภาพที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาให้เป็น พืนที่ชลประทาน : หมำยถึง พื้นที่
กำรเกษตรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำย รวมทั้งเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และพื้นที่ชุ่มน้้ำ แหล่งน้้ำ
พรุริมชำยทะเล ซึ่งดินในพื้นที่ดังกล่ำว เป็นดินประเภทที่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว และเป็นพื้นที่มีควำมลำดชัน
น้อยกว่ำร้อยละ 20 ซึ่งพบว่ำ พื้นที่ศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นพื้นที่ชลประทำน มีทั้งสิ้น 60 ล้ำนไร่ โดยพัฒนำ
เป็นพื้นที่ชลประทำนไปแล้ว 18 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ชลประทำนทั้งหมด (30.22 ล้ำนไร่)
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ตารางที่ 2-5 พื้นที่กำรเกษตร รำยลุ่มน้้ำ
รหัส/ลุ่มนำ้
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

พืนทีล่ มุ่ น้ำ
(ไร่)
11,941,219
6,271,300
29,471,575
4,562,394
30,706,169
44,419,731
21,562,119
6,745,981
14,967,594
21,817,569
12,666,556
3,159,925
9,764,600
8,432,269
18,862,944
6,045,063
6,687,944
2,553,706
8,183,156
3,912,606
4,458,006
16,292,431
8,476,131
5,300,800
2,284,294
11,734,750
321,280,832

พืนทีเ่ กษตร พืนทีช่ ลประทำน พืนทีเ่ กษตรนอกเขตชลประทำน
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
823,059
95,696
727,363
2,542,785
395,088
2,147,697
15,595,594
1,442,566
14,153,028
1,509,411
336,355
1,173,056
18,091,938
2,830,957
15,260,981
29,884,881
2,149,562
27,735,319
4,818,934
2,039,185
2,779,749
804,475
449,794
354,681
5,554,362
974,712
4,579,649
7,579,477
1,716,709
5,862,768
8,107,666
6,320,249
1,787,417
1,705,111
317,154
1,387,957
4,683,987
542,919
4,141,068
4,710,801
2,540,673
2,170,128
4,926,476
1,663,804
3,262,673
2,718,329
671,235
2,047,094
3,600,995
1,380,366
2,220,629
1,405,454
101,321
1,304,133
5,439,496
667,666
4,771,830
910,628
391,384
519,244
2,187,888
352,615
1,835,273
8,387,372
1,518,324
6,869,048
3,933,717
109,049
3,824,668
2,482,937
702,883
1,780,054
1,082,409
255,227
827,182
5,758,250
255,437
5,502,814
149,246,430
30,220,926
119,025,504

ที่มำ : กรมชลประทำน, 2557
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2.1.3.3 การบริหารจัดการน้าที่ผ่านมา
การบริหารจัดการน้า มีแนวทางตามหลักการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ได้แก่
1) บริห ำรจัด กำรน้้ำ ในภำพรวมทั้ง ระบบ พิจ ำรณำกำรเกิ ด และกำรใช้น้ำให้ค รบวงจร
โดยวำงแนวทำงบริหำรจัดกำรน้้ำเพื่อ เก็บกักน้้ำในฤดูฝนโดยท้ำหน้ำที่ป้องกัน /บรรเทำ น้้ำท่วมไปพร้อม ๆ
กับ กำรวำงแผนกำรจัดสรรน้้ำเพื่อ แก้ไขปัญหำขำดแคลนน้้ำและน้้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งด้วย อีกทั้ง
บริห ำรจัด กำรน้้ำ ในภำพรวมอย่ำงเป็น ระบบทั้ง ลุ่มน้้ำ เนื่อ งจำกกำรบริห ำรจัด กำร ณ พื้น ที่ใ ดพื้น ที่ห นึ่ง
ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ ด้วย เช่น ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเพื่อป้องกันและบรรเทำอุทกภัย เมื่อมีฝนตก
ในลุ่มน้้ำตอนบน ก็จ้ำเป็นต้องเร่งระบำยน้้ำในพื้นที่ตอนล่ำง เพื่อเตรียมรองรับน้้ำในพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมำ
แต่หำกมีฝนตกในพื้นที่ตอนล่ำง ก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น อ่ำงเก็บน้้ำ โดยชะลอน้้ำด้ำนบนไม่ให้ไหลลงมำสมทบ
ในพื้นที่ตอนล่ำง เป็นต้น
2) บริหำรจัดกำรน้้ำโดยวำงแผนกำรจัดสรรน้้ำให้สอดคล้องกับปริมำณน้้ำต้นทุน ตำมล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของกิจกรรมกำรใช้น้ำ ดังนี้
ล้ำดับ 1 ส้ำรองน้้ำไว้ส้ำหรับกำรใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อสนับสนุนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี
ล้ำดับ 2 จัดสรรน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ล้ำดับ 3 จัดสรรน้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง
ล้ำดับ 4 จัดสรรน้้ำเพื่อกำรเกษตรกรรม
ล้ำดับ 5 จัดสรรน้้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม
3) บริหำรจัดกำรทั้งดินและน้้ำไปด้วยกัน : กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินในช่วงเวลำที่เหมำะสมจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ จึงได้วำงแผนปรับระบบกำรปลูกพืชให้เหมำะสม โดยพื้นที่ใดที่เป็นที่ลุ่มต่้ำ
มีควำมเสี่ยงที่จะถูกน้้ำท่วมในฤดูฝน ได้มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้ำวนำปีให้เร็วขึ้น เพื่อให้เก็บเกี่ยวเสร็จก่อน
ฤดูน้ำหลำก ซึ่งจะช่วยป้องกันควำมเสียหำยต่อผลผลิตของเกษตรกร นอกจำกนั้นพื้นที่นำข้ำวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนี้
ยังสำมำรถใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงที่จะช่วยชะลอน้้ำหลำก ไม่ให้ไหลไปท่วมในพื้นที่ท้ำยน้้ำของพื้นที่ดังกล่ำว
4) บริหำรจัดกำรโดยค้ำนึงถึงควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ : ปัจจุบันเป็น
ที่ทรำบกันดีว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศของโลก ท้ำให้สภำพฝนเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต จึงมีกำรร่วมกัน
ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศโลกต่อน้้ำฝน
น้้ำท่ำ และกำรใช้น้ำในประเทศ เพื่อน้ำมำวำงแผนบริหำรจัดกำรน้้ำในอนำคตให้ สอดคล้องกับสภำพกำร
เปลี่ยนแปลง
5) น้ำแนวทำงกำรผสมผสำนวิธีกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่คิดว่ำเหมำะสมที่สุดมำใช้ ทั้งมำตรกำร
ที่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงร่วมกัน เนื่องจำกกำรใช้สิ่งก่อสร้ำงมีข้อจ้ำกัดของกำรป้องกันและบรรเทำภัย
จำกน้้ำได้ในระดับหนึ่ง เช่น อ่ำงเก็บน้้ำสำมำรถรองรับน้้ำได้ในปริมำณหนึ่งตำมที่ออกแบบไว้ หำกมีฝนตกมำก
และมีน้ ำท่ำ ไหลเข้ำอ่ำงเก็บ น้้ ำเป็ น ปริ มำณมำกจนเกิ นควำมจุของอ่ำงเก็บน้้ำ จะท้ำให้ อ่ำงเก็บน้้ำสู ญเสี ย
คุณสมบัติในกำรชะลอน้้ำหลำก ดังนั้น จะต้องน้ำมำตรกำรที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรคำดกำรณ์สภำพน้้ำฝน
และน้้ำท่ำ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบโทรมำตร แบบจ้ำลองน้้ำฝนน้้ำท่ำ มำใช้ในกำรวำงแผนกำรเก็บ
หรือระบำยน้้ำในอ่ำงเก็บน้้ำอย่ำงเหมำะสม ส้ำหรับสิ่งก่อสร้ำงนั้นก็มีด้วยกันหลำยรูปแบบ ได้แก่ เขื่อนเก็บกักน้้ำ
ฝำยทดน้้ำ พนังกั้นน้้ำ สถำนีสูบน้้ำ เป็นต้น
6) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ : กำรบริหำรจัดกำรน้้ำให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภำพนั้น ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเข้ำใจ มีควำมตระหนักและยอมรับแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำ จึงได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ เช่น ให้มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ
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ในกำรวำงแผนกำรส่งน้้ำ เกษตรกรแจ้งควำมต้องกำรปลูกพืชด้วยตนเอง โดยกรมชลประทำนเป็ นผู้ให้ค้ำแนะน้ำว่ำ
พื้นที่ตำมควำมต้องกำรนั้นเหมำะสมหรือไม่ หำกควำมต้องกำรมำกเกินกว่ำปริมำณน้้ำต้นทุนที่มีอยู่ เกษตรกรจะ
ได้รับแจ้งให้ลดพื้นที่เพำะปลูกลง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำจะตกลงกันเองว่ำจะลดพื้นที่ใด แล้วจึงน้ำมำท้ำแผนและข้อตกลง
กำรส่งน้้ำและรอบเวรกำรส่งน้้ำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ชลประทำน เมื่อถึงฤดูส่งน้้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำจะบริหำรปิดเปิดประตู
ระบำยน้้ำในคลองส่งน้้ำเอง ในส่วนของกำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัย มีกำรจัดท้ำสัญลักษณ์สีแสดงสถำนกำรณ์น้ำ
และมีบอร์ดเตือนภัย เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์น้ำได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ได้แก่
1) การพยากรณ์ สภาพอากาศ น้าฝน น้าท่า และปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าต่าง ๆ เพื่อใช้ข้อมูล
ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็ว และทันต่อเหตุกำรณ์
2) การติด ตามสถานการณ์น้า ท่วมและประมวลผล เพื่อประเมินสถำนกำรณ์น้ำรำยวัน
โดยจัดระบบกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีเอกภำพ และสรุปสถำนกำรณ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมรำยงำน
ตรงต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำงรวดเร็ว
3) การแจ้งเตือนพืนที่เสี่ยงภัยชุมชนเมือง ให้หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบตำมควำม
เป็นจริง เพื่อเตรียมกำรป้องกันและให้กำรช่วยเหลือประชำชน
4) การตัดสินใจ โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรส้ำรวจพื้นที่น้ำท่วมตำมควำมเป็นจริง จำกกำร
ตรวจวัดระดับน้้ำ ทั้งในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ล้ำน้้ำสำยรอง และน้้ำในทุ่ง พร้อมทั้งอำศัยประสบกำรณ์ที่ด้ำเนินกำร
แก้ไขในอดีตมำใช้ในกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ
5) การประชาสัมพันธ์ อำศัยสื่อประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เว็บไซต์ และเจ้ำหน้ำที่ระดับพื้นที่ต่อประชำชนโดยตรง ผนวกกับกำรสื่อสำรผ่ำนวิทยุและโทรทัศน์ของสื่อ
สำธำรณะ
นอกจากนียังจ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เป็นสิ่งก่อสร้างควบคู่ไปด้วย ได้แก่
6) อ่างเก็บน้า ท้ำกำรเก็บกักน้้ำและหน่วงน้้ำอย่ำงเต็มศักยภำพ และท้ำกำรระบำยน้้ำ
ส่วนเกินที่เขื่อนไม่สำมำรถรองรับได้ ให้ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดน้้ำท่วมด้ำนล่ำงเขื่อนน้อยที่สุด
7) ระบบส่งน้าและกระจายน้า โดยท้ำกำรเร่งรัดให้เกิดกำรระบำยน้้ำ ในระบบชลประทำน
เพื่อลดยอดน้้ำสูงสุดในแม่น้ำ
8) ระบบคูคลองและล้าน้าย่อย โดยท้ำกำรกระจำยน้้ำ เพื่อลดยอดน้้ำสูงสุดในแม่น้ำ และ
รองรับน้้ำหลำกจำกตอนเหนือ
9) ประตูระบายน้า และอาคารบังคับน้าชลประทาน โดยท้ำกำรควบคุมและเร่งระบำยน้้ำ
จำกพื้นที่น้ำท่วมขัง
10) เครื่องสูบน้า ใช้ในกำรสูบน้้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังที่ไม่สำมำรถระบำยตำมธรรมชำติได้ ลงสู่
ระบบแม่น้ำ และคูคลองต่ำง ๆ
11) คันป้องกันน้าท่วม โดยท้ำคันกั้นน้้ำและเสริมคันกันน้้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ
2.1.4 การใช้น้าในปัจจุบัน
2.1.4.1 การใช้น้าผิวดิน
ระบบกำรเกษตรของประเทศไทยจะมีกำรเพำะปลูกพืชในพื้นที่ใกล้แหล่งน้้ำ โดยเฉพำะพื้นที่
เกษตรชลประทำน ท้ำให้มีกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตรเป็นปริมำณมำก กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของ
พื้นที่ชุมชนเมือง และกำรพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ ท้ำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำเพิ่มขึ้น โดยมีกำร
ใช้น้ำในพื้นที่กำรเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทำน กำรใช้น้ำอุปโภคบริโภค และอุตสำหกรรม สรุปได้
ดังนี้
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1) กำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร ภำคกำรเกษตรมีปริมำณกำรใช้น้ำมำกกว่ำร้อยละ 75
ของปริมำณกำรใช้น้ำทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกำรใช้น้ำ ผิว ดินทั้งในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน
(แสดงกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตรรำยลุ่มน้้ำในตำรำงที่ 2-6) ดังนี้
1.1) พื้นที่เกษตรในเขตชลประทำนเป็นกำรใช้น้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ กลำง
และขนำดเล็ก ผ่ำนระบบชลประทำน หรือสถำนีสูบน้้ำ โดยพื้นที่เกษตรในเขตชลประทำนจะมีกำรเพำะปลูกพืช
ฤดูแล้งที่มีกำรใช้น้ำเป็นปริมำณมำก โดยเฉพำะในพื้นที่โครงกำรเจ้ำพระยำใหญ่ ซึ่งพบว่ำ ในเขตชลประทำน
ทัว่ ประเทศทั้งสิ้น 30.22 ล้ำนไร่ ได้จัดสรรน้้ำให้ได้ถึงแปลงนำ จ้ำนวน 65,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยลุ่มน้าที่
มีการจัดสรรน้าในเขตชลประทานมากที่สุด ได้แก่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ท่าจีน น่าน ชี มูล และปิง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ในพื้นที่โครงกำรเจ้ำพระยำมีกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ ง
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของพื้น ที่เ พำะปลูก ซึ่ง เดิม ในกำรศึก ษำวำงแผนพัฒ นำก้ำ หนดกำรปลูก พืช ฤดูแ ล้ง
ประมำณร้อ ยละ 30 ท้ำให้เกิดผลกระทบต่อปริมำณน้้ำเก็บกักในอ่ำงเก็บน้้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
โดยเฉพำะในช่วงปีน้ำน้อยและเป็น ผลต่อกำรใช้น้ำในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรอุปโภคบริโ ภค กำรประปำ
กำรรักษำระบบนิเวศ กำรคมนำคมทำงน้้ำ และกำรผลักดันน้้ำเค็ม เป็นต้น
1.2) พื้น ที่น อกเขตชลประทำน เป็นกำรใช้น้ำฝนโดยตรงเป็นส่ว นใหญ่ และ
บำงส่วนจำกกำรสูบน้้ำบำดำลและน้้ำท่ำบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง กำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรเกษตรขึ้นกับ ปริมำณ
น้้ำฝน และกำรกระจำยของฝนในแต่ละปีรวมทั้งสภำพภูมิประเทศ ชนิดพืชและช่วงเวลำที่ปลูก พืชเหล่ำนี้
โดยเฉพำะพื้น ที่ ปลูกข้ำว ผัก และผลไม้ จะมีควำมเสี่ยงที่จะขำดน้้ำสูง กว่ำ พืช ที่ปลูก พืช ไร่และไม้ยืนต้น
โดยพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน มีทั้งสิ้น 120 ล้ำนไร่ ใช้น้ำฝนเป็นหลัก แต่ ยังต้องกำรปริมำณน้้ำ
เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหำยในช่วงฝนทิ้งช่วง อีกประมำณ 48,960 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (คิดเฉพำะกำรปลูกฤดูฝน
เท่ำนั้น) โดยจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้น้ำรำยลุ่มน้้ำ พบว่ำลุ่มน้าที่มีความต้องการน้า
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานมากที่สุด ได้แ ก่ลุ่มน้า มูล โขง (อีสาน) ชี ชายฝั่งทะเลตะวัน ออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตามล้าดับ
2) กำรใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว
ปัจ จุบัน (พ.ศ. 2557) ควำมต้อ งน้้ำ อุป โภคบริโ ภคมีค วำมต้อ งกำร 6,490 ล้ำ น
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งในอนำคตคำดกำรณ์ควำมต้องกำรน้้ำในปี พ.ศ. 2570 จ้ำนวน 8,260 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
รำยละเอีย ดดัง ตำรำงที่ 2-7 เนื่องจำกกำรขยำยตัว ภำคบริก ำรของประเทศ มีกำรขยำยตัว ค่อนข้ำงมำก
เป็นกำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ย ว และภำคกำรค้ำในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภ ำค ท้ำให้เมืองหลัก
ในภูมิภ ำค เช่น จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธำนี จ.สงขลำ เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญที่มีชื่อเสียงติดระดับโลก
เช่น กรุงเทพมหำนคร ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน และ เกำะสมุย เป็นต้น มีควำมต้องกำรใช้น้ำเพิ่มขึ้นจำกข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2553 นักท่องเที่ย วจำกต่ำ งประเทศประมำณ 14 ล้ำ นคน และนัก ท่อ งเที่ย วภำยในประเทศ
ประมำณ 80 ล้ำนคน โดยยังคงมี กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะขยำยกำรท่อ งเที่ยวบริเวณ
ชำยฝั่งทะเลตะวันตก ใน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร
ส้ำหรับภำคกำรค้ำ ภำคกำรท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและกำรค้ำชำยแดน ท้ำให้เมืองหลัก
และเมืองค้ำชำยแดนมีกำรขยำยตัว เช่น ภำคเหนือ ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย จ.พิษณุโ ลก และ จ.ตำก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน จ.อุดรธำนี จ.นครรำชสีมำ และ จ.มุกดำหำร ภำคกลำง ในกรุงเทพมหำนคร จ.นครสวรรค์
จ.ชลบุรี จ.ระยอง และภำคใต้ ใน จ.สุรำษฎร์ธำนีสงขลำ และ จ.ภูเก็ต ซึ่งในพื้นที่หรือเมืองหลักที่มีภำคกำรท่องเที่ยว
ภำคกำรค้ำ และเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค จะมีประชำกรแฝงและกิจกรรมกำรใช้น้ำเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภคตำมปกติ ซึ่งจะต้องวำงแผนรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต
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ตารางที่ 2-6 กำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร รำยลุ่มน้้ำ
(หน่วย : ล้ำนลูกบำศก์เมตร)

รหัส / ลุ่มน้ำ
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม
1

น้ำท่ำ
ธรรมชำติ

น้ำท่ำธรรมชำติ
ฝน
แล้ง

11,419
8,108
6,522
5,707
30,642 26,812
4,264
3,168
16,405 12,697
29,172 22,929
11,187
6,880
1,874
1,580
5,261
4,130
17,454 11,991
4,225
2,746
1,479
1,329
5,096
4,215
3,247
2,013
22,139 13,837
8,544
6,237
3,441
3,177
2,442
2,019
18,242 14,119
2,946
2,136
4,046
2,545
28,204 11,874
14,239
8,216
4,448
1,414
3,462
1,402
24,827 17,032
285,227 198,312

3,312
815
3,830
1,096
3,707
6,243
4,307
294
1,131
5,463
1,479
151
882
1,234
8,302
2,307
264
422
4,123
810
1,501
16,330
6,023
3,034
2,060
7,796
86,915

ควำมต้องกำรเกษตร2
กำรชลประทำน นอกเขตชลประทำน
น้ำทีจ่ ัดสรรเพื่อ1
227
683
1,969
999
4,989
4,444
4,396
670
3,089
6,017
10,933
600
2,001
7,019
4,057
1,207
3,456
174
726
1,246
1,067
3,152
207
1,307
79
284
64,999

343
945
4,913
504
4,168
8,392
1,748
224
1,850
2,206
964
665
1,631
958
2,044
266
806
639
3,910
346
1,517
3,528
1,981
1,060
490
2,864
48,961

หมำยเหตุ : เป็นน้้ำที่จัดสรรได้ จำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ในเขตชลประทำน ตำมที่มีกำรเพำะปลูกจริง
2
เป็นควำมต้องกำรน้ำ้ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหำยในช่วงฝนทิ้งช่วง คิดเฉพำะกำรปลูกในฤดูฝน เท่ำนั้น
ที่มำ
: กรมชลประทำน, 2557 และกรมทรัพยำกรน้้ำ, 2557
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ตารางที่ 2-7 ควำมต้องกำรใช้น้ำอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยวปัจจุบันและอนำคต
(หน่วย : ล้ำนลูกบำศก์เมตร)

รหัส/ลุม่ น้ำ
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

ปัจจุบนั
พ.ศ. 2557
28.71
74.38
338.84
74.33
518.47
625.79
245.79
57.96
71.65
143.99
2,317.76
18.23
106.71
336.05
133.86
50.10
143.41
23.50
408.60
39.12
43.75
232.03
80.81
139.41
31.37
204.55
6,489.15

พ.ศ. 2560
29.78
76.39
348.01
75.95
529.80
637.33
255.58
58.87
75.83
174.66
2,415.53
18.89
112.03
343.28
138.36
70.10
151.35
24.13
430.05
40.05
45.39
235.37
83.69
140.94
31.14
214.94
6,757.43

อนำคต
พ.ศ. 2565
34.95
83.35
379.70
81.45
566.38
679.92
280.90
61.79
79.72
159.20
2,574.81
19.54
118.69
355.23
155.17
61.74
180.55
26.97
500.06
43.12
50.98
261.98
94.18
213.07
33.52
251.14
7,348.11

พ.ศ. 2570
37.83
91.84
418.37
87.57
605.27
728.72
329.97
65.11
151.30
274.44
2,790.15
33.63
177.85
387.21
172.58
85.59
206.72
30.08
576.09
46.35
57.74
290.52
104.86
177.67
36.23
296.32
8,260.02

หมำยเหตุ : 1. ควำมต้องกำรใช้น้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิด 120 ลิตร/คน/วัน
2. ควำมต้องกำรใช้น้ำประเมินครอบคลุมกำรท่องเที่ยว
3. กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น้ำในอนำคตของ กำรประปำส่วนภูมิภำคใช้สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
4. ปัจจุบันกำรประปำส่วนภูมภิ ำคให้บริกำรในเขตเทศบำลต่ำง ๆ รวมทั้งบำงส่วนได้ขยำยเขตกำรบริกำรไปในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบล
5. ควำมต้องกำรใช้น้ำในปี พ.ศ. 2557 ของกำรประปำส่วนภูมภิ ำคอยู่ที่ประมำณ 1,500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
โดยมีสัดส่วนบริกำรประมำณ ร้อยละ 16 ของครัวเรือนทั้งหมด
6. ก้ำลังกำรผลิตของกำรประปำนครหลวง ในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ประมำณ 1,804 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ที่มำ

: กรมชลประทำน, 2557 กรมทรัพยำกรน้ำ้ , 2557 และกำรประปำส่วนภูมิภำค, 2557
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3) กำรใช้น้ำเพื่ออุตสำหกรรม : กำรใช้ภำคอุตสำหกรรมของประเทศ มีมูลค่ำกำรผลิต
ในภำคกลำง คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 7 ของมูลค่ำรวมทั้งประเทศ โดยโรงงำนและกลุ่มอุตสำหกรรม
มีพื้นที่หลัก คือ กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ในภำคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่อุตสำหกรรม
หลักของประเทศ ส้ำหรับ ในภำคอื่น ๆ อุตสำหกรรมส่ว นใหญ่เ ป็น อุต สำหกรรมต่อเนื่อ งจำกภำคเกษตร
และกำรผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่ โดยเริ่มมีอุตสำหกรรมประเภทรวมกลุ่มในภูมิภำค เช่น นิคมอุตสำหกรรมที่ จ.ล้ำพูน
จ.นครรำชสีมำ และ จ.สงขลำ เป็นต้น สรุปสถำนกำรณ์ ด้วยควำมต้องกำรใช้น้ำ ดังนี้
3.1) กลุ่มอุตสำหกรรมบริเวณกรุงเทพมหำนคร และพื้นที่โดยรอบมีทั้ง กำร
รวมกลุ่มเป็นนิคมอุตสำหกรรม และที่ตั้งกระจำยอยู่ในพื้นที่ จำกกำรประเมินกำรใช้น้ำของโรงงำนประเภทต่ำง ๆ
มีควำมต้องกำรใช้น้ำรวมประมำณปีละ 1,500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยกำรใช้น้ำส่วนใหญ่ ภำคเอกชนจะเป็นผู้
จัดหำน้้ำเองโดยใช้น้ำบำดำลเป็นส่วนใหญ่ และเปลี่ยนมำใช้น้ำประปำในพื้นที่บริกำรของกำรประปำครอบคลุม
ส้ำหรับนิคมอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในภำคกลำงส่วนใหญ่จะใช้น้ำจำกน้้ำบำดำล แต่ในปัจจุบันนิคมอุตสำหกรรม
ใน จ.พระนครศรีอยุธยำและ จ.ปทุมธำนี ได้เปลี่ยนเป็นใช้น้ำจำกล้ำน้้ำธรรมชำติ ท้ำให้ต้องมีแหล่งเก็บน้้ำที่จะ
ระบำยน้้ำมำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
3.2) กลุ่มอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก มีพื้นที่อุตสำหกรรมขนำดใหญ่อยู่ทั้งใน
จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง มีกำรพัฒนำแหล่งน้้ำทั้งอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และกำรสูบและผันน้้ำจำกแม่น้ำ
ส้ ำ หรั บ รองรั บ ภำคอุ ต สำหกรรมและมี ร ะบบท่ อ ส่ ง น้้ ำ ดิ บ ซึ่ ง ส่ ง เพื่ อ กำรอุ ป โภค บริ โ ภค ท่ อ งเที่ ย วและ
อุตสำหกรรม จำกกำรประเมินกำรใช้น้ำผ่ำนระบบท่อของบริษัท Eastwater มีควำมต้องกำรใช้น้ำรวมประมำณปีละ
265 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (พ.ศ. 2557) โดยจัดสรรน้้ำให้กับนิคมอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
178 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และจัดสรรให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค รวมกับกำรอุปโภค-บริโภคด้ำนอื่น ๆ อีก 87
ล้ำนลูกบำศก์เมตร รวมทั้งน้้ำอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยวจะใช้น้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำและระบบท่อส่งน้้ำ โดย
ระบบทั้งหมดในปี ฝนปกติส ำมำรถรองรั บควำมต้องกำรใช้น้ำเพียงพอแต่มีโ อกำสขำดแคลนน้้ำในปีแล้งได้
เนื่องจำกค่ำเฉลี่ยของน้้ำต้นทุนที่ในแต่ละปีใกล้เคียงกับปริมำณควำมต้องกำรน้้ำ แนวโน้มกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น ท้ำให้ถ้ำไม่สำมำรถจัดหำน้้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นได้จะเกิดกำรขำดแคลน
น้้ำรุนแรงในอนำคต ส้ำหรับในพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่อุตสำหกรรมจะจัดหำน้้ำเองโดยใช้น้ำจำกล้ำน้้ำธรรมชำติ และ
กำรส้ำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ภำคอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำร 4,206 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
เมื่อประเมินควำมต้องกำรใช้น้ำในอนำคตครอบคลุมนิคมอุตสำหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ำควำม
ต้องกำรน้้ำในปี พ.ศ. 2570 จ้ำนวน 7,515 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ดังแสดงตำรำงที่ 2-8 ลุ่มน้้ำที่มีควำมต้องกำรสูง
ได้แก่ ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ท่ำจีน และชำยฝั่งทะเลตะวันออก ตำมล้ำดับ
4) กำรใช้น้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ
กำรประเมิน ปริมำณควำมต้องกำรน้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศ ได้ท้ำกำรประเมิน
จำกควำมต้องกำรปริมำณน้้ำต่้ำสุดเพื่อรักษำระบบนิเวศน์ท้ำยน้้ำ มิได้รวมถึงควำมต้องกำรของกิจกรรมต่ำง ๆ
ที่อยู่ด้ำนท้ำยน้้ำ เช่น กำรอุปโภคบริโภค กำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม และอื่น ๆ เป็นต้น โดยพิจำรณำจำก
ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยเดือนที่มีค่ำต่้ำที่สุดของลุ่มน้้ำ แล้วค้ำนวณเป็นปริมำณน้้ำที่ต้องกำรทั้งฤดูแล้ง โดยพบว่ำ
ปริมำณน้้ำต่้ำสุดที่ใช้รักษำระบบนิเวศ ทั้งประเทศ ประมำณ 27,090 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ในช่วงฤดูแล้ง) หรือ
ร้อยละ 57 ของปริมำณน้้ำท่ำทั้งฤดูแล้ง ซึ่งลุ่มน้าที่มีความต้องการเพื่อรักษาระบบนิเวศสูงที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้า
แม่กลอง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก น่าน และปิง ตามล้าดับ
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ตารางที่ 2-8 ควำมต้องกำรน้้ำใช้น้ำภำคอุตสำหกรรมปัจจุบันและอนำคต
(หน่วย : ล้ำนลูกบำศก์เมตร)

ลุม่ น้ำ
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

ปัจจุบนั
พ.ศ. 2557
1.03
3.61
38.60
10.94
60.39
181.88
101.16
24.95
17.99
9.29
1,944.83
2.35
50.78
762.38
257.24
71.64
66.49
6.26
455.84
23.48
18.92
17.28
21.97
41.57
4.37
11.17
4,206.41

พ.ศ. 2560
3.73
4.12
45.28
12.48
68.92
207.56
115.44
28.47
20.53
10.60
2,219.37
2.68
57.95
870.01
293.55
81.75
75.87
8.42
521.46
26.79
21.59
19.72
25.08
48.71
4.98
12.75
4,807.82

อนำคต
พ.ศ. 2565
15.78
10.25
65.07
15.55
89.72
267.60
147.69
35.48
25.58
13.22
2,765.74
3.34
76.05
1,084.18
367.10
101.88
94.55
12.74
652.08
33.39
26.90
24.57
31.25
60.39
6.21
15.88
6,042.19

พ.ศ. 2570
16.14
11.51
78.58
19.38
110.86
331.27
183.11
44.22
31.88
16.47
3,446.62
4.16
93.82
1,351.09
457.16
126.96
117.83
14.93
811.67
41.60
33.52
30.62
38.94
74.95
7.74
19.79
7,514.83

หมำยเหตุ
1. ข้อมูลควำมต้องกำรใช้น้ำอุตสำหกรรมของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรนิคมอุตสำหกรรม
2. ประเมินควำมต้องกำรใช้น้ำในอนำคตจำกอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงอุตสำหกรรมร้อยละ 4.5 (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) และควำมต้องกำรใช้น้ำของนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

2-21

โดยสรุ ป จำกกำรวิเครำะห์ สมดุล ของน้้ำต้นทุนกับกำรใช้น้ำ ในภำพรวม ควำมต้องกำรน้้ำ
รวมทั้งประเทศปีละ ประมำณ 151,750 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (รวมน้้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ) สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
น้้ำในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ แหล่งเก็บกักน้้ำ อำคำรพัฒนำแหล่งน้้ำ แหล่งน้้ำ/ล้ำน้้ำธรรมชำติ และน้้ำบำดำล เป็นต้น
จ้ำนวนปีละ 102,140 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ยังไม่สำมำรถจัดสรรน้้ำให้ กับพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน
และน้้ำอุปโภคบำงส่วนอีกประมำณปีละ 49,610 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ดังนั้นในกำรพิจำรณำศักยภำพ กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตในภำค
กำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม และกำรบรรเทำอุทกภัย ควรพิจำรณำจำกศักยภำพและข้อจ้ำกัด ทำงอุทกศำสตร์
และทำงภูมิสังคมของพื้นที่ โดยพิจ ำรณำให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ตำมปริมำณกำรขำดแคลนน้้ำ หรือ
ปริมำณน้้ำส่วนเกินที่ท้ำให้เกิดน้้ำท่วม ดังนี้
1) ศักยภำพทำงอุทกศำสตร์ : พิจำรณำจำกปริมำณน้้ำท่ำในฤดูฝนที่เหลือจำกควำมต้องกำร
พื้นฐำน ได้แก่ ควำมต้องกำรน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม ปศุสัตว์ รักษำระบบนิเวศ
พบว่ำ ทั้งประเทศมีศักยภำพน้้ำที่เหลือในฤดูฝ นที่ยังไม่ส ำมำรถควบคุมได้ 140,220 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ดังแสดงตำรำงที่ 2-9 ซึ่ง ในภำพรวมเสมือนว่ำปริมำณน้้ำมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรทั้งหมด แต่เมื่อ
วิเครำะห์เป็นรำยลุ่มน้้ำ แล้วพบว่ำ บำงพื้นที่ หรือบำงเวลำ มีปริมำณน้้ำท่ำไม่เพียงพอที่จะน้ำมำพัฒนำให้
สนองตอบควำมต้องกำรในกลุ่มลุ่มน้้ำได้
2) พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมทำงภูมิประเทศ และข้อจ้ำกัดของกำรตั้งถิ่นฐำนของประชำชน
จำกกำรพิจำรณำ ศักยภำพ ข้อจ้ำกัด และตำมสภำพปัญหำ ดังกล่ำว สรุปได้ว่ำ เป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักได้เพิ่มขึ้น 18,900 ล้ำนลูกบำศก์เมตร อย่ำงไรก็ตำม ยังมีเงื่อนไขอื่น ที่อำจท้ำให้
ศักยภำพของกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ ลดลงไปตำมข้อจ้ำกัด ได้แก่ ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ต่ำง ๆ วิถีชีวิต
ชุมชนของผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ เป็นต้น
2.1.4.2 การใช้น้าบาดาล
กำรใช้น้ำบำดำลในประเทศไทยมีกิจกรรมกำรใช้น้ำในด้ำนอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ
อุตสำหกรรม โดยมีจ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำล และบ่อน้้ำตื้น รวมทั้งประเทศ จ้ำนวน 2.17 ล้ำนบ่อ แยกเป็นบ่อน้้ำ
บำดำล จ้ำนวน 0.24 ล้ำนบ่อ และบ่อน้้ำตื้น (บ่อตอกโดยประมำณ 0.44 ล้ำนบ่อ และบ่อวงโดยประมำณ 1.49
ล้ำนบ่อ) จ้ำนวน 1.93 ล้ำนบ่อ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำมีปริมำณกำรใช้น้ำทั้งหมด 3,504 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
เมื่อพิจำรณำประเภทกิจกรรมกำรใช้น้ำบำดำลพบว่ำ กำรใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตกรรมมำกที่สุดปีละ 1,504
ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ 42.93) รองลงมำ ได้แก่ เพื่อกำรอุปโภคบริโภคปีละ 1,223 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
(ร้อยละ 34.89) และมีกำรใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรมน้อยที่สุด ปีละ 777 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ร้อยละ
22.18) และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำคพบว่ำ ภำคกลำงและตะวันออกมีกำรใช้น้ำบำดำลมำกที่สุดปีละ 1,395
ล้ำนลูกบำศก์เมตร รองลงมำ ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรใช้น้ำบำดำลปีละ 1,051 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
และภำคใต้มีกำรใช้น้ำบำดำลน้อยที่สุดปีละ 371 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
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ตารางที่ 2- ศักยภำพน้้ำต้นทุน และน้้ำที่จะไปใช้ประโยชน์ได้
(หน่วย : ล้ำนลูกบำศก์เมตร)
ลุม่ นำ้
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
02 โขง (อีสาน)
03 กก
04 ชี
05 มูล
06 ปิง
07 วัง
08 ยม
09 น่าน
10 เจ้าพระยา
11 สะแกกรัง
12 ป่าสัก
13 ท่าจีน
14 แม่กลอง
15 ปราจีนบุรี
16 บางปะกง
17 โตนเลสาป
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
19 เพชรบุรี
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 ตาปี
23 ทะเลสาบสงขลา
24 ปัตตานี
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

นำ้ ท่ำ
ธรรมชำติ
11,419
6,522
30,642
4,264
16,405
29,172
11,187
1,874
5,261
17,454
4,225
1,479
5,096
3,247
22,139
8,544
3,441
2,442
18,242
2,946
4,046
28,204
14,239
4,448
3,462
24,827
285,227

นำ้ ทีต่ อ้ ง 2 ต้องกำรนำ้ พืนฐำน3 ศักยภำพนำ้ ที4่

ควำมต้องกำร
ควำม
นำ้ ที่ 1
นำ้ เพือ่ รักษำ ต้องกำรนำ้ น้ำมำใช้ได้ จัดหำเพิม่ เติม ทีเ่ พิม่ ขึนในอนำคต
ระบบนิเวศ (ไม่รวมนิเวศ)
แล้ว
1,286
377
1,719
396
550
309
2,412
108
160
2,716
478
9
271
331
5,406
1,003
42
151
942
407
232
3,060
1,390
669
771
1,899
27,093

600
1,700
7,265
1,589
9,736
13,644
6,490
977
5,029
8,376
16,159
1,286
3,790
9,076
6,493
1,595
4,472
843
5,500
1,655
2,647
6,929
2,291
2,548
605
3,363
124,655

1,540
1,126
4,037
1,473
6,065
5,499
7,130
856
3,331
8,872
15,442
628
2,419
8,414
9,840
2,326
3,694
352
2,492
1,711
1,357
6,438
1,692
2,143
883
2,378
102,139

346
952
4,948
512
4,220
8,455
1,772
229
1,857
2,221
1,196
667
1,642
992
2,058
271
820
641
3,951
350
1,521
3,551
1,989
1,074
493
2,884
49,610

24
24
121
22
137
252
166
26
94
138
1,974
17
114
640
239
91
115
15
523
25
29
81
41
72
8
100
5,088

เหลือฤดูฝน
5,935
5,485
22,925
2,308
8,191
14,123
2,367
1,384
3,242
4,732
136
1,256
1,690
6,336
2,718
2,944
1,317
10,691
1,535
1,018
15,058
6,502
2,506
1,453
14,503
140,221

1

หมำยเหตุ : คือ น้ำ้ ในส่วนที่ดึงมำใช้ได้จำกแหล่งน้้ำต้นทุนต่ำงๆ ได้แก่ อำคำรชลประทำน กำรสูบน้้ำ ทั้งผิวดินและใต้ดิน
2
คือ ควำมต้องกำรทั้งหมด หักลบด้วยน้้ำที่น้ำมำใช้ได้แล้ว
3
4

ที่มำ

เป็นควำมต้องกำรน้ำ้ อุปโภค รวมอุตสำหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนำคต (ปี 2570)
เป็นน้้ำท่ำที่มีศักยภำพจะน้ำมำใช้ได้ พิจำรณำจำกปริมำณน้้ำที่เหลือในฤดูฝน หักควำมต้องกำรพื้นฐำนในอนำคต และควำมต้องกำร
น้้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ

: กรมชลประทำน, 2557 และกรมทรัพยำกรน้้ำ, 2557
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2.1.5 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้า
ปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้้ ำ เช่น ภัยแล้งหรือกำรขำดแคลนน้้ำ อุทกภัย และน้้ำเสี ย เกิดขึ้น
เนื่องจำกสำเหตุต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนปริมำณน้้ำฝนที่ไม่เพียงพอหรือมำกเกินไป กำรบุกรุกพื้นที่ต้นน้้ำ ทำงน้้ำ และ
แหล่ง น้้ำ สำธำรณะ กำรเพิ่ม ขึ้น ของประชำกรและขยำยตัว ของชุม ชนเมือ ง กำรพัฒ นำพื้น ที่เ ศรษฐกิจ
กำรขยำยตัวด้ำนอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยวพิเศษ กำรปลูกพืชที่ไม่เหมำะสมทำงสภำพดินและน้้ำ กำร สร้ำง
สิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ กำรปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำล้ำคลอง กำรขำดแหล่งเก็บกักน้้ำต้นทุนเพียงพอ และกำรบริหำร
จัดกำรไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ เป็นต้น สรุปได้ดังนี้
2.1.5.1 ปัญหาการขาดแคลนน้า
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 และควำมเสี ย หำยทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น อย่ ำ งมำก ทั้ ง ทำงด้ ำ นเกษตรกรรม และ
อุตสำหกรรม ที่ต้องอำศัยผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นวัตถุดิบ ภัยแล้งครั้งรุนแรงที่เกิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2522, 2537
และ พ.ศ. 2542 เกิดเป็นบริเวณกว้ำงในเกือบทุกภำคของประเทศ
สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ มีพื้นที่แล้งซ้้ำซำกเพิ่มมำกขึ้น อันมีสำเหตุมำจำกฝนตกน้อยกว่ำปกติ
หรือฝนตกไม่เป็นไปตำมฤดูกำล ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิประเทศ สภำพดิน
ปริมำณฝน เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรุนแรง เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมีปริมำณน้อยกว่ำปีละ 1,000 มิลลิเมตร สภำพดิน
ไม่อุ้มน้้ำ และขำดแหล่งเก็บกักน้้ำ ท้ำให้เกิดภัยแล้งซ้้ำซำก และมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่บำงพื้นที่มี
อ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ และขนำดกลำง ท้ำให้สำมำรถบรรเทำปัญหำภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง เช่น ภำคเหนือ และภำคกลำง
และในบำงพื้นที่มีปริมำณฝนมำกท้ำให้มีปัญหำภัยแล้งน้อย โดยเฉพำะภำคใต้ฝั่งตะวันตก จำกสภำพพื้นที่ต่ำง ๆ
สำมำรถจ้ำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับรุนแรง ปำนกลำง และน้อย ดังแสดงในตำรำงที่ 2-10 สรุปแยกได้ดังนี้
ระดับ 3 หรือระดับรุนแรง เกิดมำกกว่ำ 6 ครั้ง/10 ปี พื้นที่แล้งระดับนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ปลูกอ้อยและนำข้ำว ซึ่งพืชทั้งสองชนิดมีระดับกำรใช้น้ำที่มำก รวมถึงพื้นที่เป็นดินที่มีกำรระบำยน้้ำดีมำก กำรเก็บ
กักน้้ำไม่ดี พบบริเวณใน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.นครรำชสีมำ จ.บุรีรัมย์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น
ระดับ 2 หรือระดับปำนกลำง เกิด 4-5 ครั้ง/10 ปี พื้นที่แล้งซ้้ำซำกระดับนี้เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม ก่อให้เกิดภัยธรรมชำติ ได้แก่ ปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ ควำมผิดปกติของร่องมรสุม
พื้นที่เกิดภัยแล้งในบำงพื้นที่ของ จ.นครสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธำนี จ.พิษณุโลก ในพื้นที่ลุ่มน้้ำวังทอง จ.ตำก
จ.ก้ำแพงเพชร จ.ชัยภูมิ จ.ศรีสะเกษ จ.ขอนแก่น จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ปรำจีนบุรี จ.สระแก้ว เป็นต้น
ระดับ 1 หรือ ระดับน้อย เกิดน้อยกว่ำ 3 ครั้ง/10 ปี พื้นที่แล้งซ้้ำซำกระดับนี้เกิดจำกสำเหตุ
ฝนตกน้อยหรือไม่ตกตำมฤดูกำล ก่อให้เกิดปัญหำภัยแล้ง เป็นช่วงปกติของฤดูกำลในประเทศไทย ส่วนใหญ่
พบบริเวณพื้นทีจ่ ังหวัดภำคเหนือและภำคกลำงที่มีแหล่งน้้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และพื้นที่ภำคใต้
จำกกำรสังเครำะห์พื้นที่ แล้งดังกล่ำว สำมำรถก้ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้้ำหรือน้้ำแล้งด้ำนกำรเกษตรได้ เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยำกรน้้ำที่มีอยู่จ้ำกัด โดยกำรจัดท้ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในครั้งนี้พิจำรณำพื้นที่เป้ำหมำยเป็น 3 กรณี ดั้งนี้
กรณีที่ 1 พื้นที่เป้ำหมำย คือ พื้นที่แล้งซ้้ำซำกระดับ 2 และ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลจำกกรมพัฒนำที่ดิน
ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ประมำณ 26.8 ล้ำนไร่
กรณีที่ 2 พื้นที่เป้ำหมำย คือ พื้นที่เกษตรกรรมทั่วทั้งประเทศ จำกข้อมูลของส้ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร ในปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ประมำณ 149 ล้ำนไร่
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กรณีที่ 3 พื้นที่เป้ำหมำย คือ พื้นที่ศักยภำพกำรเกษตร (ข้อมูลกรมชลประทำน ปี พ.ศ. 2542)
ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทำนที่กรมชลประทำนได้พัฒนำไปแล้ว (พัฒนำแล้วประมำณ 30 ล้ำนไร่ แยกเป็น
พื้นที่ศักยภำพ 18 ล้ำนไร่ และนอกพื้นที่ศักยภำพ 12 ล้ำนไร่) ทั้งสิ้นประมำณ 42 ล้ำนไร่
ตารางที่ 2-10 ผลกำรวิเครำะห์พื้นที่แล้งซ้้ำซำกด้ำนเกษตรกรรมทั้งประเทศ
หน่วย : ล้ำนไร่

พื้นทีเ่ ป้ำหมำยในกำรวิเครำะห์ปัญหำ
พื้นที่แล้งซ้้ำซำก
พื้นที่เกษตรกรรม (149 ล้ำนไร่)
พื้นที่ศักยภำพที่ยังไม่ได้พัฒนำ (42 ล้ำนไร่)

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้้ำซำก
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
4.7
22.1
28.0
3.6
17.7
19.1
1.5
7.2
7.1

รวม
ระดับ 2-3
26.8
21.3
8.7

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน, 2557 และกรมชลประทำน, 2557

สถานการณ์ขาดแคลนน้าภาคอุตสาหกรรมและอุปโภค บริโภค
แหล่งน้้ ำดิบส้ ำหรับ ภำคอุตสำหกรรมทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม มีทั้งจำกระบบ
ประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำนครหลวง และระบบประปำท้องถิ่น รวมไปถึงกำรจัดหำแหล่งน้้ำดิบ
ของผู้ประกอบกำรเอง โดยเฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรม เช่น ใช้น้ำบำดำล มีแหล่งกักเก็บน้้ำของตนเอง
ท้ำให้สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนน้้ำภำคอุตสำหกรรมยังไม่ชัดเจนนัก อย่ำงไรก็ตำม เคยเกิดเหตุกำรณ์ขำดแคลนน้้ำ
ที่รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในภำคตะวันออกจนนิคมอุตสำหกรรมใน จ.ระยอง ได้แก่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
นิค มอุต สำหกรรมอิส เทิร์น ซีบ อร์ด ตลอดจนอุ ต สำหกรรมขนำดใหญ่ใ นพื้น ที่เ กิด ภำวะขำดน้้ำ ขั้น วิก ฤต
ส่ว นนิค มอุต สำหกรรมในพื้น ที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิง เทรำ เกิด ภำวะขำดน้้ำ รุน แรง นอกจำกนี้ยัง มี
นิคมอุตสำหกรรมบำงส่วนที่ยังคงมีควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน้้ำได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ จ.ล้ำพูน
ซึ่งใช้น้ำจำกแม่น้ำแม่กวง ร่วมกับภำคกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคซึ่งมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว
ส้ำหรั บปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค ได้น้ำข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน
(กชช.2ค.) จำกกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย จำกจ้ำนวนหมู่บ้ำนทั้งประเทศไทยมีห มู่บ้ำนใน
ปี พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 70,372 หมู่บ้ำน 8,683,728 ครัวเรือน พบว่ำปัญหำหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำ แสดงได้
ดังตำรำงที่ 2-11
ตารางที่ 2-11 จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำรำยภำค
ภำค
ภำคเหนือ
ภำคกลำง
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
รวม

จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำ ปี พ.ศ. 2556
1,374
798
693
3,381
1,244
7,490

ที่มำ : กรมกำรพัฒนำชุมชน, 2557
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ที่มำ : กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (2557)

รูปที่ 2-7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้้ำซำก
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน, 2548-2556
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2.1.5.2 ปัญหาอุทกภัย
ในรอบ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้ประสบปัญหำน้้ำท่วมเกือบทุกจังหวัดของประเทศถึง
13 ครั้ง ในปีต่ำง ๆ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2523, 2526, 2532, 2538, 2544, 2545, 2548, 2549,
2553 และ พ.ศ. 2554 โดยมีอุทกภัยในลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำที่มีควำมรุนแรงถึง 8 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2518, 2526,
2538, 2545, 2548, 2549, 2553 และ พ.ศ. 2554 ตำมล้ำดับ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ
ของประเทศมำกมำยมหำศำลดังเช่นปี พ.ศ. 2554 มีควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจเป็นมูลค่ำ 1.44 ล้ำนล้ำนบำท
สำเหตุกำรเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 สำมำรถสรุปถึงสำเหตุหลักของเหตุกำรณ์ได้ 2 สำเหตุหลัก คือ 1) จำกธรรมชำติ
และ 2) จำกกำรกระท้ำของมนุษย์
สาเหตุจากธรรมชาติ ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ : ส่งผลให้มีปริ มำณฝนตกมำก ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนตุลำคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 39 ในพื้นที่ภำคเหนือ และสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 22 ในภำคกลำงโดยได้รับอิทธิพลจำกพำยุโซนร้อน ไหหม่ำ นกเตน
ไห่ถำง เนสำด นำลแก และร่องควำมกดอำกำศต่้ำก้ำลังแรงที่พำดผ่ำนภำคเหนือ 3 ช่วง
ระหว่ำงวันที่ 10-12, 15-19 สิงหำคม และ 8-12 กันยำยน พ.ศ. 2554
2) ปริมาณน้าน้าท่ามากกว่าค่าปกติ : ปริมำณน้้ำสูงสุดที่ไหลต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหำคมกลำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 และมำรวมกันที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีอัตรำกำรไหลสูงสุด
4,686 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที หรือมีปริมำณน้้ำไหลผ่ำน 36,961 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
มำกกว่ำปี พ.ศ. 2538 ถึง 9,890 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยคิดเป็นปริมำณน้้ำส่วนเกิน
มำกกว่ำ 8,000 ล้ำนลู กบำศก์เมตร ซึ่งหำกต้องกำรระบำยน้้ำส่ ว นเกินดังกล่ ำว ให้ ได้
ภำยใน 1-2 เดือน จ้ำเป็นต้องระบำยน้้ำทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที
3) ลักษณะทางกายภาพและสภาพภูมิประเทศ
3.1) สภำพพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคกลำงส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วม ประกอบกับ
สภำพภูมิประเทศตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้้ำมีควำมลำดเทมำก ส่วนตอนล่ำงเป็นพื้นที่
ลุ่มต่้ำ เอื้อต่อกำรเกิดน้้ำท่วมขัง
3.2) สภำพล้ำน้้ำตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้้ำมีควำมกว้ำงมำกกว่ำล้ำน้้ำตอนล่ำง ซึ่งไม่เอื้อต่อ
กำรระบำยน้้ำ ท้ำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนกลำงเป็นระยะเวลำนำน
สาเหตุจากมนุษย์ ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต
อำทิ พื้นที่ป่ ำไม้เปลี่ ยนเป็นชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ ยนเป็นเขตอุตสำหกรรมและ
หมู่บ้ำนบ้ำนจัดสรร ท้ำให้พื้ นที่รองรับน้้ำท่วมตำมธรรมชำติ หรือ แก้มลิง ซึ่งเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม มีไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมำณน้้ำจ้ำนวนมำกได้
2) การบริหารจัดการน้าด้านการพัฒนาแหล่งน้า
2.1) ศักยภำพของโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ เพื่อ กำรเก็บกักน้้ำ ช่วงน้้ำหลำกไม่เพียงพอ
และไม่สำมำรถรองรับปริมำณน้้ำหลำกปริมำณมำกกว่ำค่ำปกติได้
2.2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำไม่สำมำรถใช้กำรได้ตำมต้องกำรในช่วงเวลำน้้ำหลำก
และไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อำทิ ประตูระบำยน้้ำ อำคำรบังคับน้้ำ และเครื่องสูบน้้ำ
ซึ่งเป็นข้อจ้ำกัดในสถำนกำรณ์ปัจจุบันแต่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในอดีต 50 ปีที่ผ่ำนมำ
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3) การสร้างระบบป้องกันตนเอง
3.1) บุคคล/ชุมชน/เมือง ท้ำคันกั้นน้้ำป้องกันตนเอง ตลอดช่วงล้ำน้้ำ น้้ำจึงระบำยได้ช้ำ
และท่วมขังเป็นเวลำนำน
3.2) กำรสูบน้้ำออกจำกพื้นที่ในแนวคันกั้นน้้ำ ท้ำให้ไปเพิ่มปริมำณน้้ำในพื้นที่อื่น
4) การขยายตัวของชุมชน/เศรษฐกิจ
4.1) สร้ำงชุมชน บนพื้นที่น้ำท่วมขังในอดีต
4.2) กำรขยำยตัวของชุมชนมีกำรก่อสร้ำง ระบบสำธำรณูปโภค ถนน รุกล้้ำและกีดขวำงทำงน้้ำ
และกำรไหลของน้้ำตำมธรรมชำติ
ส้ำหรับกำรแบ่งพื้นที่กำรเกิดปัญหำน้้ำหลำก น้้ำท่วม และพื้นที่เศรษฐกิจที่เกิดสภำวะวิกฤต
จำกอุทกภัย เพื่อกำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรง (ดังแสดงในรูปที่ 2-8) จ้ำแนกได้ดังนี้
1) พืนที่วิกฤตพืนที่น้าหลากดินถล่ม จำกแผนที่พื้นที่วิกฤตอุทกภัยได้จ้ำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำหลำกดินถล่ม ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลำดเชิงเขำ ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,042 หมู่บ้ำน
2) พืนที่วิกฤตพืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้มีกำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงของกำรเกิด
น้้ำท่วมของแต่ละจังหวัด โดยพิจำรณำจำกพื้นที่น้ำท่วมจำกน้้ำป่ำไหลหลำก พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่เกษตร ควำมถี่
ของกำรเกิดอุทกภัยน้้ำท่วมขังในรอบ 10 ปี และมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยที่ได้รับ
จังหวัดที่จัดอยู่ในระดับวิกฤตมากมี 12 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงรำย จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์
จ.พะเยำ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ล้ำพูน จ.สุโขทัย จ.จันทบุรี จ.นครนำยก จ.ปรำจีนบุรี และ จ.ตรัง จังหวัดที่อยู่
ในระดับวิกฤตปานกลางมี 29 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล้ำปำง จ.อุตรดิตถ์ จ.กำฬสินธุ์
จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย จ.อุบลรำชธำนี จ.อุดรธำนี จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ จ.ลพบุรี
จ.สิงห์บุรี จ.อ่ำงทอง จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครศรีธรรมรำช จ.ปัตตำนี จ.พังงำ จ.ระนอง
จ.สงขลำ จ.สตูล และ จ.สุรำษฎร์ธำนี นอกจำกนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ในระดับวิกฤตต่้า
3) พืนที่วิกฤตพืนที่เศรษฐกิจหลัก พื้นที่เศรษฐกิจที่เสี่ยงอุทกภัย ได้จัดล้ำดับควำมส้ำคัญของ
พื้นที่เศรษฐกิจส้ำคัญ/ชุมชนเมืองที่เกิดวิกฤตอุทกภัย โดยพิจำรณำจำก 3 ตัวแปร คือ ควำมรุนแรงของน้้ำท่วม
แบ่งเป็น 3 ระดับ (ระดับสูง มีน้ำท่วมฉับพลันหรือล้นตลิ่งสูงและนำนกว่ำ 7 วัน ระดับปานกลาง น้้ำบ่ำล้นตลิ่ง
ไม่เกิน 7 วัน และระดับต่้า น้้ำบ่ำล้นตลิ่งไม่เกิน 7 วัน และผลกระทบชุมชนน้อย) ควำมถี่ของน้้ำท่วม แบ่งเป็น
3 ระดับ (ระดับสูง เกิดมำกกว่ำ 8 ครั้งในปี 10 ปี ระดับปานกลาง เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง แต่น้อยกว่ำ 8 ครั้ง ใน 10 ปี
และระดับต่้า เกิดน้อยกว่ำ 4 ครั้ง ใน 10 ปี) ควำมเสียหำย แบ่งเป็น 3 ระดับ (ระดับสูง GPP มำกกว่ำ 4
หมื่นล้ำนบำท ระดับปานกลาง GPP มำกกว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำท แต่ต่้ำกว่ำ 4 หมื่นล้ำนบำท และระดับต่้า GPP
ต่้ำกว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำท) ได้จ้ำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก รวม 31 แห่ง ตำมระดับควำม
เสี่ยงภัย ได้แก่ พื้นที่วิกฤตสูง ปำนกลำง และต่้ำ ได้ดังนี้
(1) พื้นที่วิกฤตสูง 13 พื้นที่ ได้แก่ เทศบำลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงรำย
อ.เมือง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ.เมือง อ.บำงระก้ำ อ.บำงกระทุ่ม อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิจิตร
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.อยุธยำ กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล อ.เมือง จ.สมุทรสำคร อ.เมือง จ.อุดรธำนี
อ.เมือง จ.จันทบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช และ อ.เมืองหำดใหญ่ จ.สงขลำ
(2) พื้นที่วิกฤตปำนกลำง 10 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.ล้ำพูน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.แพร่
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.อ่ำงทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.หนองคำย อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี อ.เมือง
จ.ชุมพร และ อ.เมือง จ.ตรัง
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รูปที่ 2-8 พื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกจ้ำแนกตำมกำรจัดกลุ่มเมือง
ที่มำ : ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (GISTDA), 2548-2556
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(3) พื้นที่วิกฤตต่้ำ 8 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.น่ำน อ.เมือง จ.ชัยนำท อ.เมือง จ.นครพนม อ.เมือง
จ.มุกดำหำร อ.เมือง และ อ.วำรินช้ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ยะลำ
และ อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ
การวิเคราะห์พืนที่น้าท่วม
จำกข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขังปี พ.ศ. 2548-2556 ของส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ และภูมิ
สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA พบว่ำ พื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำก ระดับกลำง(4-5 ครั้งใน 9 ปี)
ถึงระดับสูง (มำกกว่ำ 5 ครั้งใน 9 ปี) รวมทั้งสิ้น 9.88 ล้ำนไร่ โดยลุ่มน้้ำ ที่มีพืนที่น้าท่วม มากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้า
เจ้าพระยา ท่าจีน มูล ยม และน่าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกำรท่วมพื้นที่กำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวิเครำะห์
ไปถึงล้ำดับควำมส้ำคัญของพื้นที่เศรษฐกิจ พบว่ำมีพืนที่น้าท่วมในกลุ่มภาคมหานคร ได้แก่ ลุ่มน้า เจ้าพระยา
ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ลุ่มน้าสาละวิน โขงอีสาน ภาคใต้ฝั่ งตะวันออก
และโตนเลสาป กลุ่มเทศบาล/เมือง ได้แก่ ลุ่มน้าเจ้าพระยา ท่าจีน
ปัญหำดินโคลนถล่ม โดยทั่วไปจะมีส ำเหตุจำกฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้้ำ และจำกสภำพ
ทำงกำยภำพของลุ่มน้้ำ ที่เป็นภูเขำสูงชัน และพื้นที่ป่ำต้นน้้ำตอนบนถูกท้ำลำย จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์ปัญหำ
ดินถล่มของกรมทรัพยำกรธรณี (พ.ศ. 2555) และจำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์โดยกรมทรั พยำกรน้้ำ พบว่ำ
พื้นที่เสี่ยง ต่อดินโคลนถล่ม รวมทั้งสิ้นกว่ำ 6,042 หมู่บ้ำน เมื่อวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ลุ่มน้า ปิง ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก น่าน สาละวิน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก โขงเหนือ และยม มีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
มากกว่า 300 หมู่บ้าน
ควำมสำมำรถกำรระบำยน้้ำ : จำกข้อมูลปริมำณน้้ำหลำกและควำมสำมำรถกำรระบำยน้้ำ
ปี พ.ศ. 2555 ของกรมชลประทำน พบว่ำ ลุ่มน้้ำ ที่มีปัญหา ด้านความสามารถการระบายน้า มากที่สุด ได้แก่
ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (จ.ระยอง) ทะเลสาบสงขลา (จ.สงขลา) มูล (จ.อุบลราชธานี) ชี โขง แม่กลอง
และ ยม
ส้ำ หรั บ ประสิ ทธิภ ำพระบบระบำยน้้ำ และระบบป้อ งกัน น้้ำ ท่ว มกรุง เทพมหำนคร ที่มีอ ยู่
เป็นระบบระบำยเพื่อแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมขัง สำมำรถระบำยน้้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตกในระยะเวลำ 2 ชั่วโมง
กรณีควำมเข้มของฝน (Rainfall Intensity) ไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ท่อระบำยน้้ำยำว 6,400 กิโลเมตร แบ่งเป็น ถนนสำยหลัก 1,640 กิโลเมตร ตรอก ซอย
ยำวประมำณ 4,760 กิโลเมตร
2) คู คลอง ระบำยน้้ำ 1,682 แห่ง ควำมยำวรวม 2,600 กิโลเมตร
3) สถำนีสูบน้้ำ ประตูระบำยน้้ำ บ่อสูบน้้ำ เพื่อระบำยน้้ำออกจำกพื้นที่ สถำนีสูบน้้ำ มีก้ำลังสูบ
ทั้งสิ้น 1,690 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที โดยสำมำรถสูบระบำยน้้ำลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำได้ 1,152 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำที แบ่งเป็น ฝั่งพระนคร 720 ลูกบำศก์เมตร ต่อวินำที ฝั่งธนบุรี 432 ลูกบำศก์เมตร ต่อวินำที
4) อุโมงค์ระบำยน้้ำขนำดใหญ่ 7 แห่ง ยำวรวม 19 กิโลเมตร ก้ำลังสูบ 155.50 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำที
5) แก้มลิง เพื่อรองรับน้้ำฝน จ้ำนวน 25 แห่ง เก็บน้้ำได้ 13.04 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

2-30

รูปที่ 2- พื้นที่ที่มีโอกำสเกิดดินถล่มในประเทศไทยแบ่งตำมระดับควำมเสี่ยง
ที่มำ : กรมทรัพยำกรธรณี, 2555
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2.1.5.3 ปัญหาคุณภาพน้า (น้าผิวดินและน้าบาดาล)
ในปัจจุบัน แม่น้ำหลำยสำยของประเทศไทยประสบปัญหำด้ำนคุณภำพน้้ำ โดยเฉพำะในช่วง
ฤดูแล้งที่มีปริมำณน้้ำไหลน้อยและหลำยพื้นที่ยังมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้้ำบำดำลอีกด้วย โดยสรุปได้ดังนี้
1) น้าผิวดิน
ประเทศไทยมีแหล่งน้้ำหลัก จ้ำนวน 52 แหล่งน้้ำ แบ่งเป็น แม่น้ำสำยหลัก 48 แม่น้ำ และ
แหล่งน้้ำนิ่ง 4 แหล่ง มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้้ำ 366 จุดตรวจวัด จ้ำนวน 4 ครั้ง/ปี และประเมินภำพรวมของ
คุณภำพน้้ำ โดยใช้ดัชนีคุณภำพน้้ำแหล่งน้้ำผิวดิน1 (Water Quality Index : WQI) จำกกำรตรวจวัดคุณภำพน้้ำ
ในแหล่งน้้ำผิวดิน ปี พ.ศ. 2557 พบว่ำ มีแหล่งน้้ำที่มีคุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 29 พอใช้ ร้อยละ 49
และเสื่อมโทรม ร้อยละ 22 เมื่อพิจำรณำคุณภำพน้้ำเปรียบเทียบเป็นรำยภำค พบว่ำ คุณภำพน้้ำของแหล่งน้้ำ
ในภำคใต้ มี คุ ณ ภำพน้้ำ ดี ก ว่ ำ ภำคอื่ น ๆ ขณะที่ ภ ำคกลำงมี คุ ณ ภำพน้้ำ เสื่ อ มโทรมมำกกว่ ำ ภำคอื่ น ๆ
โดยกรุงเทพมหำนครเป็นพื้นที่ที่มีคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรมมำกที่สุด และ จ.ตรัง เป็นจังหวัดที่มีคุณภำพน้้ำดีที่สุด
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ คุณภำพน้้ำในภำพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง อันเนื่องมำจำกกำร
ระบำยน้้ำเสียจำกชุมชน กำรชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำง จำกกำรเกษตร และกำรปศุสัตว์ มีรำยละเอียดรำยภำค
ดังนี้
ภาคเหนือ คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึง ดี พำรำมิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหำคุณภำพน้้ำ
ได้แก่ FCB TCB BOD และ NH3-N ตำมล้ำดับ จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน้้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญ คือ กำรปนเปื้อน
จำกสิ่งปฏิกูล โดยส่วนใหญ่มำจำกชุมชน และพื้นที่ปศุสัตว์
ภาคกลาง คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึง ดี พำรำมิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหำคุณภำพน้้ำ
ได้แก่ FCB TCB NH3-N BOD และ DO ตำมล้ำดับ จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน้้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญ
คือ กำรปนเปื้อนจำกสิ่งปฏิกูลจำกชุมชน และพื้นที่ปศุสัตว์ ทั้งนี้ ส้ำหรับแม่น้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงคือ จ.สมุทรปรำกำร
และแม่น้ำท่ำจีนตอนล่ำง คือ จ.สมุทรสำคร สำเหตุส้ำคัญของปัญหำคุ ณภำพน้้ำเกิดจำกกำรระบำยน้้ำเสีย จำก
โรงงำนอุตสำหกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึง ดี พำรำมิเตอร์ที่บ่งชี้ถึง
ปัญหำคุณภำพน้้ำ ได้แก่ NH3-N DO FCB TCB และ BOD ตำมล้ำดับ จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน้้ำพบว่ำ
สำเหตุที่ส้ำคัญคือ กำรชะหน้ำดินจำกพื้นที่เกษตรกรรม และกำรเลี้ยงปลำกระชังในแหล่งน้้ำ
ภาคตะวันออก คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึง ดี พำรำมิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหำคุณภำพน้้ำ
ได้แก่ FCB BOD TCB NH3-N และ DO ตำมล้ำดับ จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน้้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญคือ
กำรปนเปื้ อนจำกสิ่ งปฏิกูล โดยมำจำกชุมชน เกษตรกรรม ทั้งนี้ ส้ำหรับแม่น้ำระยอง พื้นที่จังหวัดระยอง
สำเหตุหลักของปัญหำคุณภำพน้้ำเกิดจำกน้้ำเสียโรงงำนอุตสำหกรรม
ภาคใต้ คุณภำพน้้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ถึง ดี พำรำมิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหำคุณภำพน้้ำ ได้แก่ FCB
TCB NH3-N BOD และ DO ตำมล้ำดับ จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน้้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญคือกำรปนเปื้อน
จำกสิ่งปฏิกูลจำกชุมชน

1

ดัชนีคุณภำพน้้ำแหล่งน้้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึงสถำนกำรณ์ของคุณภำพน้้ำในภำพรวม โดยพิจำรณำจำกค่ำคุณภำพน้้ำ
5 พำรำมิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลำย (Dissolved Oxygen : DO) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่ำง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภำพน้้ำเป็นดีมำก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70)
เสื่อมโทรม (คะแนน 31-60) และเสื่อมโทรมมำก (คะแนน 0-30)
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ตารางที่ 2-12 คุณภำพน้้ำแหล่งน้้ำผิวดินที่ท้ำกำรตรวจวัดในแต่ละภูมิภำค ปี พ.ศ. 2557

เกณฑ์
คุณภาพน้า ภาคเหนือ

แหล่งน้าผิวดินในภาคต่างๆ ของประเทศ
ภาค
ภาค
ภาคกลาง ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(+)

ดี (71 – 90)

แควน้อย
(+)
เพชรบุรีตอนบน

วัง กก อิง
แม่จำง

มูล ล้ำชี หนอง
หำร
สงครำม
ล้ำตะคองตอนบน

(+)

ตรำด เวฬุ
(+)
จันทบุรี
(+)
พังรำดตอนล่ำง

ตำปีตอนบน
(+)
ตรัง สำยบุรี
ปัตตำนีตอนบน

ล้ำปำว เลย ชี
(-)
พอง อูน เสียว

บำงปะกง
(-)
ประแสร์
ปรำจีนบุรี

ชุมพร ตำปีตอนล่ำง
หลังสวนตอนล่ำง
หลังสวนตอนบน
(-)
พุมดวง ปำกพนัง
ทะเลน้อย ทะเลหลวง
ทะเลสำบสงขลำ
ปัตตำนีตอนล่ำง

ปิง ยม น่ำน ลี้
กว๊ำนพะเยำ

พอใช้

(61 – 70)
(-)

ล้ำตะคองตอนล่ำง

นครนำยก
ระยองตอนบน
ระยองตอนล่ำง
พังรำดตอนบน

เสื่อมโทรม

กวง
บึงบอระเพ็ด

(31 – 60)

หมำยเหตุ :
ที่มำ

(+)
(-)

(+)

กุยบุรี ปรำณบุรี
น้อย
(+)
ท่ำจีนตอนบน
(-)
แควใหญ่ แม่กลอง
เจ้ำพระยำตอนล่ำง
ท่ำจีนตอนกลำง
ท่ำจีนตอนล่ำง
ป่ำสัก
เพชรบุรีตอนล่ำง
ลพบุรี สะแกกรัง

29

(+)

เจ้ำพระยำตอนบน
เจ้ำพระยำตอนกลำง
(-)

ภาคใต้

ร้อยละ
ของ
แหล่ง
น้า

49

(-)

-

22

คือ แหล่งน้้ำที่มีคุณภำพน้ำ้ ดีขึ้น 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556
คือ แหล่งน้้ำที่มีคุณภำพน้ำ้ ลดลง 1 ระดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556

: กรมควบคุมมลพิษ, 2557

สถำนกำรณ์คุณภำพน้้ำในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ดังแสดงใน
รูปที่ 2-10 โดยแหล่งน้้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ส่วนแหล่งน้้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำเหตุส้ำคัญของปัญหำคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรมมำจำกกำรระบำยน้้ำเสียจำกชุมชน กำรชะหน้ำดิน
ที่มีปุ๋ยตกค้ำงจำกกำรเกษตร และกำรปศุสัตว์
เมื่อพิจำรณำจำกร้อยละของค่ำ DO BOD TCB FCB NH3-N และโลหะหนักที่ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนประเภทแหล่งน้้ำที่ก้ำหนดของแม่น้ำสำยต่ำง ๆ ในภำพรวมของประเทศ พบว่ำปัญหำ กำรปนเปื้อน
ของโลหะหนักไม่น่ำกังวลมำกนัก เพรำะมีสัดส่วนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เพียงร้อยละ 1-2 ขณะที่ค่ำ BOD
และ DO มีร้อยละที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนประเภทแหล่งน้้ำมำกที่สุด (ร้อยละ 25-36)
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รูปที่ 2-10 แนวโน้มสถำนกำรณ์คุณภำพน้้ำแหล่งน้้ำผิวดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2557
ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2557

เมื่อพิจำรณำบริเวณที่มีปัญหำคุณภำพน้้ำประกอบกับกำรวิเครำะห์พำรำมิเตอร์ที่ไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนประเภทแหล่งน้้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเมือง สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำควำมเน่ำเสียและควำม
สกปรกของแหล่งน้้ำตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำ มีปัจจัยที่ส้ำคัญคือ ชุมชน เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
กำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของชุมชน โดยเฉพำะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ระบำยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ
โดยตรง นอกจำกนี้ ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 มีจ้ำนวนเพิ่มขึ้นน้อยมำก
ไม่เพียงพอต่อกำรบ้ำบัดน้้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวและกำรเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน (พ.ศ. 2557)
มีปริมำณน้้ำเสียจำกชุมชนเกิดขึ้น 10.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ ระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย รองรับน้้ำเสียที่
เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 พื้นที่ที่มีน้ำเสียชุมชนเกิดขึ้นมำกที่สุด คือ กรุงเทพมหำนคร โดยมีน้ำเสียประมำณ 2
ล้ ำ นลู ก บำศก์ เ มตรต่ อ วั น (ค้ ำ นวณจำกร้ อ ยละ 80 ของปริ ม ำณกำรใช้ น้ ำ ประปำ พ.ศ. 2556 ประมำณ
2,485,771 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน : ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวง พ.ศ. 2557) ซึ่งปัจจุบัน ระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครสำมำรถบ้ำบัดน้้ำเสียได้ ร้อยละ 38 ของปริมำณน้้ำเสียที่เกิดขึ้น
ส้ำหรับปัญหำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม ท้ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเพำะปลูกพืช กำรประปำ กำรประมง
กำรอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรอุปโภค-บริโภคของรำษฎรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยมีเกณฑ์ค่ำควำมเค็มที่ใช้ จ้ำแนก
เป็น 1) เกณฑ์น้ำเพื่อกำรเกษตรมีค่ำควำมเค็มไม่เกิน 2.0 กรัมต่อลิตร 2) เกณฑ์น้ำเพื่อกำรผลิตประปำมีค่ำ
ควำมเค็มไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร ปัจจุบันใช้เกณฑ์ดังกล่ำวกับแม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภำพน้้ำ
ดิบเพื่อกำรผลิตน้้ำประปำ บริเวณสถำนีสูบน้้ำดิบส้ำแล อ.เมือง จ.ปทุมธำนี
สำเหตุที่ท้ำให้น้ำมีควำมเค็มสูงผิดปกติ ได้แก่ 1) ปริมำณน้้ำจืดที่อยู่ทำงต้นน้้ำในฤดูแล้งลดลง
เพรำะมีกำรน้ำน้้ำไปใช้มำกกว่ำแผน 2) จำกกำรขุดลอกสันดอนปำกแม่น้ำ 3) ผลกระทบจำกสภำวะโลกร้อน
ซึ่งคำดว่ำท้ำให้ระดับน้้ำทะเลเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดสรรน้้ำเพื่อผลักดันน้้ำเค็ม จำกแหล่งเก็บน้้ำในพื้นที่
ตอนบนของลุ่มน้้ำ เช่น จำกเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่ำสัก เขื่อนขุนด่ำนประกำรชล รวมถึง เขื่อนศรีนครินทร์
และเขื่อนวชิรำลงกรณ์ ในฤดูแล้งปีละมำกกว่ำ 2,800 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อควบคุมควำมเค็มของน้้ำ ณ จุดควบคุม
ไม่ให้เกินมำตรฐำนของกำรเกษตรและกำรประปำ โดยในส่วนของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ท่ำจีน มี ปริมำณน้้ำที่ใช้ใน
กำรผลักดันน้้ำเค็ม 1,261 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี จำกเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และกรณีเกิดภัยแล้งจะอำศัยน้้ำจำก
เขื่อนแม่กลองผ่ำนคลองจระเข้สำมพัน มำคลองพระยำบันลือ ลงที่เหนือส้ำแลในเจ้ำพระยำ ส่วนของแม่น้ำแม่กลอง
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ใช้น้ำในกำรผลักดันน้้ำเค็มจ้ำนวน 1,500 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี จำกเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
นอกจำกนี้ ยังมีแม่น้ำปรำจีนบุรี แม่น้ำบำงปะกง ใช้น้ำผลักดันน้้ำเค็ม 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี จำกเขื่อน
ขุนด่ำนปรำกำรชล เขื่อนคลองสียัด และเขื่อนพระปรง
2) น้าบาดาล (Ground Water)
คุณภำพน้้ำบำดำลโดยทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 สรุปรำยภูมิภำคได้ดังนี้
ภาคเหนือ : คุณภำพน้้ำบำดำลในภำคเหนือมีคุณภำพดี ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง สำมำรถใช้
อุปโภคบริโภคได้ โดยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ล้ำพูน จ.แพร่ และ จ.ล้ำปำง มีปริมำณเหล็ก และฟลูออไรด์สูงเกิน
มำตรฐำนน้้ำ ดื่ม ปริม ำณเหล็ก เฉลี่ย 1-20 มิล ลิก รัม ต่อ ลิต ร และบำงพื้น ที่สูง ถึง 50 มิล ลิก รัม ต่อ ลิ ต ร
ส่วนฟลูออไรด์มีค่ำเฉลี่ย 1-10 มิลลิกรัม/ลิตร เกิดจำกชั้นหินให้น้ำที่มีควำมสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนและแหล่ ง
น้้ำพุร้อน
ภาคกลางตอนบน : คุณภำพน้้ำบำดำลในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมำณสำรทั้งหมดที่
ละลำยน้้ำได้ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน แต่พบว่ำมีปริมำณเหล็กสูงเกินเกณฑ์มำตรฐำนทั่ว ทั้งพื้นที่
นอกจำกนี้ ยังมีปริมำณแมงกำนีสและฟลูออไรด์สูงเป็นบำงแห่ง ส่วนกำรติดตำมกำรปนเปื้อนบริเวณเหมือง
ทองอัครำ พบว่ำมีปริมำณตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค แต่ยังอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ภาคกลางตอนล่าง : คุณภำพน้้ำบำดำลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี พบปัญหำกำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำล เช่น ชั้นน้้ำพระประแดง นครหลวง และนนทบุรี ตำมแนวล้ำน้้ำแม่น้ำเจ้ำพระยำและ
ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย โดยเฉพำะพื้น ที่ช ำยฝั่งทะเล จ.สมุทรปรำกำร จ.สมุทรสำคร และเขตบำงขุนเทียน
แม้ระดับน้้ำบำดำลจะมีกำรคืนตัว แต่ยังคงพบกำรแพร่กระจำยของคลอไรด์หรือกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเข้ำสู่แหล่งน้้ำจืด
สืบเนื่องจำกกำรสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้มำกกระจุกตัวในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ท้ำให้แรงดันน้้ำในชั้นน้้ำบำดำล
ดังกล่ำวลดต่้ำลง และน้้ำเค็มในชั้นน้้ำเดียวกันจำกบริเวณที่มีแรงดันสูงกว่ำจึงไหลเข้ำมำแทนที่ หรือหำกบริเวณ
ดังกล่ำวอยู่ใกล้ที่รำบชำยฝั่งทะเลน้้ำทะเลก็จะไหลแทรกซึมรุกล้้ำเข้ำมำได้ โดยอัตรำกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มขึ้นอยู่
กับควำมแตกต่ำงของระดับน้้ำบำดำลระหว่ำงบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำเค็มกับบริเวณที่ระดับน้้ำลดต่้ำลงมำก
ภาคตะวันตก : คุณภำพน้้ำบำดำลอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง แม้ว่ำจะมีปริมำณสำรทั้งหมดที่
ละลำยได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค แต่มีปริมำณเหล็ก ฟลูออไรด์ ควำมกระด้ำง
และตะกั่ว สูงเกินเกณฑ์มำตรฐำน โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี ปริมำณฟลูออไรด์ที่เกินมำตรฐำน คำดว่ำ
มีควำมสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนและแหล่งน้้ำพุร้อนใกล้เคียง ส่วนปริมำณตะกั่วในน้้ำบำดำล คำดว่ำมำจำก
แหล่งธรรมชำติ โดยจะพบแหล่งแร่ตะกั่วในหินปูน หินปูนโดโลไมต์ ยุคออร์โดวิเชียนตอนกลำง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ชั้นน้้ำบำดำลในชั้นหินร่วน คุณภำพน้้ำส่วนใหญ่มีคุณภำพน้้ำจืด
ยกเว้นบำงพื้นที่มีคุณภำพน้้ำกร่อย-เค็ม ไม่เหมำะส้ำหรับใช้เพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค มีปริมำณคลอไรด์
มำกกว่ำ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจำกบำงบริเวณมีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชั้นน้้ำเค็มที่รองรับอยู่ด้ำนล่ำง
ได้แก่ พื้นที่ จ.ยโสธร จ.อุบลรำชธำนี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ และยังพบปริมำณไนเตรท (NO3)
มีปริมำณเกินเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค พบในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จ.ขอนแก่น จ.กำฬสินธุ์ และ
จ.มหำสำรคำม ชั้นน้้ำบำดำลในชั้นหินแข็ง คุณน้้ำภำพน้้ำส่วนใหญ่มีคุณภำพน้้ำจืด ยกเว้น บำงพื้นที่มีคุณภำพ
น้้ำกร่อย-เค็ม กล่ำวคือมีปริมำณมำณคลอไรด์มำกกว่ำ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกชั้นหินเกลือ
ที่แทรกตัวอยู่ หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่น้ำเค็มสำมำรถไหลเข้ำไปแทรกตัวตำมแนวรอยแตกของชั้นหิน
ได้แก่ พื้นที่ จ.อุดรธำนี จ.ขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ จ.มหำสำรคำม มหำชนะชัย จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์
และ จ.นครรำชสีมำ และยังพบปริมำณไนเตรท (NO3) มีปริมำณเกินเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค
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พบในพื้นที่ จ.สกลนคร จ.ขอนแก่น และ จ.มหำสำรคำม อย่ำงไรก็ตำมควรที่จะมีกำรติดตำมและเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อน
ที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้้ำบำดำลอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยเฉพำะในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งฝั่งกลบขยะ 10 แห่ง และ
พื้นที่ประกอบกิจกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ที่ อ.น้้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อที่จะทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
คุณภำพน้้ำบำดำลในพื้นที่ และใช้เป็นแนวทำงป้องกันผลกระทบที่ มีต่อแหล่งน้้ำบำดำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
ภาคใต้ : คุณภำพน้้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในพื้นที่ จ.สงขลำ ที่พบกำรเปลี่ยนแปลง
ของคุณภำพน้้ำบำดำลมีควำมกร่อยเค็มเพิ่มขึ้น กล่ำวคือมีปริมำณคลอไรด์สูงเกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ในชั้น
น้้ำบำดำลที่ระดับควำมลึก 50-100 เมตร (ชั้นน้้ำหำดใหญ่และชั้นน้้ำคูเต่ำ) ในบริเวณชำยฝั่งทะเลใกล้ทะเลสำบ
สงขลำประมำณ 200 ตำรำงกิโลเมตร สำเหตุอำจเกิดจำกสูบใช้น้ำบำดำลที่มำกจนเกินสมดุล ท้ำให้ระดับ
แรงดันในน้้ำบำดำลลดลงจนท้ำให้น้ำทะเลรุกล้้ ำเข้ำมำในชั้นน้้ำจืดได้ ในพื้น อ.หำดใหญ่ ยังพบบ่อขยะใน
บริเวณต่ำง ๆ และน้้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ยังต้องติดตำมเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนลงสู่
ชั้นน้้ำบำดำล และพบสำรหนู ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมรำช สำเหตุอำจเกิดจำกปนเปื้อนตำมธรรมชำติของชั้นหิน
ให้น้ำ และกำรท้ำเหมืองแร่ดีบุก
ภาคตะวันออก : คุณภำพน้้ำบำดำลเป็นไปตำมสภำพธรรมชำติของแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่
พบค่ำเหล็ก (Fe) และแมงกำนีส (Mn) เกินเกณฑ์อนุโลมมำตรฐำนที่น้ำบำดำลดื่มได้ในน้้ำบำดำล และบริเวณ
ชำยฝั่งทะเลพบค่ำคลอไรด์สูงเกินเกณฑ์อนุโลมหรือมีกำรแทรกซึมของน้้ำเค็มเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำลจื ด ได้แก่ พื้นที่
บำงส่วนที่ติดทะเลของ อ.เมืองระยอง และ อ.บ้ำนฉำง ของ จ.ระยอง อ.สัตหีบ อ.บำงละมุง และ อ.เมืองชลบุรี
ของ จ.ชลบุรี รวมถึงทำงด้ำนทิศตะวันตกของ จ.ฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีกำรพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมสูง
นอกจำกนี้ ยังมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังพื้นที่ปนเปื้อนจำกแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยและพื้นที่
ลักลอบทิ้งกำกของเสียอุตสำหกรรม ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนสู่ชั้นน้้ำบำดำลในระดับสูงและมีโอกำส
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพประชำชนที่ใช้น้ำในพื้นที่ จ้ำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1) พื้นที่ จ.ระยอง ได้แก่ สถำนที่ก้ำจัด
มูลฝอยของเทศบำลเมืองมำบตำพุด สถำนีบริกำรน้้ำมันระเบิดที่บ้ำนทับตอง ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สถำนที่ก้ำจัดมูลฝอยของเทศบำลนครระยอง ศูนย์บริกำรก้ำจัดกำกอุตสำหกรรม มำบตำพุดนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุด และพื้นทีก่ รณีลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม บริเวณ ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2) พื้นที่ จ.ชลบุรี
ได้แก่ สถำนที่ก้ำจัดมูลฝอยของเทศบำลต้ำบลแหลมฉบัง สถำนที่ก้ำจัดมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ชลบุรีและเทศบำลเมืองแสนสุข สถำนที่ก้ำจัดมูลฝอยของเทศบำลเมืองบ้ำนบึง สถำนที่ก้ำจัดมูลฝอยของ
เทศบำลเมืองพัทยำ และสถำนที่ลักลอบทิ้งสำรเคมีบริเวณบ้ำนนำพร้ำว หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
และ 3) จ.ฉะเชิงเทรำ ได้แก่ พื้นที่กรณีลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม บริเวณ ต.หนองแหน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ
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รูปที่ 2-11 คุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำส้ำคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2557
ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2557
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2.1.5.4 ปัญหาพืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพืนที่ป่าที่ถูกใช้ประโยชน์อื่น ๆ
พื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยทั้งหมด มีเนื้อที่ประมำณ 132 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 41.12 ของพื้นที่
ลุ่มน้้ ำทั้งประเทศ (ไม่ร วมป่ำไม้บ นพื้นที่เกำะ) (กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ,
2557) โดยปัจจุบันพื้นที่ป่ำไม้ที่ยังคงสภำพป่ำจริงมีปริมำณน้อยและอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจำกพื้นที่ป่ำไม้
บำงส่ วนเสื่ อมโทรมหรื อถูกใช้ป ระโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ (ดังแสดงในรูปที่ 2-12) ท้ำให้ พื้นที่ต้นน้้ำซึ่งเป็น
แหล่งก้ำเนิดน้้ำไม่มีป่ำดูดซับน้้ำหรือชะลอน้้ำฝนให้ซึมลงไปเก็บกักในดินได้มำกเหมือนเช่นเดิม
จากข้อมูลพบว่าพืนที่ป่าเสื่อมโทรมรวมทังพืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทั่วประเทศ
รวมทังสิน 20 ล้านไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ ประมำณ
11.7 ล้ำนไร่ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ประมำณ 8.4 ล้ำนไร่
ทั้งนี้ ระดับควำมรุนแรงของปัญหำกำรบุกรุกท้ำลำยป่ำไม้ ตำมที่ปรำกฏในแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหำกำรท้ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
พ.ศ. 2557 พบว่ำ ปัจจุบันมีกำรบุกรุกพื้นที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป็นจ้ำนวนมำกกว่ำป่ำไม้ที่อยู่ในเขตพื้นที่
อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว กองอ้ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช ได้
ร่ว มกัน ประเมินควำมรุน แรงในพื้น ที่ต่ำง ๆ ปรำกฏว่ำมีพื้นที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด และพื้นที่วิกฤต 33
จังหวัด รวมพื้นที่วิกฤต 45 จังหวัด มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของประเทศ ดังนี้
พืนที่วิกฤตรุนแรง (12 จังหวัด) ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.น่ำน จ.ล้ำปำง
จ.อุบลรำชธำนี จ.นครรำชสีมำ จ.เลย จ.กระบี่ จ.เชียงใหม่ จ.ตำก และ จ.แม่ฮ่องสอน
พืนที่วิกฤต (33 จังหวัด) ได้แก่ จ.กำญจนบุรี จ.ก้ำแพงเพชร จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ชัยภูมิ
จ.ชุมพร จ.เชียงรำย จ.ตรัง จ.ตรำด จ.บุรีรัมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พะเยำ จ.พังงำ จ.พัทลุง จ.แพร่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง
จ.ศรีสะเกษ จ.สกลนคร จ.สงขลำ จ.สตูล จ.สุรำษฎร์ธำนี จ.สุรินทร์ จ.อุทัยธำนี จ.สระแก้ว จ.มุกดำหำร จ.นครพนม
จ.บึงกำฬ จ.หนองบัวล้ำภู จ.สระบุรี จ.หนองคำย จ.อ้ำนำจเจริญ และ จ.อุตรดิตถ์
พืนที่อื่น ๆ (31 จังหวัด) ได้แก่ จ.กำฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.ชัยนำท จ.นครนำยก จ.นครปฐม
จ.นครศรีธรรมรำช จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี จ.นรำธิวำส จ.ปทุมธำนี จ.ปรำจีนบุรี จ.ปัตตำนี จ.พระนครศรีอยุธยำ
จ.พิจิตร จ.เพชรบุรี จ.มหำสำรคำม จ.ยโสธร จ.ยะลำ จ.ร้อยเอ็ด จ.ระยอง จ.รำชบุรี จ.ลพบุรี จ.ล้ำพูน จ.สมุทรปรำกำร
จ.สมุทรสำคร จ.สมุทรสงครำม จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่ำงทอง และ จ.อุดรธำนี
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รูปที่ 2-12 พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมและพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์
ที่มำ : กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557
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2.1.5.5 ปัญหาการบริหารจัดการ
กลไกกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้้ ำ ที่ ผ่ ำ นมำ ก้ ำ หนดโครงสร้ ำ งตำมระเบี ย บส้ ำ นั ก
นำยกรัฐ มนตรี ว่ำ ด้ว ยกำรบริห ำรจัด กำรทรัพยำกรน้้ำ แห่งชำติ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีนำยกรัฐ มนตรีห รือ
รองนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ มอบหมำย และมี อ ธิ บ ดี ก รมทรั พ ยำกรน้้ ำ เป็ น เลขำนุ ก ำร ทั้ ง นี้ กำรด้ ำ เนิ น งำน
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หรือ กนช. ต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรถึง 8 กระทรวง และ 1
องค์อิสระ และมีคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ 25 คณะเป็นองค์กรระดับพื้นที่
โครงสร้างตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ

เสนอแนะ

ประธำน: นรม./รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมำย
เลขำนุกำร: อธิบดีกรมทรัพยำกรน้้ำ

สั่งกำร / อนุมัติ

อนุมัติเงื่อนไขหลักเกณฑ์

คณะกรรมการลุ่มน้า

ประสำนงำน

คณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้า
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กรมชลประทำน
กรมพัฒนำที่ดิน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ส้ำนักฝนหลวงและกำร
บินเกษตร

กรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
กรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง
กำรประปำนครหลวง

กรมทรัพยำกรน้้ำ
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
กรมป่ำไม้
ส้ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงคมนาคม

กรมอุทกศำสตร์
กองทัพเรือ

กรมเจ้ำท่ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน้้ำและ
กำรเกษตร
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิศำสตร์
สำรสนเทศ
หน่วยงานอิสระ

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ

กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
กรมอุตุนิยมวิทยำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรุงเทพมหำนคร
อปท. อื่นๆ

รูปที่ 2-13 กลไกกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ผ่ำนมำ
ที่มำ : คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์กร และกำรออกกฎ, 2558

ประเด็นปัญหำหลักของโครงสร้ำงตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2550 ได้แก่
1) คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนช.) มีอ้ำนำจไม่เพียงพอในกำรสร้ำงเอกภำพและ
กำรผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
 มีอ้านาจหน้ำที่เพียงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และประสำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีอ้านาจในกำรก้ำหนดนโยบำยกลั่นกรองแผนงำน/โครงกำรเกี่ยวกับน้้ำก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี
2) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำไม่สำมำรถเป็นกลไกในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภำพ
 มีอ้ำนำจหน้ำที่เพียงประสำนกำรจัดท้ำแผนและติ ดตำมประเมินผลส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีอ้ำนำจในกำรก้ำกับดูแลหน่วยงำนรำชกำรและกลั่นกรองแผนงำน/โครงกำรใน
ระดับพื้นที่
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 ไม่สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันแผนงำน/โครงกำรในลักษณะ Bottom Up ได้
นอกจำกนี้ ปั ญหำหลั กที่ส้ำคัญ คือ กำรบูรณำกำรในเชิงพื้นที่หรือ หน่ว ยงำนรำชกำร เมื่อ
พิจำรณำจำกโครงสร้ำงดังกล่ำว พบว่ำ มีล้ำดับชั้นกำรสั่งกำรที่ค่อนข้ำงชัดเจน แต่กำรก้ำหนดพื้นที่ หน้ำที่
ควำมรับ ผิดชอบยังไม่ชัดเจน เช่น กำรดูแลพื้นที่เขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชลประทำน พื้นที่นอกเขต
ชลประทำน เป็นต้น จำกรูปแบบและอ้ำนำจหน้ำที่ตำมกลไกดังกล่ำว ส่งผลถึงระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ทั้ง
กำรรวบรวมสถิติ ข้อมูลพื้นฐำน กำรคำดกำรณ์พยำกรณ์ และติดตำมเฝ้ำระวังของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ซึ่งมีถึง 240 รำยกำรข้อมูล ยังมีลักษณะเป็นโครงกำรเดี่ยว เน้นกิจกำร
ภำยในหน่ ว ยงำนเป็ น หลั ก ไม่ได้ม องภำพรวมและผลส้ ำเร็จของส่ ว นร่ว ม ดังนั้ นกำรมี ระบบคลั งข้อมูล น้้ ำ
แห่งชำติ และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำด้วยกัน จึงเป็นสิ่งส้ ำคัญ หมำย
รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพไปถึงมือกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบัน
พบว่ำ ช่องทำงกำรรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรมีหลำกหลำยช่องทำงและกระจำยไปอย่ำงรวดเร็ว หำกข้อมูลที่
ส่งไปไม่มีคุณภำพ ข้อมูลที่เป็นเท็จ ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดควำมเสียหำยและกำรสื่อสำรที่ผิดพลำด ดังนั้น
คุณภำพของข้อมูลจึงเป็นสิ่งส้ำคัญ โดยได้สรุปปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละมิติ ดังนี้
1) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้า
(1) ข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจำยในหลำยหน่วยงำนรำชกำร และหลำยครั้งมีกำรขัดแย้งของข้อมูล
(2) ข้อมูล มีควำมหลำกหลำย และยั งไม่ มีกำรจัด กลุ่ ม ข้อมู ล อย่ ำงเป็นระบบและอยู่ใ น
มำตรฐำนเดียวกัน ท้ำให้ยำกต่อกำรน้ำไปใช้
(3) กำรขำดควำมเชื่อมโยง เชื่อมต่อ ของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย
(4) กำรขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
(5) มีระบบคลังข้อมูล แต่ไม่มีกำรน้ำไปใช้ หรือขำดกำรยอมรับ ขำดควำมร่วมมือ
2) ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า
(1) ควำมหลำกหลำยของกฎหมำย
- กำรขำดกฎหมำยแม่บท หรือพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ
- ปั ญหำควำมไม่ครอบคลุ มของกฎหมำย ถึงแม้ว่ำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ทรัพยำกรน้้ำมีแฝงอยู่ในกฎหมำยหลำยฉบับ แต่มีเนื้อหำสำระไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
ท้ำให้กำรบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี
- ปั ญ หำควำมซ้้ำ ซ้อนของกฎหมำย ส่ ว นใหญ่ เป็น ควำมซ้้ ำซ้อ นกัน ในกำรบังคั บใช้
กฎหมำยโดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษ
- ปัญหำควำมล้ำสมัยและมีช่องว่ำงของกฎหมำย กฎหมำยเกี่ยวข้องกับน้้ำ ที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน บำงฉบับได้ประกำศใช้มำเป็นเวลำนำน โดยมิได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหำของกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพปัจจุบันแต่อย่ำงใด จึงก่อให้เกิด
ปัญหำในกำรใช้บังคับ
(2) กำรขำดควำมเป็ น เอกภำพ สภำพของกฎหมำยที่ ใ ช้ ยั ง ขำดควำมเป็ น เอกภำพ
เนื่องจำกกฎหมำยที่บังคับใช้ในเรื่องเดียวกันมีจ้ำนวนมำก โดยแต่ละฉบับมีกำรบังคับ
ใช้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ซึ่งนอกจำกจะก่อควำมสับสนในกำรใช้กฎหมำยแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติตำมมำอีกด้วย เพรำะว่ำผู้บังคับใช้มักเกิดควำมสับสน ไม่
แน่ใจสมควรจะใช้กฎหมำยฉบับใดบังคับใช้แก่กรณีต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดแล้วก็ต้อง
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เสียเวลำในกำรวินิจฉัยและตีควำมว่ำจะเข้ำควำมผิดกรณีใด จึงขำดควำมคล่องตัวใน
กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
3) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในปัจจุบันด้ำนโครงสร้ำง
องค์กรซึ่งไม่แตกต่ำงจำกอดีต ท้ำให้เกิดปัญหำกำรท้ำงำนยังไม่เป็นเอกภำพและไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เพรำะหน่วยงำนส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำที่มีอยู่หลำกหลำยยังคงสังกัด
อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของหลำยกระทรวง โดยมีหน่วยงำนปฏิบัติในบำงกระทรวงมีห น้ำที่แบบไม่ใช่
ภำรกิจ หลัก หรือ เป็น งำนฝำก บำงหน่ว ยงำนได้ก้ำ หนดกำรท้ำ งำนไว้ห ลำยประเภทหลำยวัต ถุป ระสงค์
เกิน บทบำทหน้ำที่ของกระทรวงที่สังกัด แต่งำนบำงประเภทที่มีควำมส้ำ คัญกลับไม่มีเ จ้ำภำพรับผิด ชอบ
เหมือนที่เป็นในสมัยก่อนกำรปฏิรู ประบบรำชกำร และที่ส้ำคัญที่สุดก็คือ ภำระหน้ำที่งำนจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
อันเป็นอ้ำนำจหน้ำที่ต้องด้ำเนินกำรไม่ว่ำจะเป็นของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงคมนำคม และกระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้นก็ปรำกฏว่ำไม่ใช่ภำรกิจหลักของกระทรวงใดเลย โดยสรุปแล้ว สภำพและปัญหำ
เกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ มีดังนี้
(1) กำรขำดองค์กรและโครงสร้ำงหลักในกำรบริหำรจัดกำร
(2) โครงสร้ำงองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำยังกระจัดกระจำย
(3) กำรขำดเจ้ำภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่แท้จริงและเป็นรูปธรรม
(4) ขำดควำมเป็นเอกภำพและควำมชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติ
(5) กำรขำดงบประมำณและแผนงบประมำณในกำรด้ำเนินกำร

2.2 การแบ่งกลุม่ ลุ่มน้าเพื่อการจัดท้าแผน
กำรก้ำหนดกลุ่มลุ่มน้้ำเพื่อกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เป็นกำรก้ำหนดกลุ่มลุ่มน้้ำโดย
พิจำรณำจำกสภำพทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ประชำกร กำรปกครอง รวมไปถึง กำรใช้
ประโยชน์ร่วมกันและควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ โดยก้ำหนดกลุ่มลุ่มน้้ำจำกลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยทั้ง
25 ลุ่มน้้ำ เป็น 8 กลุ่มลุ่มน้้ำ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้
1) สภำพลุ่มน้้ำที่สอดคล้องกับลักษณะกำรปกครอง ประชำกร ดินและกำรใช้ที่ดิน และสภำพ
เศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น
2) สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำและควำมเชื่อมโยงของทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรร่วมกันใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้้ำ
3) กลุม่ ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
รำยละเอียดลักษณะกำรก้ำหนดกลุ่มลุ่มน้้ำได้แสดงไว้ในรูปที่ 2-14 สรุปได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มลุ่มน้้ำสำละวิน ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำเมย ลุ่มน้้ำยวม ลุ่มน้้ำปำย ลุ่มน้้ำสำขำสำละวิน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลุ่มน้้ำกก-โขง (เหนือ) ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำกก ลุ่มน้้ำอิง ลุ่มน้้ำแม่ลำว และลุ่ม
น้้ำโขง (เหนือ)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำปิง ลุ่มน้้ำวัง ลุ่มน้้ำยม ลุ่มน้้ำน่ำน
ลุ่มน้้ำสะแกกรัง ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน้้ำท่ำจีน และลุ่มน้้ำป่ำสัก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลุ่มน้้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำชี ลุ่มน้้ำมูล และลุ่มน้้ำโขง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
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รูปที่ 2-14 แสดงกำรแบ่งกลุ่มลุ่มน้้ำ
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มลุ่มน้้ำแม่กลอง ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำแควใหญ่ ลุ่มน้้ำแควน้อย ลุ่มน้้ำล้ำภำชี ลุ่ม
น้้ำล้ำตะเพิน
กลุ่มที่ 6 กลุ่มลุ่มน้้ำภำคตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำบำงปะกง ลุ่มน้้ำปรำจีนบุรี ลุ่มน้้ำ
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้้ำโตนเลสำป
กลุ่มที่ 7 กลุ่มลุ่มน้้ำเพชรบุรี และชำยฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย ลุ่มน้้ำเพชรบุรี และ
ลุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเลตะวันตก
กลุ่ มที่ 8 กลุ่ มลุ่ ม น้้ ำ ภำคใต้ ประกอบด้ว ย ลุ่ มน้้ ำภำคใต้ฝั่ งตะวัน ออก ลุ่ มน้้ ำตำปี ลุ่ ม น้้ ำ
ทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้้ำปัตตำนี และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก

2.3 ศักยภาพและข้อจ้ากัดในแต่ละกลุ่มลุม่ น้า
จำกกำรวิเ ครำะห์ส ถำนกำรณ์แ ละสภำพปัญ หำด้ำ นทรัพ ยำกรน้้ำ ในพื้น ที่ลุ่ม น้้ำ ต่ำ ง ๆ
ของประเทศ และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ จ้ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ในศักยภำพและข้อจ้ำกัด
ในแต่ล ะกลุ่ มลุ่ มน้้ ำ เพื่อให้ กำรจั ดท้ำแนวทำงกำรบริห ำรจัดกำรน้้ำในแผนยุทธศำสตร์กำรบริห ำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำสำมำรถด้ำเนินกำรและสอดคล้องกับลักษณะทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อมในแต่ละกลุ่ มลุ่มน้้ำ
ที่สำมำรถแก้ปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงยั่งยืน กำรวิเครำะห์ศักยภำพและข้อจ้ำกัดในแต่ละกลุ่ม ลุ่มน้้ำ แสดงดัง
ตำรำงที่ 2-13 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2-13 กำรวิเครำะห์ศักยภำพและข้อจ้ำกัดในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้ำ
ศักยภาพ

ข้อจ้ากัด

1. กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
1. กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
1.1 มีแม่น้ำสำละวินและแม่น้ำเมยที่มีปริมำณน้้ำมำกไหล
1.1 แม่น้ำสำขำเป็นแม่น้ำสำยสั้นๆ ไหลลงแม่น้ำเมยและ
ผ่ำนตำมแนวชำยแดน
แม่น้ำสำละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่ำงประเทศ
1.2 พื้นที่เขต อ.แม่สอด เหมำะสมในกำรพัฒนำเป็นพื้นที่
1.2 มีพ้นื ที่กำรเกษตรจ้ำกัดส่วนใหญ่เป็นที่รำบตำมริมน้้ำ
เศรษฐกิจพิเศษ
และมีปัญหำน้้ำหลำกท่วม
1.3 เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
1.3 มีข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน้้ำเพื่อเป็นน้้ำต้นทุน
ด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว
2. กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ)
2. กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ)
2.1 มีแม่น้ำโขงไหลผ่ำนตำมแนวชำยแดนไทยสำธำรณรัฐ
2.1 มี ข้ อ จ้ ำ กั ด ในกำรพั ฒ นำแหล่ ง น้้ ำ ต้ น ทุ น เพื่ อ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว พื้นที่ จ.เชียงรำย
กำรเกษตร อุปโภคบริโภค และอุตสำหกรรม
2.2 มีพื้น ที่ร ำบเหมำะสมด้ำ นกำรเกษตรในพื้น ที่ลุ่ม น้้ำ
2.2 พื้ นที่ รำบริม เขำมัก จะเกิ ดน้้ำ ป่ำ ไหลหลำกและน้้ ำ
แม่ลำวลุ่มน้้ำอิง และลุ่มน้้ำกก
ท่ ว มขั ง ที่ เ กิ ด จำกกำรบุ ก รุ ก ทำงน้้ำ สำธำรณะ
กำรก่ อ สร้ ำ งที่ อ ยู่ อ ำศั ย และสำธำรณู ป โภค
กีดขวำงทำงน้้ำ
2.3 พื้ น ที่ อ.แม่ ส ำย อ.เชี ย งแสน และ อ.เชี ย งของ
เหมำะสมในกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
3. กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
3.1 พื้นที่เกษตรที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูกเป็นจ้ำนวนมำก
3.1 มีปริมำณน้้ำเก็บกักจ้ำกัดน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้น้ำ
3.2 มีปริมำณน้้ำท้ำยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
3.2 มีปัญหำข้อขัดแย้งด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมในกำร
พัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ
3.3 มี อ่ ำ งเก็ บ น้้ ำขนำดใหญ่ เ พี ย งพอต่ อ กำรรองรั บ เพิ่ ม
3.3 พื้นที่ตอนกลำงและตอนล่ำงของลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน
ปริมำณน้้ำในลุ่มน้้ำ
เป็นที่รำบลุ่มน้้ำท่วมขังเป็นประจ้ำ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

2-44

ศักยภาพ
ข้อจ้ากัด
3.4 มี ศัก ยภำพปริ มำณน้้ ำมำกในลุ่ ม น้้ ำใกล้ เคี ยงในกำร
3.4 กำรบุ ก รุ ก ล้ ำ น้้ ำ กำรก่ อ สร้ ำ งสิ่ งปลู ก สร้ ำ ง และ
น้ำมำใช้ เช่น ลุ่มน้้ำสำละวิน
สำธำรณูปโภคกีดขวำงทำงไหลของน้้ำ
4. กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1 พื้นที่กำรเกษตรมีจ้ำนวนมำกที่เหมำะสมพัฒนำเป็น
4.1 ฤดูฝนมีฝนทิ้งช่วงนำนท้ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ
พื้นที่ชลประทำน
ในบำงพื้นที่
4.2 พื้นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่และ
4.2 บำงพื้นที่ในลุ่มน้้ำเป็นพื้นที่ดินเค็มไม่เหมำะในกำร
ขนำดกลำงในพื้นที่ตอนบน จ.ชัยภูมิ
เพำะปลูก
4.3 เป็นพื้นที่เหมำะสมเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค
4.3 พื้นที่กำรเกษตรมีมำกกว่ำศักยภำพปริมำณน้้ำในลุ่มน้้ำ
4.4 มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำระหว่ำงประเทศที่มีปริมำณน้้ำมำก
4.4 พื้ นที่ ตอนล่ำงเป็ นที่ร ำบลุ่มตำมริมน้้ ำท้ ำให้ เกิ ด
เพียงพอในฤดูฝนในกำรน้ำมำใช้แก้ไขปัญหำขำดแคลนน้้ำ
ปัญหำน้้ำท่วม
5. ลุ่มน้าแม่กลอง
5. ลุ่มน้าแม่กลอง
5.1 มีอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ที่ควบคุมปริมำณน้้ำ เพียงพอ
5.1 มีพื้นที่รำบกำรเกษตรในลุ่มน้้ำล้ำภำชี และล้ำตะแฟน
ต่อกำรเกษตร และน้้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่รำบแม่กลอง
มีค วำมต้อ งกำรน้้ ำ แต่มี สภำพพื้ นที่ ภู มิป ระเทศไม่
ตอนล่ำง และผันน้้ำบำงส่วนเพื่อกำรเกษตร ที่รำบแม่น้ำ
เหมำะสมในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำต้นทุน
ท่ำจีนและกำรประปำในกรุงเทพมหำนคร
5.2 พื้นที่ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวทำงธรรมชำติ และเป็ นพื้ นที่
5.2 แม่ น้ ำ แม่ ก ลองที่ ไ หลผ่ ำ นจ.รำชบุ รี ค่ อ นข้ ำ งแคบ
เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมำร์ ในกำรออกสู่ทะเลที่เมืองทวำย
มีปัญหำน้้ำล้นตลิ่ง
5.3 พื้นที่รำบตอนล่ำงเป็นล้ำคลอง เชื่อมโยงไหลลงทะเล
มีปัญหำน้้ำทะเลหนุนและน้้ำท่วมขัง
6. กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก
6. กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก
6.1 พื้นที่กำรเกษตรเหมำะสมในกำรปลูกผลไม้ เป็นสินค้ำ
6.1 มี กำรพั ฒนำเป็ นเขตอุ ตสำหกรรมและท่ ำเรื อน้้ ำลึ ก
เพื่อกำรส่งออก
แ ล ะ พื้ น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท้ ำ ใ ห้ มี ก ำ ร ใ ช้ น้้ ำ ใ น
ภำคอุตสำหกรรม อุปโภคบริโภค และกำรท่องเที่ยว
เป็นปริมำณมำกกว่ำแหล่งน้้ำต้นทุนที่มี
6.2 มีพื้ นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำอ่ ำงเก็ บน้้ำ เช่ น ลุ่ มน้้ ำ
6.2 กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำใหม่เพิ่มขึ้น มีปัญหำด้ำน
จันทบุรี ลุ่มน้้ำตรำด เป็นต้น
สิ่งแวดล้อมและสังคม
6.3 เป็นพื้นที่มีศักยภำพที่จะเป็นพื้นที่อุตสำหกรรม และ
6.3 ลุ่มน้้ำโตนเลสำป มีแม่น้ำสำขำเป็นแม่น้ำสำยสั้น ๆ
แหล่งท่องเที่ยว
ไหลไปประเทศกัมพูชำมีพื้นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำ
แหล่งเก็บน้้ำจ้ำกัด
6.4 พื้นที่รำบลุ่ม จ.สระแก้ว มีปัญหำกำรระบำยน้้ำท้ำให้
น้้ำท่วมขัง
7. กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
7. กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
7.1 พื้น ที่ ก ำรเกษตรปัจ จุ บั น ใช้ใ นกำรปลู ก พื ชเศรษฐกิ จ
7.1 กำรบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ ำ ต้ น น้้ำ ใน จ.เพชรบุ รี และ
เช่น ข้ำว ยำงพำรำ สับปะรด เป็นสินค้ำเพื่อกำรส่งออก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.2 มีอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ รองรับกำรใช้น้ำในลุ่มน้้ำ
7.2 พื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขำลำดชั น เกิ ด อุ ท กภั ย แบบน้้ ำ ท่ ว ม
ฉับพลันและน้้ำหลำกท่วมในพื้นที่รำบริมน้้ำ
7.3 มีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ที่ส้ำคัญ เช่น ชะอ้ำ หัวหิน
7.3 พื้นที่ติดทะเล มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
และกำรท่องเที่ยว
8. กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้
8. กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้
8.1 มีปริมำณฝนสูงกว่ำภำคอื่น ท้ำให้มีปัญหำขำดแคลนน้้ำ
8.1 พื้นที่มีศักยภำพ กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่และ
ช่วงสั้น ๆ ในฤดูแล้ง
กลำง มีปัญหำข้อขัดแย้งด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ศักยภาพ
8.2 พื้ นที่ เหมำะสมในกำรพั ฒนำเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวทำง
ธรรมชำติ และพื้นที่พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ เช่น จ.พังงำ
จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เป็นต้น
8.3 มีพื้นที่เหมำะสมในกำรปลูกสวนผลไม้ ยำงพำรำ และ
ปำล์มน้้ำมัน

ข้อจ้ากัด
8.2 เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของประเทศ ท้ำให้มีควำม
ต้องกำรน้้ ำอุ ปโภคและบริ โภคเป็นปริมำณมำก เช่ น
เกำะสมุ ย เกำะพะงัน เกำะเต่ ำ แต่ ไม่มี พื้ นที่ พั ฒนำ
แหล่งเก็บกักน้้ำได้เพียงพอ
8.3 พื้ น ที่ ร ำบลุ่ ม มี ข้ อ จ้ำ กั ด ในกำรระบำยน้้ำ เช่ น
อ.พุนพิน จุดบรรจบแม่น้ำตำปี คลองพุมดวง อ.เมือง
จ.ชุม พร อ.เมือ ง จ.นครศรีธ รรมรำช อ.หำดใหญ่
จ.สงขลำ ท้ำให้เกิดปัญหำน้้ำท่วม
8.4 แม่ น้ำ เป็น แม่น้ ำ สำยสั้ น มี ค วำมลำดชั น สูง และมี
ปริ ม ำณมำกจึ งเกิ ด น้้ ำ ป่ ำ ไหลหลำกท่ ว มพื้ น ที่ ร ำบ
ตอนล่ำงเป็นประจ้ำ
8.5 พื้นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำอ่ำงเก็บน้้ำขนำดกลำงมีจ้ำกัด
8.6 เป็ นพื้ นที่ แหล่ งท่ องเที่ ยว ควำมต้ องกำรน้้ ำอุ ปโภค
บริโภคและกำรท่องเที่ยวเป็นปริมำณมำก แต่ขำดไม่มี
แหล่งเก็บน้้ำเพียงพอ

2.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขจากการรับฟังในพืนที่
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรประเด็น “กำรรับฟังสภำพปัญหำของลุ่มน้้ำและแนวทำงแก้ไข
เพื่อยกร่ำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ” ระหว่ำงวันที่ 8-12 กันยำยน พ.ศ. 2557 เป็นกระบวนกำรหนึ่ง
ในกำรจั ดท้ ำแผนยุ ทธศำสตร์ กำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พยำกรน้้ำ มีวั ตถุป ระสงค์ ในกำรรับ ฟัง รวบรวม และ
วิเครำะห์ควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำในภำคส่วนต่ำง ๆ โดยจัดท้ำเวทีกำรรับฟังในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคเหนือ
ภำคกลำง ภำคตะวั น ออก ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภำคใต้ คู่ ข นำนกั น ทั้ ง นี้ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยหลั ก
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เครือข่ำยลุ่มน้้ำ กลุ่มองค์กรภำคประชำชนในพื้นที่ และหน่วยงำนรำชกำร
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคที่เกี่ยวข้อง ก้ำหนดเป้ำหมำยไว้อย่ำงน้อยเวทีละ 300 คน ก้ำหนดสัดส่วนองค์กร
ภำคประชำชนและภำครำชกำรที่ร้อยละ 70 และ 30 ตำมล้ำดับ แต่ละเวทีด้ำเนินกำรโดยวิทยำกรที่มีควำม
เชี่ย วชำญในกำรจัดท้ำ กำรมีส่ ว นร่ วม กระบวนกำรและขั้นตอนด้ำเนินกำรในแต่ล ะเวทีเริ่มจำกกำรชี้แจง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสัมมนำ กำรน้ำเสนอข้อมูลทำงกำยภำพ ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดในภำพรวมของแต่ละลุ่มน้้ำ
จำกนั้นจึงเปิดเวทีให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ชี้ประเด็นปัญหำ สำเหตุ และข้อวิตกกังวลต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งทีมวิทยำกรได้ท้ำกำรรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของประเด็นดังกล่ำว และให้น้ำหนักของปัญหำเร่งด่วนที่ควร
แก้ไขในแต่ละลุ่มน้้ำ จำกนั้นจึงระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละด้ำนอย่ำงกว้ำงขวำง
ขั้นตอนสุดท้ำยจึงให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเป็นผู้ให้คะแนนเพื่อจัดล้ำดับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำแต่ละด้ำนตำม
มำตรกำรต่ำง ๆ ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ สรุปได้ดังนี้

รูปที่ 2-15 บรรยำกำศกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
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2.4.1 สภาพปัญหาและสาเหตุ
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำในทุกเวทีน้ำเสนอข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นของสภำพปัญหำและ
สำเหตุในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้ำอย่ำงกว้ำงขวำงครอบคลุมทั้งในระดับพื้นที่ย่อยและพื้นที่ภำพรวมของแต่ละลุ่มน้้ำ
ซึ่งในทุกพื้นที่ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหำที่คล้ำยคลึงกัน คือ มีทั้งปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ปัญหำน้้ำท่วม และ
ปัญหำคุณภำพน้้ำ โดยมีระดับควำมรุนแรงของแต่ละปัญหำแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ (ดังแสดงในรูปที่ 2-16) ดังนี้

รูปที่ 2-16 ควำมเร่งด่วนของปัญหำรำยลุ่มน้้ำ จำกกำรรับฟังสภำพปัญหำภำคประชำชน
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1) กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
- มีพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น เนื่องจำกพื้นที่ป่ำต้นน้้ำถูกบุกรุกเพื่อท้ำกำรเกษตร กำรปลูก
พืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ต้นน้้ำ ท้ำให้ดินถูกกัดเซำะได้ง่ำย
- ทำงน้้ำตื้นเขิน รวมทั้งกำรรุกล้้ำแหล่งน้้ำ กำรขำดแคลนน้้ำส้ำหรับกำรเกษตร โดยมีพื้นที่
ประสบปัญหำขำดแคลนน้้ำ ที่ อ.ปำย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ห้วยลึก จ.ตำก สำเหตุหลักมำจำก พื้นที่ท้ำกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้นและเป็นพืชที่ใช้น้ำมำก
เช่น ข้ำว เป็นต้น และกำรบริหำรจัดกำรน้้ำขำดประสิทธิภำพ
- ปัญหำคุณภำพน้้ำที่น้ำยวม อ.แม่สะเรียง อ.ปำงมะผ้ำ แม่น้ำปำย อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน
ต.แม่ตำว ต.พระธำตุผำแดง อ.แม่สอด จ.ตำก สำเหตุหลักมำจำกกำรใช้สำรเคมีในภำค
กำรเกษตร และน้้ำทิ้งจำกชุมชน
- ปัญหำน้้ำท่วมปัญหำน้้ำหลำก น้้ำท่วม โคลนถล่ม ที่ อ.ปำย อ.แม่ลำน้อย อ.แม่สะเรียง
อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด จ.ตำก สำเหตุหลักมำจำกฝนที่ตกหนักและพื้นที่
ลุ่มน้้ำตอนบนที่มีควำมลำดชันสูง ท้ำให้มีน้ำป่ำไหลหลำก นอกจำกนี้ปัญหำเกิดจำกกำร
ขยำยตัวของชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงทำงน้้ำ และล้ำน้้ำทีต่ ื้นเขิน
2) กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ)
- กำรขำดแคลนน้้ำส้ำหรับกำรเกษตร ท้ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำย ใน
จ.เชียงรำย ที่ อ.แม่ฟ้ำหลวง อ.แม่จัน อ.เทิง แล ะอ.พำน จ.พะเยำ ที่ อ.เชียงค้ำ อ.แม่ใจ
อ.จุน อ.ดอกค้ำใต้ และ อ.เมือง จ.พะเยำ
- น้้ำท่วมและดินโคลนถล่ม แบ่งเป็น
o พื้นที่ต้นน้้ำ (ฝั่งตะวันออก) ได้แก่ ลุ่มแม่น้ำฝำง อ.ฝำง อ.อำย อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่
ลักษณะน้้ำท่วม น้้ำกัดเซำะตลิ่งพัง ในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนสิงหำคม แต่ไม่นำนนัก
o พื้นที่ต้นน้้ำ (ฝั่งตะวันตก) ลุ่มน้้ำแม่ลำว แม่น้ำแม่สรวย อ.เวียงป่ำเป้ำ อ.แม่สรวย อ.แม่ลำว
จ.เชียงรำย เป็นน้้ำหลำก ดินโคลนถล่ม น้้ำกัดเซำะตลิ่งพัง ในช่วงฤดูฝนระหว่ำง
เดือนสิงหำคม-กันยำยนของทุกปี นอกจำกนี้ อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย มีตะกอน
ดินโคลนไหลลงสู่แม่น้ำท้ำให้น้ำตื้นเขิน ในช่วงกลำงน้้ำ และปลำยน้้ำ เป็นลักษณะ
น้้ำกัดเซำะตลิ่งพัง ในช่วงฤดูฝนระหว่ำงเดือนสิงหำคม-กันยำยน
o พื้นที่ปลำยน้้ำ ลุ่มแม่น้ำกกตอนล่ำง อ.เมือง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงรำย
แม่น้ำกกตื้นเขิน ในช่วงฤดูน้ำหลำก น้้ำจะขึ้นเร็ว -ลงเร็วมำก ท้ำให้พื้นที่ทำงกำร
เกษตรได้รับควำมเสียหำย ประมำณ 1,000 กว่ำไร่
- ชำวบ้ำน ประมำณ 10 กว่ำหมู่บ้ำน 1 ต้ำบล อ.แม่สรวย อ.แม่ลำว อ.พำน อ.เมือง จ.เชียงรำย
มีควำมกังวลใจเรื่องเขื่อนแม่สรวย มีรอยแตกร้ำวรูรั่วในบริเวณตัวเขื่อน
- ตลิ่งในแม่น้ำกกพัง ท้ำให้พันธุ์พืช-ไม้ ริมตลิ่งเสียหำย และถูกท้ำลำย ปริมำณพันธุ์ปลำใน
แม่น้ำกกลดลงโดย เฉพำะพันธุ์ปลำท้องถิ่นของ จ.เชียงรำย ที่มำจำกแม่น้ำโขง
- กำรชะล้ ำงหน้ ำดินในช่ว งฤดูฝ นท้ำให้ ส ำรเคมี ที่ใช้ส้ ำหรับกำรเกษตรไหลลงสู่ แม่น้ำ
แม่น้ำกก ช่วง อ.เมืองเชียงรำย มีคลอรีนปนเป็นจ้ำนวนมำก และเมื่อผสมกับซำกพืช
ซำกสัตว์จะกลำยเป็นสำรเคมีอันตรำยท้ำลำยพันธุ์ปลำได้
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3) กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
พื้นที่ตอนบนของกลุ่มลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน
- จ.ตำก ขำดแคลนน้้ำอุปโภคบริโภค ไม่มีน้ำในบ่อตอกหรือบ่อบำดำล
- มีพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ป่ำไม้ถูกบุกรุกท้ำลำยมำก โดยเฉพำะบริเวณลุ่มน้้ำยม และ
ลุ่ ม น้้ ำ น่ ำ น รวมทั้ ง มี ก ำรปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วพื้ น ที่ ต้ น น้้ ำ ท้ ำ ให้ ดิ น ถู ก กั ด เซำะได้ ง่ ำ ย
โดยเฉพำะ จ.เชียงใหม่ ในฤดูน้ำหลำกน้้ำมำเร็วไปเร็ว หน้ำดินถูกชะล้ำง
- แหล่งน้้ำ/ทำงน้้ำธรรมชำติตื้นเขิน และมีกำรรุกล้้ำจำกชุมชน มีคนบุกรุกพื้นที่รับน้้ำไปท้ำ
กำรเกษตร
- มีปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำทำงกำรเกษตร มำกบริเวณลุ่มน้้ำปิง ที่ อ.บรรพตพิสัย ลงมำถึง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้้ำวังใน จ.ล้ำปำง มี จ้ำนวน 4 อ้ำเภอ ที่ อ.แม่เมำะ อ.แม่ทะ
อ.สบปรำบ และ อ.แม่พริก จ.ตำก ลุ่มน้้ำยมมีปัญหำมำกที่ อ.ปงและ อ.เขียงม่วน จ.พะเยำ
อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย อ.บำงระก้ำ จ.พิษณุโลก และที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
- ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้ำทำงต้นน้้ำในฤดูฝน เช่น ลุ่มน้้ำปิงตอนบน ลุ่มน้้ำแม่แตง เป็นต้น ภำคเกษตร
และบ้ำนจัดสรร ใน จ.เชียงใหม่ มีมำกขึ้นท้ำให้ต้องกำรน้้ำเพิ่มมำกขึ้น
- ฝำยที่มีอยู่เสียหำย ขำดงบประมำณและควำมรู้ในกำรซ่อมแซม อีกทั้งมีจ้ำนวนน้อย และ
ไม่สำมำรถระบำยตะกอนได้ดีท้ำให้มีตะกอนทับถมหน้ำฝำยส่งผลให้ฝำยใช้งำนได้ไม่เต็มที่
นอกจำกนี้ฝำยที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสำหกรรม มักถูกน้ำไปใช้ประโยชน์ด้ำน
อุตสำหกรรมมำกกว่ำภำคเกษตร
- มีปัญหำน้้ำท่วมมำกที่น้ำแม่แจ่ม โดยทุก ๆ 10 ปีจะเกิดน้้ำท่วมหลำก ส่วนบริเวณลุ่มน้้ำกวง
เกิดน้้ำท่วมทุกปี
- น้้ำท่วมลุ่มน้้ำวัง เกิดจำกตอนกลำงของลุ่มน้้ำวังบริเวณ อ.เมือง มีสภำพภูมิประเทศเป็น
แอ่งกระทะ และเป็นแหล่งชุมชน มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงล้ำน้้ำท้ำให้กำรระบำยน้้ำไม่ดี
เมื่อฝนตกหนักท้ำให้เกิดภำวะน้้ำท่วม แต่ไม่รุนแรงท่วมประมำณ 1-2 วัน และบริเวณ
พื้นที่ของ อ.แม่พริก จ.ล้ำปำง และ อ.บ้ำนตำก อ.สำมเงำ จ.ตำก สภำพล้ำน้้ำมีควำมคดเคี้ยว
ตื้นเขินท้ำให้ประสบปัญหำน้้ำท่วม
- ลุ่มน้้ำยม มีปัญหำน้้ำท่วมมำกที่ จ.สุโขทัย เกิดจำกน้้ำไหลมำจำกพื้นที่ต้นน้้ำยม ประกอบ
กับน้้ำภำยใน จ.สุโขทัยเอง ส่งผลให้มีควำมรุนแรงและท่วมเป็นระยะเวลำนำน อ.ศรีสัชนำลัย
จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่ต้นน้้ำ ซึ่งขำดระบบบริหำรจัดกำรน้้ำ ท้ำให้เกิดปัญหำน้้ำท่วม และ
พื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีสภำพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่้ำ จึงเป็นพื้นที่รับปริมำณน้้ำหลำกจำก
ทำงตอนบนของลุ่มน้้ำยมทั้งหมด
- สำเหตุน้ำท่วมเกิดจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง มีกำรถมที่ดินรุกล้้ำแหล่งน้้ำ กั้นทำงน้้ำ
ปิดทำงเดินน้้ ำท้ำให้ พื้นที่รองรับน้้ำหำยไป แหล่งน้้ำตื้นเขิน ตลิ่งพังทลำย ท้ำให้ กำร
ระบำยน้้ำไม่ทัน และกำรสร้ำงคลองส่งน้้ำกั้นสำยน้้ำ
- กำรจัดกำรไม่ดี ไม่ถูกต้อง ขำดควำมเข้ำใจธรรมชำติ ระบบนิเวศเปลี่ยน กำรจัดระบบต้นน้้ำ
ปลำยน้้ำไม่สอดคล้องกัน
- ไม่มีที่กักเก็บน้้ำธรรมชำติ ใช้น้ำไม่เป็นระบบ เช่น ปล่อยไปตำมธรรมชำติไม่กักเก็บ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

2-49

พื้นที่ตอนล่ำงของกลุ่มลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน
- ป่ำต้นน้้ำถูกบุกรุกเพื่อเปิดพื้นที่ท้ำกำรเกษตร บริเวณลุ่มน้้ำสะแกกรัง
- ปัญหำขำดแคลนน้้ำมีมำกที่พื้นที่ประสบปัญหำภัยแล้งเพื่อกำรเกษตร ที่ ต.ตอกควำย ต.เจ้ำวัด
ต.ห้วยแห้ง ต.แก่นมะกรูด ต.บ้ำนไร่ ต.บ้ำนบึง ต.ทัพหลวง อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี ต.ห้วยขมิ้น
ต.นิคมกระเสียว ต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี ต.หนองปลิง ต.หนองฝ้ำย ต.หนองโสน
ต.ทุ่งกระบ่้ำ ต.เลำขวัญ ต.หนองนกแก้ว ต.หนองประดู่ อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี
- ประเด็นกำรขำดแคลนน้้ำทำงกำรเกษตร มีกำรกล่ำวถึงปัญหำกำรกระจำยน้้ำ ประชำชน
มองว่ำหน่วยงำนรัฐแก้ไขปัญหำ ด้วยควำมไม่จริงจัง โครงกำรมำจำกบนลงล่ำง และมี
กำรทุจริตในกำรท้ำโครงกำร
- เรื่องกำรกระจำยงบประมำณ ไม่เป็นธรรม บำงจังหวัดได้รับงบประมำณมำกกว่ำจังหวัด
อื่น ๆ มำก
- เขตพื้นที่สีเขียว ลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำที่ถูกโรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำมำสร้ำงโรงงำน
- ปัญหำน้้ำท่วมมีมำกลักษณะน้้ำท่วมขังซ้้ำซำก ตลอดล้ำน้้ำท่ำจีน ตั้งแต่ตอนบน ตอนกลำง
และตอนล่ ำง ตอนบนของล้ ำน้้ ำ บริ เวณปำกคลองมะขำมเฒ่ ำ ต.มะขำมเฒ่ ำ จ.ชั ยนำท
ตอนกลำงของล้ำน้้ำ บริเวณ อ.เมือง อ.บำงปลำม้ำ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี
ตอนล่ำงของล้ำน้้ำ บริเวณ อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม
- กำรผันน้้ำเข้ำทุ่ง ท่วมเกินกว่ำประชำชนพื้นที่รับน้้ำหลำกจะสำมำรถด้ำเนินชีวิตได้
- ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่จำกเกษตรกรรมไปเป็นชุมชนเมืองมำก
- ถนนมีควำมสูงมำก และขวำงทำงน้้ำหลำก ขัดขวำงกำรระบำยน้้ำ กอปรกับสภำพล้ำน้้ำ
มีควำมลำดชันน้อย คดเคี้ยวบริเวณตอนล่ำง ตื้นเขิน ท้ำให้ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้้ำ
เป็ นไปอย่ ำงช้ ำ ๆ โดยเฉพำะตอนล่ ำงลุ่ มน้้ ำท่ ำจีน บริ เวณ จ.นครปฐม นอกจำกนี้ยั งมี
ปริมำณน้้ำที่ถูกเติมมำจำกลุ่มน้้ำอื่นด้วย ทำงฝั่งตะวันตกมีปริมำณน้้ำที่มำจำกลุ่มน้้ำแม่กลอง
ไหลผ่ำนคลองแนวขวำง เช่น คลองสุนัขหอน และน้้ำจำกฝั่งตะวันออกจำกลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ
และกำรระบำยน้้ำไม่เต็มศักยภำพเนื่องจำกน้้ำทะเลหนุน
- ปัญ หำกำรทรุด ตัว ของแผ่น ดิน บริเ วณปำกอ่ำ ว เนื่อ งจำกกำรขุด ลอกตะกอนเลน
และกำรเดินเรือของเรือพำณิชย์ขนำดใหญ่
- ปัญหำกำรปลูกผักบุ้งตั้งแต่ จ.สพรรณบุรี ถึง จ.นครปฐม
- ปั ญหำคุ ณภำพน้้ ำ จ้ ำแนกเป็น คุณภำพน้้ำบำดำล ไม่ส ำมำรถใช้ไ ด้ เนื่ องจำกมีกำร
ปนเปื้อนสำรเคมี และปัญหำคุณภำพน้้ำผิวดิน เนื่องจำกชุมชนริมแม่น้ำปล่อยน้้ำเสีย
ลงแม่น้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรม ปล่อยน้้ำเสียลงแม่น้ำโดยตรงไม่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด
นอกจำกนี้พื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำนี้มีปัญหำน้้ำเค็มรุกตัว
- ช่วงบรรจบกันระหว่ำงแม่น้ำเจ้ำพระยำและแม่น้ำป่ำสัก บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยำ
บำงช่วงค่อนข้ำงแคบท้ำให้ระบำยน้้ำได้ต่้ำ
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4) กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีปั ญหำขำดแคลนน้้ำอุปโภค บริโ ภค มำกบริเวณลุ่ มน้้ำ ชี และมูล เนื่องจำกระบบ
น้้ำประปำไม่ทั่วถึงและไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำในช่วงฤดูฝน ปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำมี
ไม่เพียงพอกับกำรผลิตน้้ำประปำ
- ลุ่มน้้ำชี และมูลมีปัญหำพื้นที่ต้นน้้ำเสื่อมโทรม เนื่องจำกกำรบุกรุกป่ำเพื่อท้ำกำรเกษตร
ป่ำเสื่อมโทรมและพื้นที่ต้นน้้ำลดลง ขอบเขตอุทยำนแห่งชำติและป่ำสงวนไม่ชัดเจน
สภำพดินเป็นดินทรำยขำดควำมอุดมสมบูรณ์ เช่น ลุ่มน้้ำห้วยตุงลุง กำรชะล้ำงพังทลำย
ของดิ น เนื่ อ งจำกกำรบุ ก รุ ก ท้ ำ กำรเกษตร และกำรรุ ก ป่ ำ เพื่ อ ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
(ยำงพำรำ) ส่งผลกระทบกับต้นน้้ำ
- กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ฝนตกไม่ตำมฤดูกำล
- มีปัญหำขำดแคลนน้้ำ เพื่อกำรเกษตรมำกที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นหลักและขำดแหล่งเก็บกักน้้ำ
นอกจำกนี้ จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่รับน้้ำจำกภูเขำลงสู่ล้ำมูล ยังไม่ได้พัฒ นำล้ำน้้ำสำขำ
ที่เพียงพอต่อกำรเกษตร
- ประเด็นกำรกล่ำวถึง “ภำคอีสำนไม่ได้ขำดน้้ำแต่ไม่มีกำรกักเก็บน้้ำ” ในเวทีลุ่มน้้ำมูล และชี
- ประเด็ น กำรกล่ ำ วถึ ง “เห็ น ด้ ว ยกั บ กำรพั ฒ นำแหล่ ง น้้ ำ เพื่ อ จั ด หำน้้ ำ แต่ ต้ อ งดู แ ล
ผลกระทบในพื้นที่ด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำมักไม่ตรงกับควำมต้องกำรของพื้นที่
ด้ำเนิ นกำรโดยหลำยหน่วยงำน ไม่ได้สอบถำมควำมเห็ นของประชำชน ก้ำหนดต้ำแหน่ง
โครงกำรไม่ถูกต้องเกิดผลกระทบ แหล่งน้้ำอยู่ไกลไม่สำมำรถใช้น้ำได้” ในเวทีลุ่มน้้ำโขง
- มีปัญหำน้้ำท่วม มำกที่เมืองนครรำชสีมำ เนื่องจำกฝนตกด้ำนล่ำงเขื่อน และคนที่เพิ่ม
มำกขึ้น ต้องกำรที่อยู่อำศัย บุกรุกที่ดินภูเขำและแหล่งน้้ำ สร้ำงที่อยู่อำศัยในทำงน้้ำหลำก
เป็นต้น ส้ำหรับที่ลุ่มริมน้้ำโขง มีน้ำท่วมเป็นประจ้ำแต่สำมำรถปรับตัวได้ แต่ในปีท่วม
รุนแรงก็เกิดควำมเสียหำย
- มีปัญหำคุณภำพน้้ำมำกที่ ล้ำ น้้ำมูล ทั้งแห้งและเน่ำเสีย สำเหตุ ร้อยละ 75 จำกน้้ำเสีย
ชุมชน/โรงงำน/ภำคกำรเกษตร กำรเลี้ยงปลำในกระชัง อำหำรปลำท้ำให้น้ำเสีย พืชน้้ำตำย
เกิดโรคจำกกำรสัมผัสน้้ำ
5) กลุม่ ลุ่มน้าแม่กลอง
- ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ พบมำก ใน จ.กำญจนบุรี ได้แก่ ต.รำงสำลี่ อ.ท่ำม่วง และพื้นที่
ลุ่มน้้ำล้ำภำชี บริเวณ อ.จอมบึง อ.บ้ำนคำ จ.รำชบุรี
- ปัญหำน้้ำท่วมบริเวณรอยต่อ อ.จอมบึง จ.รำชบุรี กับ อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย จ.กำญจนบุรี
และ ลุ่มน้้ำล้ำภำชี ที่มีสภำพล้ำน้้ำชัน และมีอัตรำกำรกัดเซำะสูง ท้ำให้น้ำไหลมำเร็วมำก
พื้นที่ ต.บำงป่ำ อ.เมือง จ.รำชบุรี มีปัญหำน้้ำเอ่อล้นล้ำน้้ำ
- พื้นที่ส้ำหรับรองรับน้้ำหลำก ปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ท้ำให้ไม่มี
พื้นที่รองรับน้้ำ
- พื้นที่เกิดปัญหำดินโคลนถล่ม ได้แก่ พื้นที่ต้นน้้ำ บริเวณ อ.ทองผำภูมิ และ อ.สังขละบุรี
จ.กำญจนบุรี และ อ.อุ้มผำง จ.ตำก
- พื้นที่ อ.ด้ำเนินสะดวก อ.ท่ำมะกำ และแม่กลอง มีปัญหำน้้ำเสีย สำเหตุจำกกำรปล่อยน้้ำเสีย
ของภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม เช่น ฟำร์มหมูและไก่และกำรท้ำเหมืองแร่น้ำเสีย
จำกชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวและสำรเคมีจำกภำคเกษตร
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6) กลุม่ ลุ่มน้าภาคตะวันออก
- มีปัญหำน้้ำอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ โดยเฉพำะ ภำคกำรท่องเที่ยว อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด
อ.เกำะสีชัง จ.ชลบุรี ต้องซื้อน้้ำจืดมำใช้ในรำคำสูง อีกทั้งเขตเศรษฐกิจส้ำคัญของ จ.ชลบุรี
และชุม ชนโดยรอบ ได้แ ก่ เมืองพัทยำ บำงแสน มีจ้ำ นวนนักท่อ งเที่ย วเพิ่ม มำกขึ้น
เกิดกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะในฤดูแล้ง เนื่องจำกแหล่งน้้ำ
ต้น ทุน ไม่เพียงพอ และกำรกล่ ำวถึง ประชำชนไม่ได้ใช้น้ำตำมแนวท่อส่งน้้ำ และที่อยู่
ด้ำนบนอ่ำงเก็บน้้ำ ใน จ.ระยอง
- มีพื้นที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้้ำ มำกในลุ่มน้้ำปรำจีนบุรี ที่ อ.นำดี อ.ประจันตคำม
และ อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี อ.วัฒนำนคร อ.วังสมบูรณ์ และ อ.วังน้้ำเย็น จ.สระแก้ว
บริเวณลุ่มน้้ำสำขำคลองท่ำลำดที่รำบแม่น้ำบำงปะกง สำเหตุจำกฝนทิ้งช่วง แหล่งน้้ำ
ชุมชนขำดกำรฟื้นฟูและพัฒนำ เกษตรกรท้ำนำปีละ 3 รอบ มีควำมต้องกำรใช้น้ำมำกขึ้น
บ่อบำดำลสูบน้้ำใช้ได้ในปริมำณที่น้อยลง
- ไม่มีระบบส่งน้้ำเข้ำสู่พื้นที่เพำะปลูก อีกทั้งยังมีแหล่งน้้ำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
จ.จันทบุรี และ จ.ตรำด
- จ.จันทบุรี และ จ.ตรำด มีปริมำณฝนมำกแต่ขำดแหล่งกักเก็บ ท้ำให้น้ำไหลออกสู่ทะเล
เป็นส่วนใหญ่
- กำรกล่ำวถึงประเด็น “ชำวจันทบุรีไม่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรผันน้้ำ จำก จ.จันทบุรี
ไปยังแหล่งกักเก็บน้้ำ จ.ระยอง (คลองวังโตนด-อ่ำงเก็บน้้ำประแสร์)”
- กำรกล่ำวถึงประเด็น “ขอให้ยกเว้นข้อกฎหมำยที่ขัดขวำงกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำ ”
ในเวทีลุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก
- ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่ ต.เกำะเปริด อ.แหลมสิงห์ ต.บำงชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ต.แหลมกลัด ต.ห้วงน้้ำขำว อ.เมือง จ.ตรำด เกิดขึ้นในทุกจังหวัดบริเวณพื้นที่รำบชำยฝั่ง
น้้ำขึ้นถึง บริเวณป่ำชำยเลน
- ปัญหำน้้ำท่วม มีปัญหำมำกในลุ่มน้้ำปรำจีนบุรี เกิดจำกน้้ำไหลจำกที่สูงชันทำงพื้นที่ต้นน้้ำ
ปรำจีนบุรีมำบรรจบกันบริเวณชุมชน ส่งผลให้เกิดน้้ำท่วมเป็นระยะเวลำนำน ต.ทับมำ ต.
เนินพระ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง อ.แกลง จ.ระยอง น้้ำท่วมซ้้ำซำกทุกปี ยังไม่ได้รับกำร
แก้ไข อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีรำชำ อ.บำงละมุง อ.สัตหีบ (เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส้ำคัญ) พื้นที่
แม่น้ำสำยหลัก ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ คลองวังโตนด เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้้ำ
ท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มสูงน้้ำหลำก น้้ำท่วมในพื้นที่ อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว อ.โป่ง
น้้ำร้อน จ.จันทบุรี
- น้้ำท่วมขังบริเวณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เนื่องจำกฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันและ
พื้นที่เป็นที่ลุ่ม ล้ำน้้ำตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ ถนนศรีเพ็ญสร้ำงกีดขวำงทำงน้้ำ มีท่อลอด
ไม่เพียงพอ กำรสร้ำงถนนในประเทศกัมพูชำ
- น้้ำท่วมบริเวณ อ.โคกสูง อ.คลองหำด อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว อ.สอยดำว อ.โป่งน้้ำร้อน
จ.จันทบุรี เนื่องจำกน้้ำหลำก กำรสร้ำงถนนขวำงทำงน้้ำ ท่อลอดไม่เพียงพอ ล้ำน้้ำตื้นเขิน
กำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ
- ปัญหำคุณภำพน้้ำพบมำกที่ พื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรำ พื้นที่ลุ่มน้้ำปรำจีนบุรี เนื่องจำก
กำรปล่อยน้้ำ เสีย จำกแหล่งชุม ชนและอุตสำหกรรม กำรใช้ส ำรเคมีเพื่อกำรเกษตร
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กำรขำดระเบียบกำรจัดกำรขยะ กำรเปลี่ยนไปปลูกยูคำลิปตัส ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน
และขำดแคลนน้้ำต้นทุนมำผลักดันน้้ำเค็มที่รุกตัวมำตำมล้ำน้้ำ บริเวณปลำยลุ่มน้้ำบำงปะกง
ปรำจีนบุรี
- สำรพิษจำกกำกอุตสำหกรรม (โลหะหนัก เช่น แคดเมียม) พบในบริเวณลุ่มน้้ำคลองใหญ่
จ.ระยอง ได้แก่ อ.เมืองระยอง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนำ น้้ำเสีย ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ
อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว อ.สอยดำว อ.โป่งน้้ำร้อน จ.จันทบุรี น้้ำขุ่น ในพื้นที่ ต.ทัพเสด็จ
อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว น้้ำประปำไม่ได้มำตรฐำน ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- กำรขัดแย้งระหว่ำงภำคประชำชน ภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม เนื่องจำกกำรแย่งชิงน้้ำ
- กำรกล่ำวถึงประเด็น “ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 มีกำรยื่นหนังสือร้องเรียนจำกประชำชน
หลำยรอบ เรื่องกำรแย่งชิงน้้ำ”
- ขำดกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรข้อมูล เช่น ภำคอุตสำหกรรมวำงท่อไปสูบน้้ำจำกคลองน้้ำหู
และคลองทับมำ โดยที่ประชำชนไม่มีส่วนร่วม
- อ่ำงเก็บน้้ำทั้ง 4 แห่งใน จ.ระยอง ส้ำหรับภำคอุตสำหกรรมใช้ ส่วนประชำชนไม่ได้ใช้
ภำครัฐอนุญำตให้ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้้ำได้ เพรำะวัตถุประสงค์เพื่อส้ำหรับอุปโภคบริโภค
และกำรเกษตรเท่ำนั้น แต่ถ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อโรงงำนอุตสำหกรรมภำครัฐคงไม่อนุญำตให้สร้ำงได้
7) กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
- แหล่งเก็บกักน้้ำในปัจจุบันยังขำดระบบกำรกระจำยน้้ำ หรือบำงแห่งช้ำรุดเสียหำย ท้ำให้
ไม่สำมำรถส่งน้้ำได้อย่ำงทั่วถึง
- ไม่มีกำรผันน้้ำจำกแหล่งเก็บกักที่มีปริมำณมำกมำช่วยพื้นที่ขำดแคลน
- ระบบส่งน้้ำของชลประทำนช้ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน และจำกกำร
แย่งชิงน้้ำของเกษตรกร ท้ำให้สูญเสียน้้ำออกจำกระบบส่งน้้ำปริมำณมำก
- เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น้ำมำก ไม่เหมำะสมกับพื้นที่
- กำรใช้น้ำภำคเกษตรขำดจิตส้ำนึก เช่น ไม่มีกำรใช้น้ำอย่ำงคุ้มค่ำ กำรเปิดน้้ำทิ้ง
- ปัญหำน้้ำท่วม เกิดจำกปริมำณที่ต้องระบำยสูงกว่ำควำมสำมำรถของล้ำน้้ำ อีกทั้งมีถนน
และทำงรถไฟกีดขวำงเส้ น ทำงน้้ำ ขนำดของโครงสร้ำงระบำยน้้ำ ไม่เพียงพอต่อกำร
ระบำยน้้ำทั้งลุ่มน้้ำเพชรบุรี และลุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเลตะวันตก
- กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำ รุกล้้ำบึงรับน้้ำตำมธรรมชำติ ถมที่จัดสรรปลูกสิ่งก่อสร้ำง ท้ำให้ล้ำน้้ำ
มีประสิทธิภำพในกำรระบำยน้้ำลดลงในเขตชุมชน
- ในลุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเลตะวันตกมี พื้นที่ล ำดชัน น้้ำ ป่ำไหลหลำก ท้ำ ให้เ ขื่อ นกัน ตลิ่งพัง
ท้ำให้น้ำล้นน้้ำท่วมแนวคลอง ไม่มีกำรจัดกำรในกำรกั้นแนวเขตน้้ำที่ชัดเจน และไม่มี
หน่วยงำนรำชกำรรับผิดชอบโดยตรง
- อิทธิพลจำกน้้ำทะเลหนุน ประกอบกับแม่น้ำเพชรบุรีในช่วงด้ำนท้ำยน้้ำตื้นเขิน ขำดกำร
ขุดลอก ท้ำให้ประสิทธิภำพในกำรระบำยน้้ำลดลง ท้ำให้ระบำยน้้ำช้ำ
- ป่ำชำยเลนถูกถมที่เพื่อกำรเกษตร
- ปัญหำคุณภำพน้้ำ มำจำกน้้ำเสียภำคกำรเกษตร ไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี และสำรเคมี
ตกค้ำง รวมทั้งกำรทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำคู คลอง และมีกำรปล่อยกรดเกลือ
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงน้้ำปรำณบุรี
- ปัญหำน้้ำเค็มรุกล้้ำ/น้้ำทะเลหนุนสูง ในแม่น้ำเพชรบุรี
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8) กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้
- นักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น ท้ำให้สถำนประกอบกำร เช่น โรงแรมที่พัก ร้ำนอำหำร สถำนบันเทิง
กิจกรรมสันทนำกำร เพื่อบริกำรนักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนน้้ำ
เพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกแหล่งน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ
- พื้นที่ อ.อ่ำวลึก จ.กระบี่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ไม่สำมำรถกักเก็บน้้ำไว้ใช้ได้ในฤดูฝน ไม่มี
พื้นที่กักเก็บน้้ำขนำดใหญ่ น้้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น้ำและไม่สำมำรถน้้ำบำดำล
มำใช้ได้เนื่องจำกเจำะบ่อบำดำลไม่ส้ำเร็จ
- ที่คลองไทร ก่อนหน้ำนี้แห้งแล้งไม่มีกำรท้ำชลประทำน เมื่อถึงหน้ำน้้ำน้้ำจะท่วมทุกปี
และแห้งตำมฤดู แต่ปัจจุบันพื้นที่ทุ่งน้้ำกว้ำงใหญ่จำกท่ำเคย ท่ำฉำง ปัจจุบันกลำยสภำพ
เป็นสวนปำล์มในช่วงหน้ำแล้ง น้้ำกร่อยน้้ำเค็มรุกตัว
- อ่ำ งเก็บ น้้ำ พรุช บำ (ลุ่ม น้้ำ ทะเลสำบสงขลำ) มีน้ำ เฉพำะหน้ำฝน ทะเลสำบตื้น เขิน
(ต้น ล้ำพูเ ป็น สำเหตุ ตะกอนที่ไ หลมำจำกพื้น ที่ต้นน้้ำ ) พื้น ที่ชุ่มน้้ำ เช่น พรุควนเค็ง
ไม่ส ำมำรถเก็บ กัก น้้ำ ได้ โครงกำรฝำยเก็บ น้้ำ พญำโฮ้ง ตื้น เขิน ไม่ส ำมำรถเก็บ น้้ำ ได้
ล้ำคลองใต้ฝำยตื้นเขิน และแคบ
- พื้นที่ ต.บำงวัน จ.พังงำ และพื้นที่ระหว่ำง จ.ระนอง กับ จ.พังงำ ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำ
ไม่สำมำรถกักเก็บน้้ำไว้ได้ในฤดูฝน
- จ.นครศรีธรรมรำช และ จ.ชุมพร มีปริมำณฝนมำกแต่ขำดแหล่งกักเก็บน้้ำ
- ต.เขำทะลุ อ.สวี ขำดน้้ำในภำคกำรเกษตรในช่วงหน้ำแล้ง
- พื้นที่ป่ำต้นน้้ำถูกท้ำลำยและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำกปลูกพื้นไร่ ในพื้นที่ หมู่ 2,4
ต.บ้ำนกลำง หมู่ 5 ต.คลองหิน จ.กระบี่
- ประเด็นควำมรู้สึกในเวทีลุ่มน้้ำตำปี “หำกมีโครงกำรลุ่มน้้ำตำปีพุมดวง จะท้ำให้ในเรื่อง
ของกำรประปำมีปัญหำ เกิดภัยแล้งในอนำคต”
- พื้นที่กำรเกษตร ปลูกปำล์มน้้ำมัน ไม่มีระบบส่งน้้ำเข้ำสู่พื้นที่เพำะปลูก อีกทั้งยังมีแหล่งน้้ำ
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร จ.สุรำษฏร์ธำนี
- กำรขัดแย้งระหว่ำงภำคประชำชน ภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรม เนื่องจำกกำร
แย่งชิงน้้ำ (กำรสูบน้้ำจำกแหล่งน้้ำธรรมชำติ)
- ปัญหำน้้ำท่วม เกิดจำกเมืองขยำยตัวอย่ำงไม่มีทิศทำงขวำงกำรระบำยน้้ำ หรือ ขยำยใน
พื้นที่ลุ่ม และมีเหตุกำรณ์น้ำท่วมใหญ่ส่งผลเสียหำยสูง เช่น จ.สุรำษฏร์ธำนี อ.หำดใหญ่
จ.ชุมพร ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้อีกในหลำยเมือง เช่น จ.นครศรีธรรมรำช
- ปริมำณน้้ำไหลหลำกในล้ำน้้ำ เกิดกำรกัดเซำะตลิ่ง ที่ ต.บำงวัน ต.กะเปิงน้้ำ จ.พังงำ หมู่ 2,4
ต.บ้ำนกลำง หมู่ 5 ต.คลองหิน จ.กระบี่ ต.ก้ำพวน ต.นำคำ จ.ระนอง น้้ำในล้ำน้้ำหลำก
อย่ำงรวดเร็วลงสู่ทะเลอันดำมัน และท้องถิ่นขุดลอกคลอง ท้ำให้เกิดกำรกัดเซำะดินใน
บริเวณสองฝั่งคลอง
- สำเหตุห ลั กน้้ ำท่ว ม มำจำกกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ กำรถมดิน กำรปิดท่อ กำรสร้ำงท่ อ
ระบำยน้้ำ สิ่งต่ำง ๆ ขวำงทำงน้้ำ ท้ำลำยแก้มลิงธรรมชำติ มีกำรดูดทรำยในคลอง น้้ำเชี่ยว
ตลิ่งพัง และน้้ำทะเลหนุน
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- ไม่มีทำงระบำยน้้ำ และมีสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำทะเลสำบตอนล่ำง (ท่ำเรือน้้ำลึก เขื่อนกันคลื่น
โพงพำงไซนั่ง) ตอนบน (บ้ำนขำว อ.ระโนด มีต้นกงและสวะเป็นจ้ำนวนมำก) ระบบกำร
ระบำยน้้ำปัตตำนีไม่มีประสิทธิภำพ- ผังเมือง และทำงหลวงไม่เหมำะสมกับพื้นที่
- ไม่มีที่พักน้้ำเนื่องจำกกำรถมที่ เช่น แนวเขำพนม ชัยบุรี พระแสง
- น้้ำมำจำก 2 ส่วน คือน้้ำที่มีอยู่ก่อนแล้ว กับสิ่งที่สร้ำงขึ้นมำ ไม่มีกำรผันน้้ำ ไม่มีกำร
จัดระบบน้้ำอย่ำงเป็นระบบ
- เขื่อน 2 เขื่อน ขวำงกั้นทำงน้้ำไหล ของแม่น้ำปัตตำนี คือ เขื่อนปัตตำนี ต.ตำเซ๊ะ จ.ยะลำ
และเขื่อนขวำงกั้นที่ ต. คลองใหม่ จ.ปัตตำนี ท้ำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลช้ำ น้้ำล้นเขื่อนไหล
ลงสู่ ต.ม่วงเตี้ย แม่ลำง คลองใหม่
- กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสถำนที่บุกรุกเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลน้อย
- พะโต๊ะ แม่น้ำหลังสวนมีกำรตัดไม้ ท้ำให้น้ำไหลแรง และเกิดตื้นเขินในแม่น้ำ
- ปัญหำคุณภำพน้้ำ มำจำกโรงงำนอุตสำหกรรมปล่อยน้้ำเสีย โดยไม่ได้บ้ำบัดไม่มีบ่อน้้ำเสียของ
ตนเอง เช่น หนองขรี ท่ำโรงช้ำง จ.ชุมพร ไปคลองต่ำง ๆ ตำปี พุมดวง หลังสวน คลองอิปัน
เป็นต้น
- ขนำดของโรงบ้ำบัดน้้ำเสียเล็กกว่ำที่ควรเป็นไปตำมกฎหมำย
- กำรใช้สำรเคมีของภำคเกษตร ในเขตคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม ขณะนี้ได้รับผลกระทบจำก
สำรเคมี ซึ่งไม่แน่ชัดว่ำมำจำกสำรเคมีภำคกำรเกษตรหรือไม่ แต่จ้ำนวนปลำในต้นน้้ำลดลง
ในภำพรวมของกำรระบุถึงสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ข้ำงต้นพบว่ำ ผู้ร่วมสัมมนำ
เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ได้แก่ เกิดจำกสภำพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ กำรขยำยตัวของ
ชุมชนที่เพิ่มสูงขึ้นท้ำให้มีควำมต้องกำรน้้ำมำกขึ้น กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่สูงท้ำให้พื้นที่ต้นน้้ำไม่สำมำรถ
เก็บกัก/อุ้มน้้ำไว้ได้เพียงพอ ป่ำต้นน้้ำถูกท้ำลำย กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำหรือกำรก่อสร้ำงสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ สภำพล้ำน้้ำตื้นเขิน
และกำรขำดกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง เป็นต้น โดยได้สรุปจัดกลุ่มของกำรวิเครำะห์
สภำพปัญหำจำกเวทีประชำชนเป็นรำยภำค ดังนี้
- พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคเหนือมีสภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลำดชันและเป็นพื้นที่รับน้้ำธรรมชำติ
บำงส่วนจะประสบกับปัญหำน้้ำท่วมหลำกรุนแรงและน้้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันยังคงมีบำงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง
ซ้้ำซำกทั้งในภำคกำรเกษตรและน้้ำอุปโภคบริโภค ส่วนปัญหำด้ำนคุณภำพน้้ำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมีใน
ภำคเกษตร และกำรปล่อยน้้ำเสียของชุมชนในเขตเมืองซึ่งจะพบปัญหำในพื้นที่บริเวณปลำยน้้ำเป็นส่วนใหญ่
นอกจำกนี้ ในบำงพื้นที่ยังประสบกับปัญหำดินโคลนถล่ม และมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของเขื่อนร่วมด้วย
- พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคกลำง เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหำทั้ง 3 ด้ำนอย่ำงเด่นชัด เนื่องจำกเป็นพื้นที่
รับน้้ำจำกลุ่มน้้ำภำคเหนือ ท้ำให้ประสบกับปัญหำน้้ำท่วมหลำกและท่วมขังในพื้นที่แอ่งกระทะ หรือพื้นที่ลุ่ม
ริมน้้ำ ขณะที่พื้นที่สูงจะประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำทั้งภำคเกษตรและน้้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูแล้ง และเนื่องจำกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรม ชุมชน และพื้นที่เกษตรเข้มข้น
จึงมีปัญหำคุณภำพน้้ำจำกกำรปล่อยน้้ำเสียที่ขำดกำรบ้ำบัดของภำคส่วนต่ำง ๆ ลงในแหล่งน้้ำชุมชน ปัญหำ
น้้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงปัญหำกำรกัดเซำะและกำรทรุดตัวของชำยฝั่ง ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ยกประเด็นควำม
วิตกกังวล ทั้งจำกปัญหำอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ปัญหำคุณภำพน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำแม่กลอง บำงปะกง
และชำยฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงปัญหำน้้ำทะเลหนุนสูงในบำงพื้นที่ให้ที่ประชุมร่วมรับทรำบด้วย
- พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ทั้งภำคเกษตร
และอุปโภคบริโภค โดยมีสำเหตุมำจำกสภำพพื้นที่ที่ลำดชัน สภำพดินทรำยไม่อุ้มน้้ำ ขำดกำรพัฒนำในพื้นที่
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ล้ำน้้ำสำขำ เป็นต้น ขณะที่ปัญหำน้้ำท่วมจะมีลักษณะเป็นน้้ำท่วมฉับพลันหรือท่วมในระยะสั้น ๆ ในพื้นที่ลุ่ม
เนื่องจำกกำรปล่อยน้้ำจำกประเทศใกล้เคียงหรือน้้ำล้นตลิ่งในฤดูน้ำหลำก ส้ำหรับปัญหำคุณภำพน้้ำยังไม่รุนแรงนัก
ส่ ว นใหญ่ เกิ ดจำกกำรเลี้ ย งปลำในกระชัง กำรปล่ อ ยน้้ำ เสี ย ของชุม ชนและรีส อร์ท ในบำงพื้นที่ ประเด็น ที่
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ตั้งเป็นข้อสังเกตในที่ประชุม คือ กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในลุ่มน้้ำระหว่ำงประเทศที่ส่งผล
กระทบต่อคนในพื้นที่ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
- พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ ลักษณะปัญหำที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ กรณีปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ
จะเกิดในพื้น ที่เพำะปลู กพืช หรื อพื้น ที่อุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรน้้ำมำก ขณะที่พื้นที่ชุมชนและแหล่ ง
ท่องเที่ยวบำงแห่งประสบปัญหำน้้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ กรณีปัญหำน้้ำท่วมจะมีลักษณะของน้้ำป่ำไหลหลำก
เนื่องจำกภูมิประเทศที่ลำดชันและกำรวำงผังเมืองกีดขวำงทำงน้้ำ รวมถึงน้้ำทะเลหนุนสูงในบำงพื้นที่
นอกเหนือจำกกำรรับ ฟังในเวทีกำรสัมมนำแล้ว คณะผู้ท้ำงำนยังเปิดรับข้ อมูล ในลักษณะ
กำรร้องเรียน ทั้งที่เป็นข้อสนับสนุนและข้อคัดค้ำนจำกทุกภำคส่วน โดยมีผู้ยื่นร้องเรียนทั้งสิ้น 28 รำยจำกพื้นที่
ลุ่มน้้ำภำคต่ำง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งในกำรวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกเวทีสัมมนำ
2.4.2 ข้อเสนอแนวทางแก้ไข
จำกประเด็น ปัญหำสำเหตุที่เกิดขึ้น ผู้ร่ว มสัมมนำได้ร่ว มกันหำรือ แลกเปลี่ยนถึงแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยสรุปมีทั้งกำรเสนอแนวทำงในกำรใช้มำตรกำรสิ่งก่อสร้ำง ไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง และ
กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งในมำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำง ประกอบด้วย กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ /
ระบบส่ งน้้ ำ กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรระบำยน้้ำ กำรพัฒ นำปรับปรุงระบบบ้ำบัดน้้ำเสี ย กำรติดตั้งระบบ
ป้องกันน้้ำเค็ม ระบบเตือนภัย ระบบโทรมำตร เป็นต้น ขณะที่มำตรกำรที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงจะประกอบไปด้วย
กำรฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำ กำรปรับระบบกำรปลูกพืชทั้งในพื้นที่ สูงและพืชที่ใช้น้ำมำก กำรจัดโซนนิ่งภำคเกษตรและ
อุตสำหกรรม กำรบริหำรเชิงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ กำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
กำรปรับปรุงระบบผังเมือง และกำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงิน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ผู้เข้ำร่วมสัมมนำในพื้นที่ที่มี
ข้อจ้ำกัดในด้ำนต่ำง ๆ ได้น้ำเสนอมำตรกำรที่มีลักษณะเฉพำะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเพิ่มเติม
ได้แก่ กำรพัฒนำแนวทำงกำรผันน้้ำทั้งลุ่มน้้ำภำยในและภำยนอกประเทศในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กำรพัฒนำพื้นที่แก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคกลำง และภำคเหนือ เป็นต้น
ดังแสดง สรุปประเด็นปัญหา สาเหตุ รายลุ่มน้า ไว้ในรูปที่ 2-17 (ก-ค)
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สภาพปัญหา

สาละวิน โขง(เหนือ) กก ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน

กก
• ขำดแคลนน้้ำ อ.ฝำง อ.แม่อำย อ.ไชยปรำกำร
• แม่น้ำกก ช่วง อ.เมืองเชียงรำย มีคลอรีนปน
เป็นจ้ำนวนมำก
สาละวิน
• สำรเคมีกำรเกษตรปนเปื้อนในน้้ำ อ.ปำย
แม่ฮ่องสอน และแม่สอด จ.ตำก
• ขำดแคลนน้้ำ ที่ อ.ปำย อ.แม่ลำน้อย อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ห้วยลึก จ.ตำก
ปิง
• ไม่มีแหล่งเก็บน้้ำทำงตอนบนของลุม่ น้้ำ
• จ.เชียงใหม่ ในฤดูน้ำหลำกน้้ำมำเร็วไปเร็ว หน้ำดิน
ถูกชะล้ำง น้้ำแม่แจ่ม ทุกๆ 10 ปี จะเกิดน้้ำท่วม
ยม
• คนในพื้นที่ตอนล่ำงรับได้กับปัญหำน้้ำท่วม จึงขอน้้ำเพื่อท้ำ
กำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
• น้้ำท่วมสุโขทัย เกิดจำกน้้ำที่ไหลมำจำกพื้นที่ต้นน้้ำ
อ.ศรีสัชนำลัย เนื่องจำกขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
สะแกกรัง
• ขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรเกษตร
• น้้ำป่ำไหลหลำกล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร
• น้้ำท่วมจุดบรรจบแม่น้ำสะแกกรัง-เจ้ำพระยำ

โขง (เหนือ)
• ขำดแคลนน้้ำอุปโภคบริโภค/กำรเกษตร
• น้้ำหลำกที่ลำดเชิงเขำ ท่วมระยะสั้น1-2วัน
• กำรบริหำรจัดกำรน้้ำไม่ได้มีส่วนร่วมจำกคนทั้งลุม่ น้้ำ
วัง
• ล้ำน้้ำตื้นเขินไม่สำมำรถเก็บกักน้้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
• อ.เมือง ล้ำปำง เป็น แอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง
• มีกำรใช้สำรเคมีในกำรท้ำกำรเกษตรมำก
น่าน
• พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น
• รุกล้้ำแหล่งน้้ำ/ทำงน้้ำธรรมชำติ
• มีคนบุกรุกพื้นที่รบั น้้ำไปท้ำกำรเกษตร
ป่าสัก
• เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น้ำมำก ไม่เหมำะสมกับพื้นที่
• แม่น้ำล้ำคลอง ถูกบุกรุก และกำรก่อสร้ำงถนน กีด
ขวำงทำงน้้ำ ขยำยตัวของชุมชนเมือง
เจ้าพระยา
• น้้ำท่วมเป็นประจ้ำชุมชนเมือง/เศรษฐกิจ และโบรำณสถำน
สร้ำงควำมเสียหำยสูงมำก
• หมู่บ้ำนจัดสรร จ.นนทบุรี ปทุมธำนี ไม่มีบ่อบ้ำบัด
• โรงงำนอตสำหกรรมทิ้งน้้ำเสียลงแม่น้ำสำธำรณะ
ท่าจีน
• น้้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่งตลอดริมแม่น้ำท่ำจีนโดยเฉพำะสุพรรณบุรี/นครปฐม
• ปัญหำน้ำ้ เค็ม อ.เมือง สมุทรสำคร ถึง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
• น้้ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม/ชุมชน/ปศุสัตว์/เกษตรกรรม
• สิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ เช่น ผักตบชวำและสิ่งปลูกสร้ำง

รูปที่ 2-17 (ก) สภำพปัญหำจำกกำรรับฟังประชำชน รำยลุ่มน้้ำ
สภาพปัญหา
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รูปที่ 2-17 (ข) สภำพปัญหำจำกกำรรับฟังประชำชน รำยลุ่มน้้ำ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาแหล่งน้าของประเทศได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีน้า ต้นทุน
เพื่อตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้าต้นทุนดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการน้าได้เพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการน้า
โดยรวมของประเทศ โดยคาดว่าในอนาคตข้างหน้า ความต้องการน้าจะสูงมากขึน และปริมาณต้นทุนที่มีอยู่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี ในหลายพื นที่ของประเทศยังประสบปัญหาพืนที่ป่าต้นน้าเสื่อมโทรม
เกิดการชะล้างพังทลายของดิน และภัยจากโคลนถล่ม ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้า ภัยแล้ง น้าหลากท่วม
ในพืนที่กลางน้า ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและพืนที่เศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงและมีความถี่มากขึน ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม มีข้อจ้ากัดด้านพืนที่ก่อสร้างที่เหมาะสม หรือที่ดินได้ถูกครอบครอง
น้าไปใช้ประโยชน์ และยังถูกต่อต้านหรือไม่ยอมรับของประชาชน รวมทังล้าน้าสายหลักมีคุณภาพน้าเสื่อมโทรม
จากการระบายน้าเสียของชุมชนและจากพืนที่เกษตรกรรม ปัญหาเกี่ยวกับ น้าจึงรุนแรงมากขึน กระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทังในปัจจุบันและในระยะยาว
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า ก้าหนดขึนโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์สถานการณ์น้าและแนวโน้มความต้องการใช้น้า ปัญหาการขาดแคลนน้า
อุทกภัย และคุณภาพน้าในอนาคต

3.1 นโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) มีนโยบายเพิ่ ม
ปริมาณการผลิตด้านการเกษตรโดยการขยายการชลประทาน ความส้าคัญอันดับแรก ได้แก่ การด้าเนินการ
โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่และเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จ โครงการที่ส้าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าขนาดใหญ่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
อเนกประสงค์ เช่น เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี และเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) มีนโยบายเพื่อเพิ่ม
รายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึน โดยการระดมทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางด้าเนินการเป็นการพัฒนาแหล่งน้าต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรก โดยเน้นหนักเรื่องการจัดระบบส่งน้าให้ถึงมือประชาชน เพื่อเร่งรัดเพิ่มผลผลิตการเกษตร
โครงการที่ส้าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม จ.ล้าปาง โครงการ
ชลประทานกิ่วลม โครงการชลประทานน้าอูน จ.สกลนคร โครงการชลประทานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการชลประทานห้วยหลวง จ.อุดรธานี และโครงการโดมน้อย จ.อุบลราชธานี เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) มีนโยบายเพื่อเร่งรัด
การผลิต และการจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกให้มากยิ่งขึน โดยก้าหนดมาตรการส้า คัญ คือ
เน้นหนักในการใช้พืนที่ชลประทานของโครงการที่สร้างเสร็จแล้วให้ได้ประโยชน์เต็มที่เสียก่อน โดยจัดให้มี
แผนพัฒนาเกษตรในลุ่มน้า และเร่งก่อสร้างโครงการชลประทานต่าง ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ และลดความส้าคัญ
การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึนใหม่ โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
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ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โครงการชลประทานแม่กวง จ.เชียงใหม่ โครงการบาเจาะ จ.นราธิวาส
และโครงการพัฒนาน้าบาดาลจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) มีนโยบายเน้นหนัก
ในเรื่ องการบรรเทาปัญ หาความเดือ ดร้อ นทางสัง คม โดยเริ่ม ด้า เนิน การโครงการชลประทานขนาดเล็ก
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในพืนที่นอกเขตชลประทาน
การลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและจากการพัฒนา พร้อมทังการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ในด้านเศรษฐกิจหลักของชาติ จึงได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา โดยการเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรหลักตลอดทังสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้าเนินการพัฒนาและบริหารจัดสรรที่ดิ น ป่าไม้ แหล่งน้าและ
แหล่งแร่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด การป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมโทรมจนเป็นอันตรายต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศในอนาคต และการเร่งรัดพัฒนาโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน โครงการขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้แก่
เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี โครงการชลประทานพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โครงการ
ชลประทานแม่แ ฝก-แม่งัด จ.เชีย งใหม่ โครงการชลประทานล้า นางรอง จ.บุรีรัมย์ และโครงการมูล บน
จ.นครราชสีมา เป็นต้น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับ ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีน โยบาย
เพื่อส่งเสริมการใช้น้าให้มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ
โดยมีมาตรการ และแนวทางการพัฒนา ดังนี 1) เร่งปรับปรุงและขยายพืนที่ในเขตชลประทานที่มีอยู่เดิม
ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2) เร่งพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายออกไปในพืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
3) ด้าเนินการส้ารวจเพื่อวางแผนการผันน้าจากแม่น้าโขงเข้ามาเพิ่มเติม 4) ด้าเนินการให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการใช้น้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 5) วางแผนจัดสรรน้าอย่า งเป็นระบบส้าหรับลุ่มน้าที่ส้าคัญ ๆ
เช่น ลุ่มน้าเจ้าพระยา และแม่กลอง โดยให้มีปริมาณน้าเพียงพอที่จะใช้ส้าหรับการผลักดันน้าเสียและน้าเค็ม
6) อนุรักษ์และรักษาคุณภาพของแหล่งน้ามิให้เกิดมลพิษ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มีนโยบายดังต่อไปนี
1) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาแหล่งน้าอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 3) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อการ
ยังชีพขันพืนฐานให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในบริเวณที่มีศักยภาพ 4) ให้การ
สนับสนุนการจัดตังองค์กรของกลุ่มผู้ใช้น้าและสนับสนุนให้องค์กรราษฎรเข้ามามีส่ว นร่วม 5) สนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เนื่องจากมีข้อขัดแย้ง
ในการใช้แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วท้าให้มีความต้องการใช้น้านอกภาคเกษตรมากขึน ประกอบกับการบริหารและจัดการน้ายังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงก้าหนดแนวทางและมาตรการ ดังนี 1) จัดท้าแผนงานจัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาแหล่งน้าทุกประเภทในรูปของกลุ่มโครงการอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) ก้าหนดให้โครงการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลางมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตังแต่ในขันตอนของการวางแผน 3) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กที่กระจายออกไป
อย่างทั่วถึง 4) จัดรูปแบบการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและโครงการ
พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ก่อสร้างไปแล้วโดยให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 5) เร่งรัดให้มี
การจัดตังองค์กรระดับชาติโดยมีกฎหมายรองรับ โดยเน้นการจัดการระบบลุ่มน้า 6) ก้าหนดแผนงานเพื่อการ
จัดหาแหล่งน้าดิบส้าหรับการประปา เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 7) สนับสนุน ให้มีการศึกษาในขัน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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รายละเอียดเรื่องศักยภาพของแหล่งน้าบาดาลทั่วประเทศ และจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล
8) สนับ สนุ น การจั ดท้าระบบข้อมูล แหล่ งน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและก้าหนดนโยบายจัดสรรน้า
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 9) ปรับปรุงอัตราค่าใช้น้าชลประทานที่เก็บจากภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตร
ให้ เหมาะสม โครงการขนาดใหญ่ที่เปิ ดใหม่ต ามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 7 ได้แ ก่
โครงการพัฒนาลุ่มน้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาลุ่มน้าป่าสักอันเนื่องจากพระราชด้าริ จ.สระบุรี
และ จ.ลพบุรี โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.นครศรีธรรมราช และโครงการ
คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคม
อันเกิดจากการแย่งใช้ทรัพยากรและเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงตามมา ในขณะเดียวกันการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
จึงก้าหนดนโยบายเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางและมาตรการในการด้าเนินงาน ดังต่อไปนี 1) พัฒนาให้มีแหล่งน้าดิบขนาดต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้าและระบบนิเวศ 2) บริหารจัดการและดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 3) สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการลงทุน ขยายการผลิตและการบริการ
น้าประปาในเขตเมืองและในภูมิภาค 4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณน้าสูญเสียของ
น้าประปา 5) รณรงค์จัดการด้านการใช้น้า โดยใช้มาตรการจูงใจและมาตรการด้านราคา รวมทังประชาสัมพันธ์
ให้ป ระชาชนตระหนัก ถึง ปั ญ หาการขาดแคลนน้า 6) จัด ให้มีอ งค์ก รกลางเพื่อ การพัฒ นาทรัพ ยากรน้า
7) บริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เน้นการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาอยู่บนพืนฐาน
ของความสมดุล มีการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
รักษาคุณภาพน้าในแม่น้าหลักทุกสาย ปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมทังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มสมรรถนะ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ให้ประเทศไทยคงความเป็นแหล่งผลิตอาหารส้าคัญข องโลก
โดยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสินค้าส่งออกด้านเกษตร รวมทังเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพสูง
โครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้แก่ โครงการเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน) จ.นครนายก โครงการเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พศ. 2550-2554) การพัฒนาประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนารายได้ “ภายใต้หลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” ยึด คนเป็น ศูนย์กลางการพัฒ นาและเป็น กระบวนการมีส่ว นร่ว มของทุก ภาคี
การพัฒนา
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้าในอดีตจะเห็นได้ว่า นโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติช่วงแรก ๆ จะเน้นการก่อสร้าง ต่อมาเมื่อมีข้อจ้ากัดเพิ่มขึน จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการ
พัฒ นาการก่ อสร้ างมาเป็ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพโครงการมากขึน อย่ างไรก็ ตาม การพัฒ นาและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าก็มีปรากฏอยู่ในทุก ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ก้าหนดแผนพัฒนาแหล่งน้าและประสิทธิภาพการใช้น้าไว้เป็นแผนหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน รวมทังปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ และเพื่อด้าเนินการให้มีการใช้น้า
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
บรรเทาอุท กภัย และรัก ษาระบบนิเ วศ ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 9 และ 10
ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นเรื่องการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปัจจุบัน
ก้าหนดแนวทางบริหารจัดการน้าไว้ในยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
ทังการจัดการป่าต้นน้า การจัดหาน้า การป้องกันและเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม การจัดการน้าเสีย ครอบคลุม
การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้า ทังผิวดินและบาดาล แหล่งน้าชุมชน แหล่งน้าในไร่นา แก้มลิงและฝายชะลอน้า
การเพิ่มพืนที่ชลประทานและประสิทธิภาพการกระจายน้า การผันน้าระหว่างลุ่มน้าภายในและระหว่างประเทศ
การพัฒ นาศัก ยภาพการให้บ ริก ารน้า อุป โภคบริโ ภคทั งในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพที่มีม าตรฐานสากล
การส่งเสริมการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทังการพัฒนาระบบ
ข้อมูลความมั่นคงด้านน้าและการพยากรณ์น้า

3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศ
มีทิศทางการเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการบริการเพิ่มมากขึน
โดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้มีส่วนสัมพันธ์อย่างมากต่อการใช้และการบริห ารจัดการทรัพยากร
ในประเทศให้ เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทังภายในและภายนอก
ประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒ นาให้
สอดคล้องกับศักยภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ สรุปได้ดังนี
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงด้ า นเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย
ประเด็นสถานการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการจัดการน้า
1. ประชากรของ
1.1 เมืองหลักของภูมิภาค ที่เป็น 1.1 การจัดหาน้าต้นทุนเพื่อรองรับ
ประเทศไทย
ศูนย์กลาง จะมีการขยายตัวสูงถึง การพัฒนาและขยายตัวในอนาคต ภายใต้
เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง สูงมาก และจะมีเมืองชายแดน
ข้อจ้ากัด และการมีส่วนร่วมของภาค
หลักมากขึนและการ
ขนาดใหญ่เกิดขึน
ประชาชน
รวมตัวของกลุ่ม
1.2 การพัฒนาพืนที่ชายแดน เพื่อ 1.2 มีข้อตกลงในการจัดสรรน้าที่เหมาะสม
สมาคมประชาชาติ
รองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
และเพียงพอต่อความต้องการ ทังด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียง การค้าขาย ด้านอุตสาหกรรม
ปริมาณและคุณภาพ
ใต้ (ASEAN) จะท้า
การขนส่งที่เชื่อมต่อกับประเทศ 1.3 การจัดหาน้าต้นทุนให้เมืองหลัก เมือง
ให้มีการขยายตัวของ เพื่อนบ้าน โดยได้มีการก้าหนด
การค้าชายแดนทีข่ ยายตัวสูง พืนที่เขต
เมืองหลักชายแดน
พืนที่เศรษฐกิจ 12 แห่ง โดยปี
เศรษฐกิจพิเศษ จ้านวน 12 แห่ง และ
พ.ศ. 2558 ได้ประกาศพืนที่
ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมระดับ
เศรษฐกิจน้าร่อง 5 แห่ง
ภูมิภาค
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
2. เศรษฐกิจโลกขยายตัว 2.1 ระบบเศรษฐกิจของโลก
และการเปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
โครงสร้างเศรษฐกิจ
เงินทุนเพื่อแสวงหาแหล่งลงทุนที่
ของประเทศไทยเป็น เหมาะสมและให้ผลตอบแทนสูง
อุตสาหกรรมมากขึน
รวมถึงการย้ายฐาน การผลิตไปสู่
ประเทศที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในการผลิต ซึ่งประเทศไทย
อยู่ในเป้าหมายการลงทุนของต่างชาติ
2.2 ประเทศไทยมีรายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน
เพิ่มขึน แต่การขยายตัว ยังคง
พึ่งพาการลงทุนเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ การน้าเข้าวัตถุดิบ
และผลิตเพื่อการส่งออก
2.3 เป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต เน้นให้มี
การเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่การผลิต
ในอุตสาหกรรมต้นน้า เช่น
อุตสาหกรรมเหล็ก และปิโตรเคมี
3. การผลิตด้าน
3.1 ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นแกน
ของประเทศได้เปลี่ยนระบบ
หลักส้าคัญส้าหรับ
การผลิตด้านการเกษตร
ภาคเศรษฐกิจและ
เพื่อการบริโภคเป็นการผลิต
สังคมของประชาชน
ในเชิงพาณิชย์มากขึน
ในชนบท
3.2 การผลิตในภูมิภาคยังคงขึนกับ
การเกษตรเป็นส้าคัญ และยังเป็น
รากฐานที่ส้าคัญของแหล่งรายได้
และการประกอบอาชีพ
ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
3.3 การพัฒนาภาคเกษตรใน
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น
เวียดนาม จีน และพม่า ส่งผลต่อ
ภาพรวมการผลิตในภาค
การเกษตรและการแข่งขันที่สูงมากขึน
4. ภาคบริการและการ 4.1 ภาคบริการและการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว ยังสามารถ ยังคงเติบโตตามการขยายตัวทาง
เติบโตได้อย่าง
เศรษฐกิจ โดยมีกรุงเทพมหานคร
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ทิศทางการจัดการน้า
2.1 ภาคอุตสาหกรรมจะยังคงขยายตัวใน
พืนที่เดิม ในภาคกลางและภาคตะวันออก
จ้าเป็นต้องมีการจัดหาน้าเพิ่มเพื่อรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
2.2 จะต้องจัดเตรียมพืนที่พัฒนาและจัดหา
น้าต้นทุนรองรับ อุตสาหกรรมต้นน้า
2.3 การจัดสรรน้า (โควต้า) ไม่ให้กระทบ
ต่อภาคส่วนอื่น ๆ

3.1 จัดหาน้า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบระบบชลประทานเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร ทังเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
การผลิตนอกฤดู รวมทังการท้าเกษตร
พืนฐานเพื่อการด้ารงชีพ
3.2 การปรับการผลิตในระบบชลประทาน
เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าและความ
ต้องการสูง

4.1 จัดหาแหล่งน้าในพืนที่ท่องเที่ยวเดิม
ที่มีข้อจ้ากัดและลงทุนสูง
4.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
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ต่อเนื่อง

5. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการจัดการน้า
และพืนที่โดยรอบภาคตะวันออก ตามความสามารถในการจัดหาแหล่งน้า
ภาคใต้และภาคเหนือ เป็นพืนที่
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญและรายได้
ให้กับชุมชน
4.2 การเพิ่มขึนของการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง
5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
5.1 จัดท้าแผนเพื่อบริหารจัดการน้าแบบ
ภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรง
ยืดหยุ่น โดยมีแหล่งน้าหลัก และส้ารอง
มากขึน ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าควบคู่ไปกับระบบ
ของพายุฝน การกระจายตัว และ ชลประทาน
กระจุกตัวของฝน ท้าให้เกิด
5.2 การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและ
ปัญหาการขาดแคลนน้าและ
ภัยแล้ง โดยเร่งจัดท้าแผนที่ความเสี่ยง
อุทกภัยบ่อยครัง และเกิดความ
การขาดแคลนน้าและอุทกภัย รวมทัง
เสียหายรุนแรงมากขึน
พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยให้มี
5.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ภูมิอากาศมีผลต่อปริมาณน้า
ข่าวสารทีถ่ ูกต้องด้วยความรวดเร็ว
ต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตร 5.3 การสร้างความพร้อมในการรับมือ
ซึ่งอาจจะลดลงไม่เพียงพอในบาง รวมทังลดความเสียหายจากอุทกภัยและ
ปี (ภาพรวมของการผลิตและ
ภัยแล้ง โดยเร่งฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้าให้
บริโภคของโลก)
สมบูรณ์ พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แหล่ง
ชะลอน้า แก้มลิง ปรับปรุงสภาพล้าน้า
เพิ่มปริมาณน้าต้นทุนแหล่งเก็บกัก
ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการน้าในอ่างเก็บน้า

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
ประเด็นสถานการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
1. การจัดการต้นน้าและ 1.1 พืนที่ป่าต้นน้ายังคงถูกบุกรุก
ป่าไม้
อย่างต่อเนื่อง จนมีแนวโน้ม
ลดลง โดยเฉพาะในภาคเหนือ
และภาคใต้ มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจในพืนที่ต้นน้ามากขึน
เช่น ยูคาลิปตัสและยางพารา
เป็นต้น มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้าท่าและ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ทิศทางการจัดการน้า
1.1 มีผลกระทบต่อพืนที่กลางน้าและท้าย
น้าจ้าเป็นต้องจัดการพืนที่ต้นน้าเพื่อลด
ผลกระทบในภาพรวมของลุ่มน้าทังน้า
ท่วมและการขาดแคลนน้า
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2. การเกิดอุทกภัย

3. การจัดหาน้าต้นทุน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความรุนแรงของอุทกภัยและ
การขาดแคลนน้า
1.2 การพัฒนาแหล่งน้า ได้รับ
ผลกระทบจากการก้าหนด
นโยบายด้านป่าไม้

ทิศทางการจัดการน้า

1.2 การพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนต้องพิจารณา
ร่วมกับการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
อื่น ๆ จึงต้องใช้ระยะเวลาและวิธีการที่
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1 สถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงขึน
หากไม่มีมาตรการในการควบคุมปัจจัยที่
ท้าให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เกิดขึน
2.2 น้าท่วมชุมชนจะมีความรุนแรงมากขึน
หากยังไม่สามารถควบคุมผังเมือง การบุก
รุกทางน้า และการบังคับใช้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พืนที่เสี่ยง การรักษาสภาพล้าน้า
ธรรมชาติและพืนที่ชุ่มน้าในเขตผังเมือง
การวางผังโครงสร้างพืนฐานของเมือง
ไม่ให้กระทบต่อการระบายน้า เป็นต้น
2.3 มีความจ้าเป็นที่ต้องลงทุนสูงมาก
ในการป้องกันหรือบรรเทาอุทกภัย เช่น
โครงการจัดท้าทางผันน้าและโครงการใช้
พืนที่เกษตรรองรับน้านอง

2.1 มีแนวโน้มปริมาณน้าท่า และ
อัตราการไหลสูงสุด เพิ่มขึน
2.2 สถานการณ์การใช้ที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก
ท้าให้สภาพการไหลของน้าท่า
จากพืนที่การเกษตรมีการ
เปลี่ยนแปลง การลดลงของพืนที่
ชุ่มน้าทางน้าธรรมชาติ เนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการพืนฐานต่าง ๆ
2.3 การขยายตัวของชุมชนเมืองไม่
เหมาะสม เช่น เข้าไปอยู่ในพืนที่
ลุ่มหรือพืนที่น้าหลาก การพัฒนา
ที่กีดขวางหรือรุกล้าทางระบาย
น้า ตามธรรมชาติและพืนที่ชุ่ม
น้า เป็นต้น ท้าให้มีความเสี่ยง
มากขึน และการป้องกันชุมชน
จะต้องใช้งบประมาณสูงมาก
2.4 การเกิดอุทกภัยที่มีความ
รุนแรงมากขึน เช่น การเกิด
อุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2554 และ อ.หาดใหญ่
ในปี พ.ศ. 2553 มีโอกาสที่จะ
เกิดขึนได้อีก รวมทังในลุ่มน้าอื่น ๆ
2.5 ระดับน้าทะเลจะสูงขึน
3.1 แนวโน้มการพัฒนาแหล่งเก็บ 3.1 การพัฒนาน้าต้นทุนเพิ่มในอนาคตจะ
กักน้าขนาดกลาง-ใหญ๋ มี
เพิม่ ได้ไม่มาก จะต้องจัดการด้านความ
โอกาสเพิ่มขึนได้น้อย ท้าได้
ต้องการให้สอดคล้องกับศักยภาพการ
ยากและใช้เวลานาน ควร
พัฒนาหรืออาจจะต้องจัดการด้านอื่น
พัฒนาด้านอื่นเพิ่ม เช่น การ
เสริม ดังนี
ปรับระบบการเกษตรในพืนที่
- ภาคเหนือ : ทิศทางการ พัฒนาควบคู่กับ
เกษตรน้าฝน
การอนุรักษ์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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- ศักยภาพการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้าที่คาดว่าจะสามารถ
ด้าเนินการเพิ่มความจุเก็บกัก
ได้อีก 18,900 ล้านลูกบาศก์
เมตร และพัฒนาพืนที่
ชลประทานเพิ่มได้อีก 18.8
ล้านไร่
- พืนที่เกษตรน้าฝนที่ไม่มี
ศักยภาพพัฒนาแหล่งน้า
จ้านวน 100 ล้านไร่
พัฒนาโดยใช้แหล่งน้า
ธรรมชาติ น้าบาดาล แหล่งน้า
ชุมชน และแหล่งน้าในไร่นา
เสริมการใช้น้าฝน
- ปริมาณน้าที่จะต้องจัดหาน้า
ต้นทุนและจัดสรรในพืนที่
เกษตรน้าฝนอีกประมาณ
48,960 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งมากกว่าศักยภาพการพัฒนา
ภายในประเทศ
3.2 การขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภคในชนบทได้รับการแก้ไข
อยู่ในระดับดี แต่ยังมีปัญหาในปี
ที่แล้งมาก ที่ยังต้องมีการ
แจกจ่ายน้า ด้านคุณภาพน้าส่วน
ใหญ่ยังอยู่ต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานส้าหรับน้าบริโภค
ในหลายพืนที่ต้องซือน้าดื่มจาก
พืนที่ใกล้เคียง ท้าให้มีต้นทุนใน
การจัดหาค่อนข้างสูง
3.3 การขาดแคลนน้าเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
และเมืองหลัก มีแนวโน้มเกิดขึน
ได้ในหลายพืนที่ ถ้าการขยายตัว
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพที่จะ
จัดหาน้าได้ จะต้องมีระบบการ
จัดสรรน้าระหว่างกิจกรรมให้

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

-

-

-

-

-

ทิศทางการจัดการน้า
โครงการเดิมและพัฒนาเพิ่มให้สมดุล
ระหว่างต้นน้าและการใช้ประโยชน์
ภาคกลาง : เนื่องจากเป็นพืนที่เศรษฐกิจ
และแหล่งผลิตการเกษตรที่ส้าคัญเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ จ้าเป็นที่จะต้อง
สร้างความมั่นคงของแหล่งน้าต้นทุนให้
สามารถรองรับปีที่แล้งรุนแรงได้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีพืนที่
การเกษตรมาก ศักยภาพการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในพืนที่น้อย ควรเร่งพิจารณา
แหล่งเก็บน้าในลุ่มน้าชีตอนบน การ
พิจารณาการใช้ประโยชน์จากแม่น้า
นานาชาติ และมีการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรให้สอดคล้องกับต้นทุน
การพัฒนา
ภาคตะวันออก : ความต้องการน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและภาค
บริการจะยังคงขยายตัว จึงจ้าเป็นที่
จะต้องจัดหาแหล่งเก็บน้า เสริม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งเก็บ
น้าเดิม และสร้างระบบโครงข่ายน้า
รวมถึงต้องมีระบบการจัดสรรน้าที่
เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งกับภาค
การเกษตร
ภาคตะวันตก : ในภาพรวมมีการพัฒนา
น้าต้นทุนและพืนที่ชลประทานจ้านวน
มาก แต่ยังมีพืนที่ลุ่มน้าสาขาที่มีความ
เสี่ยงขาดแคลนน้าสูง ต้องมีการพัฒนา
แหล่งน้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
สนับสนุน
ภาคใต้ : มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น
ยางพารา และปาล์มน้ามัน ท้าให้ความ
ต้องการการพัฒนาระบบชลประทาน
ลดลง แต่ด้านการบริการและท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะต้องวาง
แผนพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพืน
ฐานรองรับให้เพียงพอ
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ทิศทางการจัดการน้า
เหมาะสม
3.2 การพัฒนาโครงข่ายน้าเชื่อมระหว่าง
3.4 แอ่งน้าบาดาลขนาดใหญ่ ยังมี แหล่งน้าเพื่อสร้างเสถียรภาพของน้า
ศักยภาพที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ ต้นทุน
ได้เพิ่ม
3.3 การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กทังผิวดิน
และน้าบาดาลเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยง
ในปีที่แล้งมาก เพื่อเป็นแหล่งน้าส้าหรับ
ความจ้าเป็นพืนฐานส้าหรับชุมชน
3.4 การขยายความต้องการใช้น้าในอนาคต
โดยเฉพาะเพื่อภาคเศรษฐกิจจะต้อง
พิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนาน้าต้นทุน
เพิ่ม รวมทังการวางแผนการจัดสรรน้า
ระหว่างภาคการใช้น้าต่าง ๆ
3.5 แหล่งน้าบาดาลจะสามารถเป็นแหล่งนา้
เสริมน้าผิวดินเพื่อการผลิต (เกษตร/
อุตสาหกรรม) และการใช้ในภาค
เศรษฐกิจที่มีข้อจ้ากัดในการจัดหาน้า
สะอาดจากน้าผิวดิน
4. การแก้ไขปัญหา
4.1 ปริมาณน้าเสียจากชุมชน
4.1 หากไม่สามารถควบคุมน้าเสียจาก
คุณภาพน้า
เป็นปริมาณน้าเสียที่ระบายลง
แหล่งก้าเนิดไม่ให้เกินขีดความสามารถใน
สู่แหล่งน้ามากที่สุดและจะ
การรองรับของแหล่งน้าอาจจะต้อง
เพิ่มขึนตามการขยายตัวของ
จัดสรรน้าต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ประชากรและเศรษฐกิจ
4.2 มีผลกระทบต่อแหล่งน้าธรรมชาติ น้า
4.2 น้าเสียจากการเพาะปลูก
เพื่ออุปโภคบริโภค ในแหล่งที่มีกิจกรรม
ประมงและปศุสัตว์ รวมทังการ หนาแน่นโดยเฉพาะในฤดูแล้ง
รุกตัวของน้าเค็ม มีผลกระทบ 4.3 มีผลต่อการควบคุมคุณภาพน้าของ
รุนแรงในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มี แหล่งน้าธรรมชาติ
ปริมาณน้าเพียงพอที่จะจัดสรร 4.4 การจัดสรรน้าเพิ่มขึน เพื่อลดปัญหา
เพื่อรักษาระบบนิเวศ
น้าเสีย การรุกตัวของน้าเค็ม และการ
4.3 การเพิ่มขึนของโรงงานขนาด
รักษาระบบนิเวศน์
กลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
พืนที่ตอนล่างของลุ่มน้า
เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
และบางปะกง
4.4 การใช้น้าจากล้าน้ามากขึน ท้า
ให้น้าเค็มรุกตัวมากกว่าในอดีตมาก
5. การจัดการทรัพยากร 5.1 มีการน้าพืนที่ที่เหมาะสมทาง 5.1 ประสิทธิภาพการผลิตลดลง โดย
ดินและการใช้ที่ดิน
การเกษตรมาใช้ในการขยาย
เฉพาะในพืนที่ชลประทานที่ได้ลงทุนไว้
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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เมืองและพัฒนาพืนที่
อุตสาหกรรม
5.2 การน้าพืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเกษตรมาใช้ในการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่
เหมาะสมกับชนิดดิน
6. การจัดการแหล่งน้า 6.1 พืนที่ชุ่มน้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้
ธรรมชาติ ที่เป็นพืนที่
รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ชุ่มน้า
ยกเว้นพืนที่อยู่ในพืนที่อนุรักษ์
ประเภทต่าง ๆ
6.2 มีการสูญเสียพืนที่ชุ่มน้าจาก
การใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การท้าการเกษตร
การเพาะเลียงสัตว์น้า รวมถึง
การสร้างคันคูหรือคันกันน้า
ล้อมรอบพืนที่
7. หน่วยงานด้านน้า
7.1 ปัญหาด้านน้ามีความท้าทาย
มีลักษณะแยกส่วน
และซับซ้อนมากขึน ทังในการ
และมีความซ้าซ้อน
ก้าหนดนโยบายและการ
ในภารกิจ รวมทังยัง
วางแผน
ไม่มีองค์กรด้าน
7.2 ถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการน้า
นโยบายที่ชัดเจน
องค์กร และกฎหมายจะท้าให้
ไม่สามารถตัดสินใจที่เป็น
เอกภาพในการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรน้า

ทิศทางการจัดการน้า
5.2 การจัดหาแหล่งน้าเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรในพืนที่ดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่าลงทุน
5.3 ปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพน้าและคุณสมบัติดิน รวมทัง
การควบคุม อุปสงค์ อุปทาน ผลผลิตด้าน
การเกษตรให้เหมาะสม
6.1 ปรับปรุงการจัดการให้เหมาะสม
ป้องกันพืนที่ชุ่มน้าที่มีขนาดลดลงหรือ
สูญเสียระบบนิเวศตามธรรมชาติ

7.1 ต้องมีความชัดเจนในอ้านาจหน้าที่และ
องค์กรด้านนโยบายในการรับผิดชอบการ
บริหารจัดการในภาพรวมทังระดับชาติ
และระดับลุ่มน้า
7.2 หน่วยงานด้านจัดการน้าจ้าเป็นต้อง
บูรณาการการท้างาน เพื่อแก้ปัญหาใน
การด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศ ทังด้าน
นโยบายและการจัดท้าแผนปฎิบัติการ
7.3 มีระบบและกระบวนการที่เป็นเอกภาพ
และสามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านน้า
ที่เกิดขึนได้อย่างทันท่วงที

3.3 การก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
การก้ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การวางโครงสร้ า งความคิ ด ที่ จ ะน้ า ไปสู่ ก ารสร้ า ง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งรองรั บ กั บ สถานการณ์ ท รั พ ยากรน้ า ของประเทศ โดยพิ จ ารณาจากหลั ก การ
ประกอบด้วย
3.3.1 หลักการบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาทรัพยากรน้าที่ท้าให้สังคม
เกิดความสมดุลใน 3 มิติ โดย มิตินิเวศ อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน้า เพื่อสงวนรักษาและส่งมอบน้าให้สังคม
ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงเพียงพอ ด้วยคุณภาพที่เหมาะสม
มิติเศรษฐกิจ จัดหาน้าต้นทุน (Supply side management) เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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เสริมสร้างการแข่งขัน ของประเทศ โดยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประหยัด
(Demand side management) เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอต่อความต้องการในทุกฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และ มิติสังคม จัดสรร แบ่งปัน และกระจายน้า จากพืนที่ที่มีน้ามากไปสู่พืนที่ที่มีน้าน้อยหรือขาดแคลน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืนที่ที่ห่างไกล แห้งแล้ง และยากจน เพื่อให้ประชาชนในพืนที่ต่าง ๆ ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตที่ดีมีคุณภาพอย่างเสมอภาค
3.3.2 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้าน
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ให้ความส้าคัญกับการปกป้องและฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้า
และพืนที่อนุรักษ์ที่ มีความส้าคัญเชิงนิเวศ การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วม
เฉพาะพืนที่ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในบางพืนที่และบางฤดูกาล การจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็ กให้
กระจายครอบคลุ มทั่วพืนที่เพาะปลู ก และการควบคุมมิให้เกิดน้าเสี ยจากการผลิตและบริโภค รวมทังการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง ให้ เ กิด ความเชื่ อมโยงกัน อย่า งเป็ นระบบ และการน้ า
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
3.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งจัดท้าขึน
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 ได้ก้าหนดแนวทางบริหารจัดการน้าไว้ในยุทธศาสตร์ความเข็มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
3.3.4 แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียง
ที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการให้ความส้าคัญกับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งมีหลักการส้าคัญ คือ
1) ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากแยกส่วนตามภารกิจและหน้าที่มาเป็นแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกมิติ ทังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทังการอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์และการบ้ารุงรักษา
2) ปรับกระบวนการพัฒนาให้เชื่อมโยงและเกิดบูรณาการระหว่าง “บนลงล่าง”และ
“ล่างขึนบน” ให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพืนที่ ระดับท้องถิ่นและชุมชนได้
อย่างเหมาะสม โดยค้านึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในกระบวนการด้าเนินการ
3) ยึ ดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง
สภาพแวดล้อมของพืนที่ วิถีชีวิตของชุมชนสังคม โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างภูมิภาค และชนบทกับเมือง

3.4 วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3.4.1 วิสัยทัศน์
ในการจั ดท้ายุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้ มีกรอบทิศทางของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า จึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี
“ ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ”
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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3.4.2 เป้าหมายในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าในด้านต่าง ๆ ระดับประเทศ จึงได้ก้าหนดเป้าหมายในภาพรวม
ของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อเป็นกรอบในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้า ในระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2558-2569) ให้บรรลุเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ดังนี
1) จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทังปริมาณคุณภาพ ให้แก่ชุมชนชนบท (ครบทุก
หมู่บ้านในปี พ.ศ. 2560) และชุมชนเมือง พืนที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
2) จัดหาน้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ เพื่อจัดหาแหล่งน้าส้าหรับ
ชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพพืนฐาน การท้าเกษตรน้าฝน การผลิตต่าง ๆ ของชุมชนให้เพียงพอ จัดหาแหล่งน้า
เพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ การพัฒนาเกษตรชลประทานและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รองรับการ
ขยายตัว ของอุตสาหกรรม โดยต้องพิจารณาศักยภาพข้อจ้ากัดของพืนที่ และมิติทางสังคม/วิถีชุมชน รวมทัง
ควบคุมและจัดสรรน้าให้สมดุลและเพียงพอเพื่อรักษาระบบนิเวศ และบริหารจัดการความต้องการใช้น้าให้
สมดุลกับน้าต้นทุน
3) พัฒนาแหล่งน้าในแต่ละลุ่มน้า เพื่อให้ส ามารถสร้างความสมดุล ในมิติสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอย่างน้อยต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าขันต่้าของลุ่มน้า มีน้าเพื่อ
ระบบนิเวศ อุปโภค บริโภค และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพืนที่
4) ลดความเสีย หายจากอุทกภัย ของชุม ชนเมืองพื นที่เศรษฐกิจ หลัก โดยการป้องกัน ใน
เขตชุมชนและพืนที่เ ศรษฐกิจ ส้าคัญ ทีมีผ ลกระทบรุนแรงและเสียหายสูง ให้มีการใช้ม าตราการเชิง รุกใน
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตราการผังเมืองเพื่อลดผลกระทบในอนาคต การลดความเสียหาย
จากน้าหลาก ดินโคล่นถล่ม น้าท่วมฉับพลัน โดยการชะลอน้าในพืนที่ต้นน้าและกลางน้า จัดการข้อมูล และการ
เตือ นภัย ที่มีป ระสิท ธิภ าพ และลดความเสีย หายในพื นที่ลุ่ม น้า วิก ฤติ ( รุน แรงหรือ มีค วามเสีย หายสูง )
รวมทังการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
5) การจัดการคุณภาพน้า เพื่อให้คุณภาพน้าในแม่น้าสายหลักและในลุ่มน้าที่มีคุณภาพน้าวิกฤต
ให้มีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึนไป โดยให้ความส้าคัญกับการลดน้าเสียจากแหล่งก้าเนิด การบังคับใช้กฎหมาย
การให้ความรู้ ความตระหนัก และมาตรการตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพน้า
6) ฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของประเทศ และการจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพืนที่ต้นน้า เพื่อให้สามารถสร้างความสมดุลของน้าท่า ลดผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนน้าและน้าท่วม
7) การบริ ห ารจั ดการ มีอ งค์ กร กลไก กฎหมาย (รวมทังข้อ ตกลง ความร่ว มมื อระหว่า ง
ประเทศ) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่เป็นเอกภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย้า บริหารจัดการได้
รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในภาพรวมที่วางไว้ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ข้างต้น
จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี
1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โดยสามารถสรุปเป็นผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ได้ดังนี
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

กลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง

เป้าหมายตามศักยภาพ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ทุกหมูบ่ า้ นมีนา้ สะอาดอุปโภคบริโภค นา้ เพือ่ การผลิตมัน่ คง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพนา้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการนา้ อย่างยัง่ ยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้า
ภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสภาพ
ป่าต้นน้าทีเ่ สือ่ มโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

จัด หานา้ สะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แ ก่ชุมชน
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ นและชุมชนเมือง รวมทังในพืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวส้าคั ญ

1. บริหารจัด การความต้องการใช้นา้ ทุกกิจกรรม
ให้สมดุลกับนา้ ต้นทุนและความต้องการใช้นา้
2. ลดความสูญเสียนา้ และเพิ่มมูลค่ านา้ ชลประทาน
3. จัด หานา้ ต้นทุนเพื่อการใช้นา้ ขันพืนฐานและรักษาระบบนิเวศ
4. จัด หาแหล่งนา้ ต้นทุนเพื่อการเกษตรตามศั กยภาพ
5. จัด หาแหล่งนา้ ต้นทุนเพื่ออุต สาหกรรม

1. ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพืนที่
เศรษฐกิจส้าคั ญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง
2. ลดความเสียหายในพืนที่เกษตร และสนับสนุนการปรับตัว
ในพืนที่เสีย่ งอุทกภัยซา้ ซาก
3. ลดความเสียหายจากนา้ หลาก ดินโคลนถล่ม นา้ ท่วมฉับพลัน
ในหมู่บา้ นเสีย่ งภัย

1. แหล่งนา้ ทั่วประเทศมีคุ ณภาพนา้ อยู่ในระดับพอใช้
ขึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัด นา้ เสียและ
ลดมลพิษ จากแหล่งก้าเนิด และแหล่งนา้ เสือ่ มโทรม
ได้รบั การแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึน
2. ควบคุ มความเค็ มปากแม่นา้ ณ จุด ควบคุ ม

1. ฟื้นฟูพืนที่ปา่ ต้นนา้ เสือ่ มโทรม ให้ได้รอ้ ยละ 40
ของพืนที่ประเทศ
2. ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพืนที่ดินถล่ม
ในพืนที่เกษตรลาดชัน

1. มีองค์ กร กฎหมาย ในการบริหารจัด การทรัพยากรนา้
ที่กา้ หนดนโยบายและขับเคลือ่ นแผนที่เป็นเอกภาพ
2. มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัด สินใจ
ทังในภาวะปกติแ ละภาวะวิกฤต
3. สร้างความรูค้ วามเข้าใจและมีสว่ นร่วมในกระบวนการติด ตาม
4. ระบบติด ตาม ประเมินผล และบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน

1. จัด หาแหล่งนา้ ผิวดิน/นา้ บาดาล และพัฒนาประปา
ชนบทหรือประปาหมู่บา้ น จ้านวน 7,490 หมู่บา้ น
มีนา้ สะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. 2560
2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท จ้านวน 9,093
หมู่บา้ น มีนา้ สะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. 2564
3. โรงเรียนและชุมชนมีระบบนา้ ดื่ มสะอาด
6,132 โรงเรียน/ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2564
4. ชุมชนเมือง/พืนที่เศรษฐกิจมีระบบประปาเพิ่มขึน
255 เมือง และขยายเขตประปาเมือง 688 แห่ง
ภายในปี พ.ศ. 2569

1. การจัด การด้านความต้องการ
1.1 อุต สาหกรรมภาคตะวันออกลดการใช้
และการน้ากลับมาใช้ใหม่ ได้รอ้ ยละ 10
1.2 มีกลไกควบคุ มการใช้นา้ และการจัด สรรนา้
2. การจัด การพืนที่เกษตรกรรม (Zoning)
3. เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักนา้ ของแหล่งนา้ เดิมให้เต็มศั กยภาพ
และลดการใช้นา้ ในพืนที่ชลประทานเดิมร้อยละ 10
4. จัด หาแหล่งนา้ ให้กบั พืนที่เกษตรนา้ ฝนได้อย่างน้อย 1 ฤดูกาล
ฟื้นฟูแ หล่งนา้ ธรรมชาติ ให้มีปริมาณนา้ เพิ่มขึน 2,700 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ขุด สระนา้ ในไร่นา 270,000 บ่อ นา้ บาดาล
เพื่อการเกษตร 1.04 ล้านไร่ แหล่งนา้ ชุมชน 1,715 แห่ง
5. พัฒนาแหล่งเก็บกักนา้ และระบบชลประทานใหม่ โดยเน้น
ลุม่ นา้ ที่มีแ หล่งเก็บกักนา้ ต่้า และมีพืนที่เสีย่ งขาดแคลนนา้
6. จัด หานา้ ต้นทุนในรูปแบบพิเศษ ได้แ ก่ ระบบผันนา้ และระบบ
เชื่อมโยงแหล่งนา้ รองรับพืนที่เศรษฐกิจและอุต สาหกรรม

1. ล้านา้ สายหลักและสาขาได้รบั การปรับปรุง เพิ่มอัต ราการไหล
มากกว่าร้อยละ 10 รวมระยะ 870 กิโลเมตร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้ ลดความเสียหายจาก
นา้ หลากล้นตลิง่ ลุม่ นา้ เสีย่ งภัยนา้ ล้นตลิง่ และความ
เสียหายสูงในลุม่ นา้ วิกฤติ 10 ลุม่ นา้
3. พัฒนาพืนที่รบั นา้ นองในลุม่ นา้ เจ้าพระยาเพื่อชะลอนา้ หลาก
ขนาดใหญ่
4. ป้องกันนา้ ท่วมในพืนที่ชุมชนเมือง/พืนที่เศรษฐกิจ
จ้านวน 185 แห่ง
5. จัด ท้า/ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ลุม่ นา้ 15 แห่ง
6. สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย โดยเฉพาะ
กลุม่ ลุม่ นา้ เจ้าพระยาใหญ่/กลุม่ ลุม่ นา้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ลดของเสียที่ระบายลงสูแ่ หล่งนา้
2. ป้องกันและเตือนภัยวิกฤติคุ ณภาพนา้

1. พืนที่ปา่ ต้นนา้ ได้รบั การฟื้นฟู จ้านวน 4.770 ล้านไร่
และลดความเร็วนา้ หลากในพืนที่ต้นนา้
2. พืนที่ได้รบั การป้องกันการสูญเสียหน้าดิน
จ้านวน 9.475 ล้านไร่ ลดการกัด เซาะในพืนที่ต้นนา้

1. มีองค์ กร /กฎหมาย ด้านการบริหารจัด การ
ทรัพยากรนา้ ในระดับชาติ และระดับลุม่ นา้
2. การบริหารจัด การทรัพยากรนา้ ของประเทศ
ทังในภาวะปกติแ ละภาวะวิกฤติ อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ประชาชนมีค วามเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการติด ตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัด การทรัพยากรนา้
4. บริหารจัด การนา้ และดูแ ลรักษาอาคารชลประทาน
ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ

1. จัด หาแหล่งนา้ ต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา
2. พัฒนาระบบประปาเมืองและพืนที่เศรษฐกิจ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท
และจัด หาแหล่งเก็บนา้ ฝน
4. จัด หานา้ ดื่ มให้โรงเรียนและชุมชน
5. การใช้นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 รณรงค์ การใช้นา้ อย่างประหยัด
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งนา้
5.3 ควบคุ มการขยายตัวของชุมชนเมืองให้เหมาะสม
กับศั กยภาพนา้ ต้นทุน
5.4 บริหารจัด การนา้ ตามหลัก 3R

1. การจัด การด้านความต้องการ
1.1 ก้าหนดพืนที/่ ควบคุ มการขยายตัวของอุต สาหกรรม
1.2 ก้าหนดกติกาการจัด สรรนา้ ต้นทุนร่วมกัน
หลายพืนที่หรือกิจกรรม
2. บริหารจัด การพืนที่เกษตรกรรม (Zoning)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งนา้ และระบบชลประทาน
3.1 เพิ่มการกักเก็บนา้ ของแหล่งนา้ ให้เต็มประสิทธิภาพ
3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม
3.3 จัด ระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายนา้ ในแหล่งนา้ ขนาดเล็ก
3.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัด การโครงการ
4. พัฒนาและฟื้นฟูแ หล่งนา้ ในพืนที่เกษตรนา้ ฝน
4.1 อนุรกั ษ์ ฟื้นฟูแ หล่งนา้ ธรรมชาติ
4.2 ปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างแหล่งนา้ ที่เสือ่ มโทรม
4.3 ใช้นา้ บาดาลเสริมการใช้นา้ ผิวดิน
4.4 ขุด สระนา้ ในไร่นา และสนับสนุนแหล่งนา้ ชุมชน
5. การพัฒนาแหล่งเก็บกักนา้ ใหม่แ ละระบบกระจายนา้
5.1 พัฒนาแหล่งกักเก็บนา้ ในลุม่ นา้ ที่มีการกักเก็บต่้า
5.2 จัด หาแหล่งนา้ ต้นทุน
5.3 จัด ท้าระบบส่งนา้
6. พัฒนาระบบผันนา้ และระบบเชื่อมโยงแหล่งนา้ ทังภายใน
และระหว่างลุม่ นา้ /ต่างประเทศ
7. การพัฒนาแหล่งนา้ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพืนที่นิค มอุต สาหกรรมพัฒนาใหม่

1. การปรับปรุงทางนา้ สายหลัก
2. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้ ผันนา้
และพืนที่รบั นา้ นอง
2.1 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้
2.2 การจัด หาพืนที่รบั นา้ นอง/พืนที่แ ก้มลิง
3. การป้องกันนา้ ท่วมชุมชนเมือง
3.1 วางระบบป้องกันนา้ ท่วมชุมชนเมือง
3.2 ปรับปรุงระบบระบายนา้ ในเขตชุมชนเมือง
ที่เสีย่ งต่อการเกิด นา้ ท่วมขัง
4. การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุม่ นา้ /จังหวัด
และปรับปรุง/จัด ท้าผังเมือง
4.1 การใช้มาตรการควบคุ มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลุม่ นา้ /จังหวัด
4.2 การใช้ผังเมืองควบคุ มในพืนที่พัฒนาหนาแน่น
5. การพัฒนาและบริหารจัด การเพื่อลดนา้ หลากพืนที่ต อนล่าง
6. การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
6.1 การจัด รูปและปรับพืนที่ทา้ นาที่นา้ ท่วมซา้ ซาก
6.2 หลีกเลีย่ งการปลูกบ้านในบริเวณนา้ ท่วมถึง
/ปลูกบ้านใต้ถนุ สูง
6.3 ปรับระบบการท้าเกษตรหรือเลือกชนิด พืช
และระยะเวลาปลูกพืชให้เหมาะสม

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัด นา้ เสียรวมของชุมชน
2. ลดนา้ เสียจากแหล่งก้าเนิด
2.1 ก้าหนดสัด ส่วนการระบายมลพิษ
2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุ ณภาพนา้ ในลุม่ นา้ วิกฤต
- นา้ เสียจากชุมชน
- นา้ เสียจากอุต สาหกรรม
- นา้ เสียจากเกษตรกรรม
3. การควบคุ มระดับความเค็ ม
4. การก้าจัด วัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งนา้

1. การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูพืนที่ปา่ ต้นนา้ ที่เสือ่ มโทรม เพื่อปรับสมดุล
ของระบบนิเวศพืนที่ต้นนา้ ชะลอการไหลหลากในช่วงฤดูฝน
เพิ่มความชุ่มชืนให้กบั พืนที่ปา่
1.1 ปลูกป่าในพืนที่ต้นนา้ ที่เสือ่ มโทรม
1.2 ก่อสร้างฝายชะลอนา้
1.3 การก้าหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์
และพัฒนาที่ดินในพืนที่อนุรกั ษ์ ให้สอดรับ
กับระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ
2. ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน
2.1 ปลูกพืชคลุมดิน
2.2 ปลูกไม้ยนื ต้น
2.3 โครงการน้าร่องในลุม่ นา้ สาขา ในลุม่ นา้
ที่มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ที่ดินสูง

1. จัด ท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนา้ พ.ศ. ...
2. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบตั ิ
3. การสนับสนุนองค์ กรชุมชน องค์ กรลุม่ นา้ และเครือข่าย
ระหว่างลุม่ นา้ ทังในและระหว่างประเทศให้มีค วามเข้มแข็ง
4. การจัด ท้าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบตั ิการ
ในภาวะปกติแ ละภาวะวิกฤต ทังในระดับประเทศ/ลุม่ นา้
5. การศึ กษา วิจยั แนวทางการจัด การลุม่ นา้ สาขา
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัด สินใจ
6.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารนา้ ภาวะปกติ/วิกฤติ
6.2 เพิ่มข้อมูลน้าเข้า/ประสิทธิภาพคลังข้อมูลนา้ แห่งชาติ
6.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน/ระบบสนับสนุน
6.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา
/อนุรกั ษ์/การใช้ประโยชน์
7. การจัด การนา้ บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน
7.1 บริหารจัด การตามหลักวิชาการ
7.2 ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้ค งสภาพเดิม
8. การควบคุ มการบุกรุกทางนา้
8.1 การจัด ท้าฐานข้อมูลการบุกรุกทางนา้
และแหล่งนา้ สาธารณะ
8.2 การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางนา้
ล้ารางสาธารณะ
8.3 การบังคั บใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
8.4 การรณรงค์ การสร้างจิต ส้านึกไม่ให้รกุ ลา้ ทางนา้
9. การติด ตามและประเมินผล
10. การประชาสัมพันธ์แ ละการมีสว่ นร่วม

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
หลักการ :

น้า เพื่อการอุป โภคบริโ ภคเป็นความจ้า เป็น พืนฐานในการด้ารงชีวิตและความเป็น อยู่ที่ดี
ของประชาชนซึ่งต้องจัดหาให้ประชาชนสามารถมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทังใน
ชนบทและเมือง ภาพรวมความต้องการใช้น้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เพื่อการอุปโภคบริโภคมีความ
ต้องการ 6,490 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ความต้องการน้าในปี พ.ศ. 2570
จ้านวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดความเหลื่อมล้า ในการเข้าถึงปัจจัยพืนฐานในการ
ด้ารงชีพของประชาชน จากข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า
จ้านวนหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จ้านวน 7,490 หมู่บ้านและมีหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพืนที่ภัย
แล้งที่ต้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นประจ้าทุกปี ราษฎรในหลายพืนที่ยังอาศัยน้าจากบ่อ
น้ า ตื นส้ า หรั บ การอุ ป โภค และหลายพื นที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ในการจั ด หาน้ า เพื่ อ การบริ โ ภค
เนื่องจากมีข้อจ้ากัด ในการจัดหาแหล่งน้าต้นทุน ทังน้าผิวดินและน้าบาดาล เช่น ในพืนที่สูง พืนที่
ห่า งไกลแหล่ง น้า พื นที่ที่มีปัญ หาคุณ ภาพน้า บาดาล และในบางปีที่เ กิด ภาวะฝนทิ งช่ว ง
และภัยแล้งรุนแรง
ส้าหรับในเขตเมือง ความต้องการใช้น้าส่วนใหญ่เพิ่มจากการเพิ่มขึนของประชากร และ
ประชากรเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองมากขึน การขยายตัวเมืองหลักและการท่องเที่ยว รวมถึงการค้า
การบริการทังในประเทศและเมืองการค้าชายแดน ซึ่งต้องวางแผนทังการจัดหาน้าต้นทุน และ
ระบบประปาควบคู่กันไป

เป้าประสงค์ : จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทัง
ในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ
กลยุทธ์ :

1) จัดหาแหล่งน้าต้ นทุนและก่อสร้างระบบประปา โดยการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าส้าหรับ
หมู่ บ้ านและชุ มชนชนบท และก่ อสร้ างระบบประปาให้ เพี ยงพอต่ อความจ้ าเป็ น พื นฐาน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ทังปริมาณและคุณภาพ
2) พัฒนาระบบประปาเมืองและพืนที่เศรษฐกิจ โดยการพัฒนาขยายเขตระบบประปาส้าหรับ
เมืองหลัก เมืองท่องเที่ยว พืนที่รองรับการพัฒนาในอนาคต ให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของเมือง และพืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่จัดตังขึนใหม่
3) การเพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็ บน้าฝน โดยการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบประปาเดิม ปรับปรุงเพิ่มแหล่งน้าต้นทุน และสนับสนุนการเก็บกักน้าฝน
ส้าหรับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากระบบประปา
4) จัดหาน้าดื่มให้โรงเรียนและชุมชน โดยการพัฒนาน้าบาดาลสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้
โรงเรียน/ชุมชน (แหล่งน้าและระบบผลิต)
5) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1) การรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส้า คัญของน้า และมี
จิตส้านึกการใช้น้าอย่างประหยัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้า รวมถึงการน้า
อุปกรณ์และ/หรือเทคโนโลยีประหยัดน้ามาใช้ประโยชน์
5.2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้าและลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้าประปาใน
พืนที่ขาดแคลนน้าต้นทุน
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5.3) การควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
เหมาะสมกับศักยภาพน้าต้นทุนของพืนที่ โดยเฉพาะพืนที่เกาะ และพืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว
5.4) การบริหารจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยหลัก 3R คือ Reduce, Reuse
และ Recycle ซึ่งขึนอยู่กับความการต้องการใช้น้า คุณภาพน้าและความคุ้มค่าในการลงทุน
เป้าหมายตามศักยภาพ1 :
1) จัดหาแหล่งน้าผิวดิน/น้าบาดาล และพัฒนาประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน จ้านวน 7,490
หมู่บ้าน มีน้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. 2560
2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท จ้านวน 9,093 หมู่บ้าน มีน้าสะอาดอุปโภค
บริโภคภายในปี พ.ศ. 2564
3) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้าดื่มสะอาด 6,132 โรงเรียน/ชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2564
4) ชุมชนเมือง/พืนที่เศรษฐกิจมีระบบประปาเพิ่มขึน 255 เมือง และขยายเขตประปาเมือง 688 แห่ง
ภายในปี พ.ศ. 2569
เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

ระยะสัน
ระยะกลาง
(ปี 58-59)
(ปี 60-64)
1. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและ ร้อยละ 90 ของ ร้อยละ 10 ของ
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านเป้าหมาย
2. พัฒนาระบบประปาเมือง
พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ
และพืนที่เศรษฐกิจ
ประปาเมือง
ประปาเมือง
ร้อยละ 17 ของ ร้อยละ 48 ของ
เมืองเป้าหมาย / เมืองเป้าหมาย
ขยายเขตประปา
ร้อยละ 100
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ร้อยละ 10 ของ ร้อยละ 90 ของ
ระบบประปาชนบทและ หมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านเป้าหมาย
จัดหาแหล่งเก็บน้าฝน
4. จัดหาน้าดื่มให้โรงเรียน ร้อยละ 45 ของ ร้อยละ 55 ของ
และชุมชน
หมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านเป้าหมาย
5. การใช้น้าอย่างมี
แหล่งท่องเที่ยว
ประสิทธิภาพ
ประเภทเกาะ
และพืนที่ขาด
แคลนน้าต้นทุน
1

ระยะยาว
(ปี 65-69)
พัฒนาระบบ
ประปาเมือง
ร้อยละ 35 ของ
เมืองเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถ. ทบ. ทน.
อปท.
กปภ.

-

สถ. ทบ. ทน.
อปท.

-

ทบ.

เมืองหลัก
ที่มีแนวโน้ม
ขาดแคลนน้า

กปภ. อปท.

เป้าหมายตามศักยภาพ หมายถึง เป้าหมายที่พิจารณาศักยภาพทางด้านอุทกวิทยา ภูมิกายภาพ และวิศวกรรม ซึ่งยังไม่รวมถึงข้อจ้ากัดทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และความคุ้มค่าในการลงทุน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

3-15

หมายเหตุ :

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรมทรัพยากรน้า (ทน.)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ทบ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
หลักการ :

การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทส้าคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยภาคอุต สาหกรรมขยายตัว อย่า งต่อเนื่อง และมีบทบาทเพิ่ม มากขึ นในภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ภาคการเกษตรก็ยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมูลค่าการ
ผลิ ตการเกษตรส่ว นใหญ่มาจากผลผลิ ต พืช ซึ่งประกอบด้ว ยพืชหลั กได้แก่ ข้าว ยางพารา
ข้า วโพดเลี ยงสัต ว์ อ้อ ย ปาล์ม น้า มัน และมัน ส้า ปะหลัง เป็น ต้น นับ ว่า เป็นแหล่งรายได้
หลัก และรองรับ แรงงานของประชาชนในชนบท การพัฒ นาแหล่ งน้าเพื่อการผลิ ตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญ หาความยากจนและสนับ สนุน ความมั่น คง
ด้า นเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ รวมทั งการลดความเสี่ ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้า
ปัจจุบันมีพืนที่เสี่ยงภัยแล้ง เช่น เป็นพืนที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าปีละ 1,000 มิลลิเมตร สภาพดินไม่
อุ้มน้า และขาดแหล่งเก็บกักน้า รวมทังพืนที่ฝนตกไม่เ ป็น ไปตามฤดูก าล ท้า ให้เ กิด ภัย แล้ง
ซ้า ซากและมีค วามรุน แรงเพิ่ม ขึ น โดยข้อ มูล จากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2556 มีพืนที่
เกษตรน้าฝนเสี่ยงภัยแล้งซ้าซากระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง จ้านวนประมาณ 26.8 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพืนทีเ่ กษตรนอกเขตชลประทานทังประเทศ
เนื่องจากปริมาณน้าที่จัดสรรภายใต้โครงสร้างพืนฐานปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ไม่สามารถ
รองรับความต้องการน้าในทุกประเภท และทุกพืนที่ในอนาคต (พ.ศ. 2569) จึงมีความจ้าเป็น
พัฒ นาโครงสร้า งพื นฐานโดยการพัฒ นาแหล่ง กัก เก็บ น้า ตามศัก ยภาพภายในประเทศ
โดยประเมินความต้องการน้าขันต่้า ได้แก่ อุปโภคบริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การรัก ษาระบบนิเ วศของลุ่ม น้า จากหลัก การของสมดุล น้า ปริม าณน้า ที่เ หลือ จึง น้า ไปสู่
การก้าหนดพืนที่เกษตรชลประทาน และการพัฒนาด้านอื่น ๆ
เนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้าสูงถึง ร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้า
ทังหมด การก้าหนดแนวทางการพัฒนา จึงมุ่งเน้นการลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิต
ในพืนที่การเกษตรต่าง ๆ จ้าแนกได้ดังนี
1) พืนที่เกษตรชลประทานปัจจุบัน 30.22 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 60 อยู่ในภาคกลางและภาคเหนือ
2) พื นที่เกษตรที่ มีศักยภาพจะพัฒ นาเป็นพื นที่ช ลประทานใหม่ ตามศักยภาพน้าและการ
พัฒนาแหล่งเก็บน้าต้นทุนภายในประเทศ จ้านวน 18.8 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 40 อยู่ใน
ภาคเหนือ และร้อยละ 30 อยู่ในภาคใต้
3) พืนที่เกษตรที่เหลืออีกประมาณ 100 ล้านไร่ ส่ว นใหญ่ประมาณร้อยละ 57 อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าหนดเป็นพืนที่เกษตรน้าฝน และเป็นพืนที่ที่ต้องใช้กลยุทธ์พิเศษที่
อาจมีค่าลงทุนสูง เช่น การใช้น้าบาดาล การผันน้าจากลุ่มน้าข้างเคียง โดยก้าหนดเป็น
พืนที่เกษตรเพื่อความอยู่รอด เกษตรพอเพียง และเกษตรยั่งยืน ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะกายภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของดิน และน้า
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ส้าหรับภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวในพืนที่เดิม คือ ภาคกลาง
และภาคตะวัน ออก ซึ่งภาคตะวันออกแนวโน้มยังขยายตัวสู ง เนื่องจากภาคกลางประสบ
ปัญหาน้าท่วมรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 ท้าให้มีการลดขนาดการลงทุน
และย้ายการผลิตออกไป จึงต้องเร่งรัด การพัฒนาแหล่งน้าแหล่งเก็บน้าทุกประเภทและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งเก็บน้าเดิม รวมถึงการสร้างโครงข่ายน้าส้าหรับอุตสาหกรรม
ควบคู่กับการพัฒนาพืนที่เกษตรชลประทานในภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่
จะขาดแคลนน้าและการเตรียมความพร้อมส้าหรับพืนที่พัฒนาใหม่ เพื่อกระจายแหล่งผลิต
ไปสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพ
ทังนีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและ
ลดความเสีย หายจากภัย แล้ง เช่น การเพิ ่ม ปริม าณน้ า ต้น ทุน ให้ก ับ แหล่ง เก็บ กัก เดิม
ปรับ ปรุงเกณฑ์การจัดการน้าในอ่างเก็บน้า และการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร รวมถึงปรับ
ปฏิทินการปลูกพืช
เป้าประสงค์ : 1) บริหารจัดการความต้องการใช้น้าในด้านการเกษตร อุปโภคบริโ ภค อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้าต้นทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ลดความสูญเสียน้า และเพิ่มมูลค่าน้าชลประทาน ในพืนที่เกษตรชลประทาน 30.22 ล้านไร่
3) จัดหาน้าต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศรวมทังควบคุมและจัดสรรน้าให้สมดุลและเพีย งพอ
ทังเพื่อการใช้น้าขันพืนฐานของลุ่มน้าและระบบนิเวศ
4) จัดหาแหล่งน้าต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ
5) จัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออก
และอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
กลยุทธ์ :

2

1) การจัดการด้านความต้องการ เพื่อลดความต้องการในการจัดหาน้าทางการเกษตร และ
ลดความต้องการใช้น้าด้านเศรษฐกิจในพืนที่ที่มีข้อจ้ากัดในการพัฒ นา มีแนวทางการ
ด้าเนินงาน ดังนี
1.1) การก้าหนดพืนที่อุตสาหกรรมและควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรม
1.2) การก้าหนดกติกาการจัดสรรน้าต้นทุนร่วมกันหลายพืนที่หรือกิจกรรม เป็นลุ่มน้าที่ใช้
น้าต่อเนื่องกัน และการใช้น้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2
2) บริห ารจัด การพื นที่เ กษตรกรรม (Zoning) การจัด การผลผลิต ทางการเกษตรให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดและทรั พ ยากรดิ น น้ า พื ช โดยใช้ พื นที่ เ กษตร
ชลประทาน เป็นฐานการผลิตเชิงเศรษฐกิจ เพื่อการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
และในพืนที่เกษตรน้าฝน เพื่อผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดและเกษตรกรมีรายได้
ที่เหมาะสม มีแนวทางการด้าเนินการคือ
2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรเชิงพืนที่โดยจัดท้า
ข้อมูลด้านการเกษตรรายแปลง
2.2) ประกาศเขตความเหมาะสมส้าหรับการผลิตให้เป็นปัจจุบันโดยส้ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากรดินในเขตการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตรรายพืช

แนวทางการบริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Zoning), 2557 ด้าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2.3) ประกาศเขตเศรษฐกิจ โดยด้าเนินงานจากการประกาศเขตความเหมาะสมพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่จ้าเป็น
2.4) สร้างมาตรการจูงใจ การบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา
2.5) ติดตามการด้าเนินการและประเมินผลการปลูกพืชเศรษฐกิจตามนโยบายการจัดโซนนิ่ง
3) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าและระบบชลประทาน มีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
ลุ่มน้าที่มีความต้องการใช้น้าสูง ส้าหรับการอุปโภคบริโภค เมืองหลัก เมืองท่องเที่ยว
พืนที่เศรษฐกิจพิเศษ พืนที่อุตสาหกรรม และขยายพืนที่ชลประทาน
3.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าของโครงการเดิม
พัฒนาระบบกระจายน้า และจัดรูปที่ดิน
3.3) จัดระบบการปลูกข้าวในเขตพืนที่ชลประทานให้เหมาะสม โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยา ซึ่ง
การลดจ้านวนครังของการเพาะปลูกข้าวลง รวมทังปรับปฏิทินการปลูกพืชและปรับ
ชนิดพืช จะท้าให้การบริหารจัดการน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านน้าท่วมและขาด
แคลนน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน
3.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าในแหล่งน้าขนาดเล็ก หรือในระดับไร่นา เพื่อ
เพิ่มพืนที่รับประโยชน์ ในลุ่มที่มีศักยภาพการพัฒนาเพิ่มได้น้อย
3.5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ แหล่งน้าและระบบชลประทาน
รวมทังศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าของอ่างเก็บน้า ขึนมาใหม่ โดย
ค้านึงถึงทังการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการเก็บกักน้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้าของทุกภาคการใช้น้า
4) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าในพืนที่เกษตรน้าฝน เพื่อให้มีแหล่งน้าส้าหรับชุมชนในการท้า
การเกษตร เป็นน้าต้นทุนส้าหรับ การขยายเขตระบบประปา และความจ้าเป็นพืนฐาน
มีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
4.1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ หนองบึง ทังขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รวมทั งการฟื้ น ฟู พื นที่ ชุ่ ม น้ า ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถเก็บกักน้าในหนองบึงมากยิ่งขึน และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์
4.2) การอนุรัก ษ์ฟื้นฟูล้ าน้าที่ตืนเขินเพื่อให้ส ามารถเก็บกักน้าได้สูงสุดในฤดูแล้ง และ
สามารถระบายน้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพในฤดูน้าหลาก ด้าเนินการโดยการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างแหล่งน้าที่เสื่อมโทรม ได้แก่ ฝายน้าล้น ระบบส่งกระจายน้า อ่า งเก็บ น้า
ต่าง ๆ รวมทังการเก็บกักในแหล่งน้าธรรมชาติ ในลุ่มน้าที่เกิดภัยแล้งและน้าท่วม
4.3) การใช้น้าบาดาลเสริมการใช้น้าผิวดิน ในพืนที่ขาดแคลนน้าและศักยภาพการพัฒนา
แหล่งน้าผิวดินต่้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพืนที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลสูง
ในภาคเหนือและภาคกลาง
4.4) การสนับสนุนการขุดสระน้าในไร่นาของเกษตรกร โดยการขุดสระน้า รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน
5) การพั ฒนาแหล่ง เก็บ กัก น้า ใหม่ แ ละระบบกระจายน้า เพื่ อการพั ฒ นาการเกษตร
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
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5.1) พัฒ นาแหล่ง เก็บ กัก น้ า โดยเน้น พั ฒ นาแหล่ งน้า ในลุ่ ม น้าที่มี การเก็ บกักต่้ า ให้ มี
ปริมาณเก็บกักอย่างน้อยเพียงพอส้าหรับความต้องการใช้น้าขันต่้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
เศรษฐกิจของพืนที่และระบบนิเวศ อีกทังยังลดปริมาณน้าหลาก ได้ส่วนหนึ่งด้วย
5.2) จัดหาแหล่งน้าต้นทุน และน้าน้าจากแหล่งน้าใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับภูมิกายภาพ ภูมิสังคม ได้แก่ ฝายทดน้า ประตูระบายน้า อาคารควบคุม
และสถานี สูบน้ า ทังนีโครงการแหล่ งน้าใหม่เหล่ านีส่ วนหนึ่งสามารถใช้ส้ าหรับการ
พัฒนาเมืองภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมด้วย
5.3) การจัดท้าระบบส่งน้า เพื่อการพัฒนาการชลประทานอย่างเป็นระบบ
6) การพั ฒ นาระบบผั น น้ า และระบบเชื่ อ มโยงแหล่ ง น้ า ภายในและระหว่ า งลุ่ ม น้ า /
ต่างประเทศ เพื่อหาน้าต้นทุนให้กับลุ่มน้าที่ขาดแคลนน้า รุนแรงหรือพืนที่เศรษฐกิจ ลุ่มน้า
ภายในหรือภายนอกที่มีศักยภาพและระหว่างแหล่งกักเก็บน้าและล้าน้าที่มีปริมาณน้ามากกับ
ที่มีปริมาณน้าไม่พอเพียง โดยมุ่งระบายน้าส่วนเกิน จากแหล่งน้าภายในประเทศหรือจาก
ภายนอกประเทศเติมน้าให้ลุ่มน้าที่ขาดแคลนน้ารุนแรง หรือพืนที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบโครงข่ายน้า ในพืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ร่วมกับการก้าหนด
เกณฑ์การจัดสรรน้าร่วมกับองค์กรอื่น
7) การพัฒ นาแหล่ง น้า เพื่อ รองรับ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ และพื นที่นิค มอุต สาหกรรม
พัฒนาใหม่ เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมต้นน้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป้าหมายตามศักยภาพ :
1) การจัดการด้านความต้องการ
1.1) อุตสาหกรรมภาคตะวันออกสามารถลดการใช้ ใช้ให้คุ้มค่า และการน้ากลับมาใช้ใหม่
ลดการใช้น้าได้ร้อยละ 10
1.2) มีกลไกควบคุมการใช้น้า และการจัดสรรน้าในพืนที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคตะวันตก
2) การจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้น้าต่อหน่วยให้สูงขึน
3) เพิ่มประสิ ทธิภาพเก็บกักน้าของแหล่ งน้าเดิม ให้ เต็มศักยภาพ และลดการใช้ น้า ในพืนที่
ชลประทานเดิมร้อยละ 10 และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าแหล่งน้าขนาดเล็กในลุ่มน้า
ที่มีศักยภาพการพัฒนาต่้า รวมทังการด้าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้
สมบูรณ์ทั่วถึง โดยการวางผังจัดรูปที่ดิน การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือ
ทางล้าเลียงในไร่นา การปรับระดับพืนที่ดิน การบ้ารุงดิน การวางแผนการผลิตและการ
จ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร
4) จัดหาแหล่งน้าให้กับพืนที่เกษตรน้าฝน ให้เพียงพอต่อการท้าการเกษตรเพื่อยังชีพ ได้อย่าง
น้อย 1 ฤดูกาล โดยการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ให้มีปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึนไม่น้อยกว่า
2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุดสระน้าในไร่นา 270,000 บ่อ พัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
1.04 ล้านไร่ สนับสนุนแหล่งน้าชุมชน 1,715 แห่ง
5) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้า โดยเน้นลุ่มน้าที่มีแหล่งเก็บกักน้าต่้า และมีพืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้า
ให้เ พีย งพอกับ ความต้อ งการขั นพื นฐานในการอุป โภคบริโ ภค รัก ษาระบบนิเ วศการ
พัฒ นาพืนที่เกษตรชลประทาน อุต สาหกรรมและการพัฒ นาเศรษฐกิ จของพื นที่ และ
พัฒ นาโครงการแหล่งน้า ในรูป แบบต่า งๆ เพื่อ รองรับ ความต้องการในการพัฒนา การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าให้มากขึน ให้มีปริมาณน้า
ที่สามารถจัดการได้ไม่น้อยกว่า 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถด้าเนินการเพิ่มพืนที่
ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 8.7 ล้านไร่
6) การจัดหาน้าต้นทุนในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ ระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ตาม
ศักยภาพและข้อจ้ ากัดเพื่อ รองรับ พืนที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส้ าคัญของประเทศ
รวมทังพืนที่ขาดแคลนน้าด้านต่างๆ ในระดับสูง
เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

ระยะสัน
(ปี 58-59)

ระยะกลาง
(ปี 60-64)

ระยะยาว
(ปี 65-69)

เกษตร
1. การจัดการด้านความ 1. ศึกษา ตรวจสอบ 1. ก้าหนดเกณฑ์
1. ขยายผลใน
ต้องการ
เกณฑ์การจัดสรร
การจัดสรรน้าใน
ลุ่มน้าอื่น ๆ
น้าใน ลุ่มน้าภาค
ลุ่มน้าภาคกลาง 2. การศึกษา/
กลาง ภาค
ภาคตะวันตก
วางแผนพืนที่
ตะวันตก และ
และภาค
อุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก
ตะวันออก
ส่งออกและ
2. ศึกษาวิจัย
2. ลดการใช้น้าได้
อุตสาหกรรม
ก้าหนดมาตรการ
ร้อยละ 10
ต้นน้า
ลดการใช้น้า ใช้ 3. ก้าหนด
ให้คุ้มค่าและการ
การขยายตัวใน
น้าน้ากลับมาใช้
ภาคตะวันออก
ใหม่
ให้เหมาะสม
2. จัดการพืนที่
การบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
เกษตรกรรม (Zoning)
สอดคล้องกับการจัดระบบปลูกพืชอย่างเหมาะสม
เพิ่มมูลค่าการใช้น้าต่อ
ในพืนที่ชลประทานเดิม 30.22 ล้านไร่
หน่วยให้สูงขึน
โดยมุ่งเน้นลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพิ่มปริมาณ
1. ด้าเนินการ
1. ด้าเนินการ
โครงการแหล่งน้าและ
เก็บกัก 95 ล้าน
ต่อเนื่องจากผล
ต่อเนื่องจาก
ระบบชลประทานเดิม
ลูกบาศก์เมตร
ศึกษา
ผลศึกษา
2. เพิ่มพืนที่
2. เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่ม
ชลประทาน 0.16
โครงการอย่าง
ประสิทธิภาพ
ล้านไร่
น้อยร้อยละ 10
โครงการอย่าง
3. ศึกษา/ปรับปรุง 3. ลดความต้องการ
น้อยร้อยละ
ระบบชลประทาน ใช้น้าในเขตอย่าง
10
ที่มีอยู่เดิม
น้อยร้อยละ 10 3. ลดความ
4. ศึกษาปรับปรุง
ต้องการใช้น้า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ชป. ทน.

ชป. พด.

ชป. สถ.
อปท.
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4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
น้าในพืนที่เกษตร
น้าฝน
4.1 ฟื้นฟูแหล่งน้า
ธรรมชาติ
4.2 สนับสนุนการขุด
สระน้าในไร่นา
4.3 พัฒนาน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร
4.4 การสนับสนุน
แหล่งน้าชุมชน
5. การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้าใหม่ การจัดหา
แหล่งน้าต้นทุน และ
ระบบกระจายน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะสัน
(ปี 58-59)

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
โครงการ
ขนาดเล็ก
โดยมุ่งเน้น
ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ

ระยะยาว
(ปี 65-69)
ในเขตอย่าง
น้อยร้อยละ
10

4,330 แห่ง

5,756 แห่ง

4,357 แห่ง

70,000 บ่อ

100,000 บ่อ

100,000 บ่อ

ทน. ปภ.
กองทัพบก
พด.

141,750 ไร่

553,600 ไร่

346,700 ไร่

ทบ.

465 แห่ง

750 แห่ง

500 แห่ง

5.1 เก็บกักน้าได้เพิ่ม
1,100 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
5.2 จัดการน้าได้
รวม 2,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
5.3 เพิ่มพืนที่
ชลประทานได้อีก
2 ล้านไร่
(ด้าเนินการทัง
25 ลุ่มน้า ทังนี
ผลสัมฤทธิ์
บางโครงการจะ
เห็นผล ในระยะ
1-3 ปี ต่อไป
ขึนอยู่กับขันตอน
และขนาดของ
โครงการ)

ด้าเนินการ
ทัง 25 ลุ่มน้า
โดยมุ่งเน้น
ลุ่มน้าโขง (เหนือ)
ยม วัง
โขง (อีสาน) ชี มูล
เจ้าพระยา ท่าจีน
สะแกกรัง
โตนเลสาบ

ด้าเนินการ
ทัง 25 ลุ่มน้า
โดยมุ่งเน้น
ลุ่มน้าปิง น่าน
แม่กลอง
ปราจีนบุรี
บางปะกง
เพชรบุรี

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

พด. สถ.
อปท.
ชป. ทน. พด.
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ระยะสัน
ระยะกลาง
(ปี 58-59)
(ปี 60-64)
6. การพัฒนาระบบผัน
ศึกษาเตรียมความ - ด้าเนินการต่อเนื่อง
น้าและระบบเชื่อมโยง
พร้อมในลุ่มน้า
ตามผลการศึกษา
แหล่งน้า
เจ้าพระยาใหญ่ - ศึกษาลุ่มน้าทีม่ ี
ลุ่มน้าภาค
ศักยภาพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และลุ่มน้าภาค
ตะวันออก
อุตสาหกรรม
7. การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้า และระบบส่งน้า
7.1 พืนที่
70 ล้าน
ศึกษา/เตรียม
อุตสาหกรรม
ลูกบาศก์เมตร
ความพร้อม
ภาคตะวันออก
จัดหาแหล่งน้า 420
ล้านลูกบาศก์เมตร
7.2 เขตเศรษฐกิจ
ศึกษาเตรียมความ - ด้าเนินการจัดหา
พิเศษ และนิคม
พร้อมเพื่อจัดหาน้า น้าตามผลการ
อุตสาหกรรมที่
รองรับการพัฒนา
ศึกษาในพืนที่
พัฒนาขึนใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
(5 จังหวัด)
- ศึกษาเตรียมความ
พร้อมเพื่อจัดหาน้า
รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 2
(5 จังหวัด)
หมายเหตุ :

ระยะยาว
(ปี 65-69)
ด้าเนินการ
ต่อเนื่องตามผล
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ชป. ทน.

ด้าเนินการ
ชป.
ต่อเนื่องจากผล
ศึกษา
จัดหาแหล่งน้า
รองรับนิคมฯ
ที่เกิดขึนใหม่

ยผ. ชป.
กนอ.

กองทั พบก กรมชลประทาน (ชป.) กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
หลักการ :

การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น โดยเฉพาะพื นที่ ต้ น น้ า เปลี่ ย นเป็ น พื นที่ อ ยู่ อ าศั ย และท้ า
การเกษตร ท้าให้การเกิดน้าหลากดินถล่ม น้าท่วมฉับพลันเกิดขึนบ่อยและรุนแรง โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือและภาคใต้ และมีผลต่อพืนที่ลาดเชิงเขา ท้าให้น้าหลากรุนแรงขึน กระทบต่อ
พืนที่การเกษตรและชุมชน
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ส้าหรั บการเกิดน้าหลากล้ นตลิ่งในพืนที่การเกษตร ในบางแห่ งสาเหตุห ลักเกิดจาก
สภาพภูมิประเทศหรือเป็นการท่วมตามธรรมชาติ เช่น ลุ่มน้ายมและน่านตอนล่าง จุดบรรจบ
แม่น้าชีและมูล เป็นต้น แต่ในหลายพืนที่มีความถี่และรุนแรง โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้ที่ดิน
ไม่เหมาะสม การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน้า เช่น การ
ลดลงของพืนที่ชุ่มน้า ทางระบายน้าลดประสิทธิภาพลง เป็นต้น
สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยรุนแรงและขยายพืนที่มากขึน โดยมีหมู่บ้าน
เสี่ยงภัยน้าหลากดินถล่ม ทังสิน 6,042 หมู่บ้าน (กรมทรัพยากรน้า, 2548-2558) ส่วนใหญ่อยู่
ในภาคเหนือ พืนที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก จ้านวน 31 แห่ง เขตเศรษฐกิจรอง 154 แห่ง
และพืนที่การเกษตรเสี่ ยงภัยน้าท่ว มซ้าซากระดับกลางถึงระดับสู ง จ้านวน 9.88 ล้ านไร่
(ส้านักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2548-2556)
มีความรุ น แรงในลุ่ มน้ ากก กลุ่ มลุ่ มน้า เจ้า พระยาตอนกลางและตอนล่ า ง ลุ่ มน้า ชีและมู ล
ตอนล่าง และลุ่มน้าในภาคใต้ โดยมีแนวโน้มการเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงมากกว่าในอดีต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ลุ่มน้ามูลตอนบน และลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา สาขา
คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ ใน ปี พ.ศ. 2553 และการเกิดมหาอุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ใน ปี พ.ศ. 2554 มูลค่าความเสียหายภาคราชการและเอกชน รวม 1.44 ล้านล้านบาท
เนื่องจากการเกิดอุทกภัยมีสาเหตุทังจากธรรมชาติและการกระท้าของมนุษย์ ในการ
แก้ไขปัญหาจึงก้าหนดแนวทางจากสาเหตุ ขนาด ผลกระทบ และความสามารถในการลด
ผลกระทบ รวมทังการใช้มาตราการเชิงรุกลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ดังนี
1) พืนที่ลาดชันสูงเสี่ยงภัยน้าหลาก ดินโคลนถล่มและที่ต่อเนื่องเชิงเขา ส่วนใหญ่ไม่
สามารถแก้ไขด้วยการใช้สิ่งก่อสร้าง เน้นให้มีระบบเตือนภัยที่แม่นย้าและการปรับปรุงการตัง
ถิ่นฐาน โดยใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างเฉพาะเพื่อการปรับปรุงกลับสู่สภาพเดิม
2) พืนที่ลาดชันปานกลางส่วนใหญ่เป็นพืนที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยจะเกิดขึนและ
ลดลงอย่างรวดเร็ว จะใช้มาตราการเช่นเดียวกับพืนที่ลาดชัน โดยการใช้สิ่ งก่อสร้างเท่าที่
จ้าเป็ น เช่น การปรั บ ปรุงการระบายน้าเฉพาะจุดที่ประสิ ทธิภาพการระบายต่้า และการ
ป้องกันในชุมชนหนาแน่นมีความเสียหายสูง
3) พืนที่ราบน้าล้นตลิ่งล้าน้าสายหลักและที่ราบท้ายน้า การใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
ควรด้าเนินการเฉพาะการปรับปรุงสภาพล้าน้าเพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมกับสภาพอุทก
วิทยา ส้าหรับลุ่มน้าที่เกิดอุทกภัยวิกฤตที่เกิดขึนบ่อย ผลกระทบรุนแรง และมีความเสียหาย
สูง ให้ มีการพิจารณาการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการระบายน้า การผั นน้า หรือการใช้พื นที่รับ
น้านองร่วมกับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้าในพืนที่ต้นน้า
4) พืนที่ชุมชนและเศรษฐกิจส้าคัญ ให้มีการป้องกันที่เหมาะสมและลดผลกระทบกับ
พืนที่โดยรอบ และเพื่อลดผลกระทบในอนาคต ให้มีการใช้มาตรการเชิงรุก เช่น การควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการผังเมือง
ทังนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหาย
จากอุทกภัย เช่น ฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้าให้สมบูรณ์ ระบบป้องกันชุมชน ผังเมืองและการใช้ที่ดิน
แหล่งชะลอน้า แก้มลิง ปรับปรุงสภาพล้าน้า สนับสนุนการปรับตัวให้อยู่กับสภาวะน้าท่วม เป็นต้น
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เป้าประสงค์ : 1) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพืนที่เศรษฐกิจส้าคัญที่มีผลกระทบรุนแรง
และความเสียหายสูง
2) ลดความเสียหายในพืนที่เกษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพืนที่เสี่ยงอุทกภัยซ้าซาก
3
3) ลดความเสียหายจากน้าหลาก ดินโคลนถล่ม น้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย
กลยุทธ์ :

3
4

1) การปรับปรุงทางน้าสายหลัก ที่ตืนเขินและกีดขวางทางไหลของน้าอย่างรุนแรง ให้การ
ระบายน้าเพียงพอในฤดูฝนและมีการเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ให้เหมาะสมกับสภาพทาง
อุทกวิทยา (รอบปีการเกิด) ความรุนแรง และเสียหายที่เกิดขึน รวมทังพิจารณาการเก็บกัก
ในจุดที่มีความต้องการใช้น้า
2) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ผันน้า และพืนที่รับน้านอง ในลุ่มน้าท่วม
วิกฤต มีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
2.1) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพืนที่
ลุ่มน้าวิกฤต/ผันน้าเลี่ยงพืนที่ชุมชนเมืองและเศรษฐกิจหนาแน่น แหล่งประวัติศาสตร์
และโบราณสถานที่ส้าคัญ
2.2) การจัดหาพืนที่ที่เหมาะสมพร้อมกับมาตรการสนับสนุนทางระเบียบหรือกฏหมาย
เพื่อหน่วงน้าในพืนที่รับน้านอง และการก้าหนดเกณฑ์การชดเชยกรณีการรอนสิทธิ
การใช้ที่ดินและกรณีการผันน้าเข้าพืนที่แก้มลิง เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยขนาดใหญ่
3) การป้องกันน้าท่วมชุมชนเมือง โดยมีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
3.1) การวางระบบป้องกันน้าท่ว มชุมชนเมืองที่เสี่ ยงภัยจากน้าหลากล้ นตลิ่ง โดยการ
ก่อสร้างคันกันน้าหรือท้านบ และสถานีสูบน้า
3.2) การปรับปรุงระบบระบายน้าภายในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมขังในกรณี
ฝนตกหนักในพืนที่ เร่งการระบายน้าออกจากพืนที่เพื่อลดปริมาณน้าที่ท่วมขัง โดยการ
พัฒนาระบบทางระบายน้าและผันน้าควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานอื่น ๆ
4
4) การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้า/จังหวัด และปรับปรุง/จัดท้าผังเมือง มีแนวทาง
การด้าเนินงาน ดังนี
4.1) การใช้มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้า/จังหวัดเพื่อบรรเทาอุทกภัย เช่น
จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก้าหนดเขตการพัฒนา พืนที่การเกษตร พืนที่
เศรษฐกิจ และพืนที่อุตสาหกรรม
4.2) การใช้ผังเมืองควบคุมในพืนที่พัฒนาหนาแน่น โดยการก้าหนดแนวทาง/ผังการระบายน้า
ของพืนที่ เพื่อก้าหนดทางระบายน้าธรรมชาติ ระบบขนส่งทางน้า (ถ้าจ้าเป็น) พืนที่ชะลอน้า
พืนที่ชุมชนที่ต้องปกป้อง ปรับตัว และหลีกเลี่ยงการสร้างที่อยู่อาศัยในพืนที่เสี่ยง
อุทกภัยสูง
5) การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้า ให้เต็มศักยภาพ เพื่อลดปริมาณน้าหลาก
ให้กับพืนที่ตอนล่าง โดยเน้นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าของล้าน้าสาขาในลุ่มน้ามีปริมาณ
เก็บกักน้าต่้าเมื่อเทียบกับปริมาณน้าท่ า เป็นพืนที่น้าท่วมซ้าซากและมีความเสียหายสูง
โดยพิจารณาร่วมกับกลยุทธ์อื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในพืนที่เดียวกัน ให้มีการบูรณาการเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การแก้ไขปัญหาอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6
การจัดท้าผังจังหวัด/ผังเมือง ด้าเนินการตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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6) การสนับ สนุ น การปรั บตั วและหนี ภัย โดยการจั ดการให้ อยู่ ได้ อย่ างเป็ นสุ ขกั บสภาพ
ธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึน มีแนวทางดังนี
6.1) การจัดรูปและปรับพืนที่ท้านาที่น้าท่วมเสียหายซ้าซากทุกปี โดยจัดท้าคันร่ว มกับ
การขุดดินเป็นสระให้มีขนาดใหญ่เก็บน้าไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งโดยไม่สู้กับน้าท่วม
6.2) หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านในบริเวณน้าท่วมถึง และพืนที่เสี่ยงน้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรปลูกบ้านใต้ถุนสูง มีพืนบ้านพ้นระดับน้าเคยน้าท่วมสูงสุดในอดีต
หรือขอบเขตน้าหลาก ดินโคลนถล่ม
6.3) พืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมเสียหายซ้าซากทุกปี ควรปรับระบบการท้าเกษตร
หรือเลือกชนิดพืช และระยะเวลาปลูกให้ เหมาะสมกับศักยภาพของพืนที่ เปลี่ยน
ระบบการเกษตรจากการปลูกข้าวมาเลียงปลาหรือปลูกพืชน้า
เป้าหมายตามศักยภาพ :
1) ล้าน้าสายหลักและสาขาได้รับการปรับปรุง เพิ่มอัตราการไหลมากกว่าร้อยละ 10 รวม
ระยะ 870 กิโลเมตรป้องกันน้าท่วมในพืนที่ชุมชนเมือง/พืนที่เศรษฐกิจ จ้านวน 185 แห่ง
2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ลดความเสียหายจากน้าหลากล้นตลิ่ง ลุ่มน้าเสี่ยงภัยน้าล้นตลิ่ง
และความเสียหายสูงในลุ่มน้าวิกฤต 10 ลุ่มน้า
3) พัฒนาพืนที่รับน้านองในลุ่มน้าเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้าหลากขนาดใหญ่
4) ป้องกันน้าท่วมในพืนที่ชุมชนเมือง/พืนที่เศรษฐกิจ จ้านวน 185 แห่ง
5) จัดท้า/ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ลุ่มน้า 15 แห่ง
6) สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยาใหญ่ และกลุ่มลุ่มน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์
1. การปรับปรุงทางน้า
สายหลัก
2. การพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า ผันน้า
และพืนที่รับน้านอง
2.1 การปรับปรุงการ
ระบายน้า/ทางผัน
น้าเลี่ยงพืนที่ชุมชน

ระยะสัน
(ปี 58-59)
230 กิโลเมตร
มุ่งเน้นที่ลุ่มน้ายม
และมูล

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
535 กิโลเมตร

ทะเลสาบสงขลา

ด้าเนินการ
(คาบสมุทรสทิงพระ/
ต่อเนื่องจาก
หาดใหญ่)
ระยะสัน
งานศึกษา/ส้ารวจ ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ได้แก่ ลุ่มน้ายม ท่าจีน ปราจีนบุรี
เจ้าพระยา ท่าจีน ยม โตนเลสาป
ปราจีนบุรี
(อ.อรัญประเทศ)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะยาว
(ปี 65-69)
105 กิโลเมตร

จท.

-

ชป.
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เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

ระยะสัน
(ปี 58-59)
โตนเลสาป
(อ.อรัญประเทศ)
ชี มูล (จ.ชัยภูมิ
จ.นครราชสีมา
จ.ศรีษะเกษ
จ.อุบลราชธานี)

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก

ระยะยาว
(ปี 65-69)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(จ.นครศรีธรรมราช
จ.ชุมพร และ
จ. นราธิวาส)

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (จ.ตรัง)

(จ.นครศรีธรรมราช
จ.ชุมพร และ
จ. นราธิวาส)

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(จ.ตรัง)

2.2 จัดท้าพืนที่รับ
น้านอง

ศึกษา
พืนที่เหนือ
จ.นครสวรรค์
พืนที่แก้มลิง
บริเวณลุ่มน้าชี มูล

3. การป้องกันน้าท่วม
ชุมชนเมือง
4. การก้าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินลุ่มนา้ /
จังหวัด และปรับปรุง/
จัดท้าผังเมือง

58 แห่ง

5. การพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งเก็บกักน้า
เต็มศักยภาพ

5 ผัง
ได้แก่ ลุ่มน้า
สะแกกรัง
แม่กลอง
ปราจีนบุรี
โตนเลสาป
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก
ศึกษาเตรียมความ
พร้อมในลุ่มน้าที่มี
ปัญหาน้าท่วม
และมีศักยภาพ

ด้าเนินการ
ต่อเนื่องจาก
ผลการศึกษา
ระยะสัน
และศึกษา
เพิ่มเติม พืนที่ใต้
จ.นครสวรรค์
105 แห่ง

ด้าเนินการ
ต่อเนื่องจาก
ผลการศึกษา

ชป. ทน.

22 แห่ง

ยผ. กทม.

10 ผัง
ได้แก่ ลุ่มน้า
สาละวิน
โขง (เหนือ) กก
เพชรบุรี ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก
ตาปี ปัตตานี
ภาคใต้
ฝั่งตะวันตก
ด้าเนินการ
ต่อเนื่องตาม
ผลการศึกษา

-

ยผ.

ด้าเนินการ
ต่อเนื่องตาม
ผลการศึกษา

ชป.
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เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะสัน
ระยะกลาง
ระยะยาว
(ปี 58-59)
(ปี 60-64)
(ปี 65-69)
ในการเก็บกัก
มุ่งเน้นใน
ลุ่มน้าโขง (เหนือ)
ยม ปราจีนบุรี
บางปะกง ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก และ
ทะเลสาบสงขลา
6. การสนับสนุนการ
กลุ่มลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ กลุ่มลุ่มน้าอื่น ๆ ชป. ทน. ยผ.
ปรับตัวและหนีภัย
ภาคเหนือ
และภาค
ปภ. อปท.
กลุ่มลุ่มน้า
ตะวันออก
เจ้าพระยา-ท่าจีน
เฉียงเหนือ
หมายเหตุ : กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า
หลักการ :

ปัจจุบันแม่น้าหลายสายของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาด้านคุณภาพน้า โดยจากการตรวจสอบ
ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้ามูล และลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา มีคุณภาพน้า
ทังล้าน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก และจากการเพิ่มขึนของประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยการระบายน้าทิงจากกิจกรรมต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้า
โดยไม่ผ่านการบ้าบัด ได้ก่อให้เกิดมลพิษทังแหล่งน้า ส่งผลให้คุณภาพน้าในแหล่งน้าเสื่อมโทรมลง
เริ่มจากคูคลอง แม่น้า และน้าทะเลชายฝั่ง คุณภาพของน้าลดลงและสร้างผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยังระบบนิเวศในน้า จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ (ปี พ.ศ. 2557) มีการระบาย
มลพิษของประเทศ มีปริมาณน้าทิง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
และโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้าธรรมชาติน้อย
การรุกตัวของน้าเค็ม เป็นปัญหาในแหล่งน้าส้าคัญและมีความรุนแรงมากขึน เนื่องจาก
ความต้องการน้าที่มีมากขึนในแหล่งน้าสายหลัก จึงไม่สามารถจัดสรรน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ได้เพียงพอ ท้าให้เกิดปัญหาคุณภาพน้าจากการรุกตัวของน้าเค็ม ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค
บริโภคและการใช้น้าเพื่อการเกษตร

เป้าประสงค์ : 1) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มี
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และ
แหล่งน้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึน
2) การควบคุมความเค็มปากแม่น้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา
กลยุทธ์ :

1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน โดยมี
แนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้าเสียรวม
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ของชุมชนที่มีอยู่เดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบัดน้าเสียรวมของชุมชนใหม่ในพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีชุมชนหนาแน่น
โดยใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์ หรือระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร ตาม
ความเหมาะสมของแต่ล ะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และส้ าหรับการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้าเสียควรมีการออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียแยกออกจากระบบระบายน้า
2) ลดน้าเสียจากแหล่งก้าเนิด ประกอบด้วยแนวทางด้าเนินการดังนี
2.1) ก้าหนดสัดส่วนการระบายมลพิษ โดยประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้า
ในพืนที่วิกฤต พร้อมทังด้าเนินมาตรการทางผังเมือง โดยก้าหนดพืนที่ห้ามระบายน้าเสีย
2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพืนที่ลุ่มน้าวิกฤต/พืนที่เสี่ยงการปนเปื้อนโลหะ
หนักหรือสารเคมี ดังนี
(1) น้าเสียจากชุมชน สนับสนุนการบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด ส้าหรับบ้านเรือนหรือ
อาคารที่ตังอยู่ริมแหล่งน้า การส่งเสริมการน้าน้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(2) น้าเสียจากอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
และบ้าบัดน้าเสียให้เกิดประสิทธิผล สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ แหล่งเงิน
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการบ้ า บั ด น้ า เสี ย ส้ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
มาตรการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูพืนที่ลุ่มน้าวิกฤตหรือพืนที่เสี่ยงการปนเปื้อน
โลหะหนักหรือสารเคมี และมาตรการเฝ้าระวังโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(3) น้าเสียจากเกษตรกรรม สนับสนุนหรือจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้มีการจัดการน้าเสีย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้าเสีย /ของเสียจากการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก้าหนด การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกพืนที่แหล่งเก็บกักน้า
การรักษาคุณภาพน้า โดยเฉพาะพืนที่แหล่งน้าต้นทุน สนับสนุนและช่วยเหลือ
ทางวิชาการและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการท้าเกษตรกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการเกษตร
3) การควบคุมระดับความเค็ม โดยการจัดสรรน้าในฤดูแล้งเพิ่มเติม ได้แก่ ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาปี และปัตตานี และการป้องกันโดยใช้
อาคารควบคุมล้าน้าส้าหรับลุ่มน้าขนาดเล็กที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มลุ่ม
น้าภาคใต้ ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก
4) การก้าจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้า โดยด้าเนินการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชต่าง ๆ
ในแหล่งน้า เช่น ผักตบชวา ขยะมูลฝอย เป็นต้น เพื่อลดการกีดขวางการระบายน้า และ
ความเน่าเสียของแหล่งน้า
เป้าหมายตามศักยภาพ :
1) ลดของเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้า เพื่อให้คุณภาพน้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้า
ผิวดินที่ก้าหนด
2) ป้องกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน สะแกกรัง โขง (อีสาน)
ชี แม่กลอง บางปะกง มูล (ล้าตะคอง) ปิง วัง ยม น่าน ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี
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เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

ระยะสัน
(ปี 58-59)
72 แห่ง

1. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัด
น้าเสียรวมของชุมชน
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
28 แห่ง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบ้าบัดน้าเสียรวม
ของชุมชน (ระบบ ฯ
ที่มีอยู่เดิม)
1.2. ก่อสร้างระบบ
44 แห่ง
รวบรวมและระบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน (ระบบ ฯ ใหม่)
2. ลดน้าเสียจาก
แหล่งก้าเนิด
2.1 ก้าหนดสัดส่วนการ ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ระบายมลพิษ
ท่าจีน ป่าสัก
มูล ชี

2.2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้าใน
พืนที่ลุ่มน้าวิกฤต

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
137 แห่ง

ระยะยาว
(ปี 65-69)
39 แห่ง

14 แห่ง

5 แห่ง

123 แห่ง

34 แห่ง

ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้าชายฝั่งทะเล
บางปะกง
ตะวันออก
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ปิง วัง ยม น่าน กก สะแกกรัง ตาปี
ภาคใต้
ฝั่งตะวันตก
ทะเลสาบสงขลา
ปัตตานี
ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าปิง วัง ยม ลุ่มน้าเพชรบุรี
ท่าจีน ป่าสัก ชี น่าน บางปะกง สะแกกรัง ตาปี
มูล (ล้าตะคอง)
ชี (พอง)
ภาคใต้
แม่กลอง
ปราจีนบุรี
ฝั่งตะวันตก
บางปะกง
ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
โขง (อีสาน)
ปัตตานี แม่กลอง
ชายฝั่งทะเล
ปิง (กวง)
ตะวันออก
(ระยอง)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผ. คพ. อจน.
กทม. อปท.

สผ. คพ. อจน.
อปท.

สผ. คพ. อจน.
อปท. กรอ.
กนอ.
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เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์

ระยะสัน
ระยะกลาง
ระยะยาว
(ปี 58-59)
(ปี 60-64)
(ปี 65-69)
ความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา ชป.
โดยเฉพาะในลุ่มน้า แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา บางปะกง
ปราจีนบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก และทะเลสาบสงขลา

3. การควบคุมระดับ
ความเค็ม
3.1 การใช้น้าจืดผลักดัน
น้าเค็ม
3.2 การก่อสร้างอาคาร
ป้องกันการรุกตัวของ
น้าเค็ม
4. การก้าจัดวัชพืชและ
เจ้าพระยา ท่าจีน
ขยะมูลฝอยในแหล่งน้า
ชี (พอง)
บางปะกง

หมายเหตุ :

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นครนายก
ปราจีนบุรี
เจ้าพระยา
(น้อย)
ป่าสัก (ลพบุรี)
ทะเลสาบสงขลา

เพชรบุรี
สะแกกรัง

ชป. จท.
อปท.

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
องค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
หลักการ :

พืนที่ป่าต้นน้าเป็นพืนที่ที่มีความส้าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่ มชืน การดูดซับน้า การชะลอ
การไหลของน้า และเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ส้ าคัญของพืนที่ต้นน้า สถานการณ์การบุกรุก
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพืนที่ป่าได้กลายมาเป็นปัญหาส้าคัญ โดยการ
บุกรุกดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นพืนที่เกษตรกรรมและชุมชน โดยภาคเหนือมี
ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน้าน่าน
ป่าสัก สาละวิน เป็ นต้น ซึ่งเป็นพืนที่ลุ่มน้าชัน 1 และเป็นแหล่งต้นน้าล้ าธารที่ส้ าคัญของ
ประเทศ ในส่วนการบุกรุกพืนที่ป่าเพื่อขยายที่ท้ากินและพืนที่อยู่อาศัยนัน เกิดขึนในบริเวณ
พื นที่ ลุ่ ม น้ า ชั น 2 และ 3 ซึ่ ง พื นที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื นที่ ป่ า ไม้ พื นที่ ล าดเชิ ง เขาและที่ ร าบ
รองลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่ มน้ามูล โขง และชี ตามล้ าดับ ทังในพืนที่
ภาคใต้ ได้แก่ ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้าตาปี และลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) พืนที่ป่าไม้ของประเทศ (ตามกฎหมาย) มีประมาณ 132 ล้านไร่
โดยจากการส้ารวจพบว่าพืนที่ป่าเสื่อมโทรมรวมทังพืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์อื่น ๆ มีจ้านวน
20 ล้านไร่ ซึ่งจากการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์และการเสื่อมโทรมของพืนที่ป่าต้นน้า เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้าท่า มีผลกระทบต่อทังการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้า
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นอกจากนี ยังรวมถึงเกิดการชะล้างและการพังทลายของดินในพืนที่ท้าการเกษตรใน
พืนที่สูงชันหรือพืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดการน้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลาย
ของดินตามธรรมชาติ และการชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือมนุษย์
นั่นเองที่ท้าการเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของพืนที่ การบุกรุกท้าลายป่า โดยมีปริมาณฝนที่
ตกมากและรุนแรงผิดปกติ เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลาย ผลเสียหายที่ตามมาคือ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง โครงสร้างของดินถูกท้าลาย ดินเก็บกักน้าไว้ให้พืชใช้ได้น้อย
ผลผลิตลดลง อีกทังการชะล้างพังทลายของดินจะมีผ ลกับตะกอนในล้าน้าและอ่างเก็บน้า
สภาพล้าน้าตืนเขินจนสัญจรไปมาไม่ได้
5
เป้าประสงค์ : 1) ฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ได้พืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพืนที่ประเทศ
2) ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพืนที่ดินถล่ม ในพืนที่เกษตรลาดชัน เพื่อการชะลอน้าในลุ่มน้า
สาขาที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
กลยุทธ์ :
1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศพืนที่ต้นน้า
ชะลอการไหลหลากของน้าในช่วงฤดูฝน ป้องกันหน้าดินถูกชะล้างและเพิ่มความชุ่มชืน
ให้กับพืนที่ป่าเพิ่มน้าในล้าน้าในฤดูแล้ง โดยมีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
1.1) การปลูก ป่า ในพืนที่ต้น น้า ที่ เ สื่อมโทรมทังพื นที่ป่า อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ
ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
1.2) การก่อสร้างฝายชะลอน้าประเภทต่าง ๆ ในพืนที่ต้นน้า เพื่อเพิ่มความชุ่มชืนให้พืนที่ต้นน้า
1.3) การก้าหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพืนที่อนุรักษ์ให้สอด
รับกับระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะก้าหนดมาตรการส้าหรับ
ผู้อาศัยท้ากินในพืนที่ เช่น พืนที่ชุ่มน้าชัน 1A ห้ามท้าการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ
6
ระบบนิเวศ
2) การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้า
ในพืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและพืนที่เกษตรที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน โดยมีแนวทางการ
ด้าเนินงาน ดังนี
2.1) การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดความเร็วการไหลบ่าของน้าและการชะล้างพังลายของ
หน้าดิน โดย การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชตามแนวระดับ
การปลู ก พื ช สลั บ แถว จะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการซึ ม ผ่ า นของน้ า ในดิ น ท้ า ให้
คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึน เพื่อยึดเกาะเม็ดดินไม่ให้พังทลายง่าย ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม
2.2) การปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพืนที่เกษตรทิงร้าง
2.3) จัดท้าโครงการน้าร่องในลุ่มน้าสาขา ในลุ่มน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสูง เช่น
ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้าป่าสัก ลุ่มน้าตาปี เป็นต้น เพื่อก้าหนดแนวทางการใช้พืชปกคลุมดิน
และวิธีกล
เป้าหมายตามศักยภาพ :
1) พืนที่ป่าต้นน้าได้รับการฟื้นฟู จ้านวน 4.770 ล้านไร่ และลดความเร็วน้าหลากในพืนที่ต้นน้า
2) พืนที่ได้รับการป้องกันการสูญเสียหน้าดิน จ้านวน 9.475 ล้านไร่ ลดการกัดเซาะในพืนที่ต้นน้า
5
6

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ร่างนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2558-2564

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

3-31

เป้าหมายตามศักยภาพ
กลยุทธ์
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพืนที่
ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม
2. การป้องกันและลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน
หมายเหตุ :

ระยะสัน
(ปี 58-59)
0.564 ล้านไร่

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
2.610 ล้านไร่

1.475 ล้านไร่

4.0 ล้านไร่

ระยะยาว
(ปี 65-69)
1.596 ล้านไร่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2567
4.0 ล้านไร่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปม. อส.

พด.

กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
หลักการ :

ปัญหาทรัพยากรน้าที่เกิดขึนในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง คือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ ทังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถน้ามาประกอบการวางแผน สั่งการ และ
การตัดสินใจ ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังระบบ และการ
บังคับใช้ ไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทังขาดการติดตามประเมินผล
การด้าเนินงาน
ทังนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งด้านการบริหารจัดการ เช่น พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยให้
มีประสิทธิภาพ และจัดท้าแผนที่ความเสี่ยงการขาดแคลนน้าและอุทกภัย เป็นต้น

เป้าประสงค์ : 1) มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผน
ที่เป็นเอกภาพ
2) มี ร ะบบข้ อ มู ล ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้า
ในระดับชาติและลุ่มน้า การวางแผนการบริหารน้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
3) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4) มีระบบติดตาม ประเมินผล และการบ้ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้ว คงอยู่ในสภาพเดิม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ :

1) จัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ... แนวทางการด้าเนินงานได้แก่
1.1) การจัดท้าและเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ...
1.2) การปรับปรุงข้อก้าหนด/กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในปัจจุบัน
2) การปรั บปรุงโครงสร้ า งหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความซ้าซ้อนของภารกิจ ของ
หน่วยงานปฏิบัติ แนวทางการด้าเนินงานได้แก่ การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีธรรมาภิบาล
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3) การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน้า และเครือข่ายระหว่างลุ่มน้า ทังในและระหว่าง
ประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการน้าในพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง
แนวทางการด้าเนินงาน ได้แก่ การให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทังภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้า
4) การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้าในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต ทังในระดับประเทศและระดับลุ่มน้า เพื่อก้าหนดทิศทางการพัฒ นา
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้าโดยการประสานการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ตามภารกิจ และความต้องการในการพัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้า แนวทางการ
ด้าเนินงาน ได้แก่ การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้า
5) การศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน้า/ลุ่มน้าสาขา เพื่อความสมดุลของระบบ
นิเวศ การสร้างความสมดุลในการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และข้อจ้ากัดต่าง ๆ และการ
ปรับปรุงด้านอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.1) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เช่น การปรับปรุง
เกณฑ์การจัดสรรน้าในอ่างเก็บน้า การบริหารจัดการน้าหลากอย่างเป็นระบบ ระบบ
เตือนภัยน้าหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น
6.2) เพิ่มข้อมูลน้าเข้า และเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
6.3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน และระบบสนับสนุนที่ส้า คัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า โดยจัดเป็นกลุ่มงาน และใช้รายงานร่วมกัน เช่น ระบบโทรมาตร แผนที่
และแบบจ้าลอง
6.4) พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา/อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์
7) การจัดการน้า บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน
7.1) การบริหารจัดการน้า และอาคารชลประทาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ
7.2) การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม
8) การควบคุมการบุกรุกทางน้า โดยมีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
8.1) การจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล การบุ ก รุ ก ทางน้ า และแหล่ ง น้ า สาธารณะ และการจั ด ท้ า
แผนปฏิบัติการแก้ไขการบุกรุกทางน้า
8.2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางน้า ล้ารางสาธารณะ ส้ารวจก้าหนดเขตและปัก
ปันเขตทางน้าและแหล่งน้าสาธารณะ
8.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางน้าอย่างเคร่งครัดเพื่อคืนพืนที่ทางน้าที่ถูกบุกรุก
8.4) การรณรงค์การสร้างจิตส้านึกไม่ให้รุกล้าทางน้า
9) การติดตามและประเมินผล แนวทางการด้าเนินงานได้แก่ การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าที่สามารถวัดความส้าเร็จการพัฒนาภายใต้การลงทุน
10) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และสร้าง
จิตส้านึก
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เป้าหมาย :
1) มีองค์กร /กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับชาติ และระดับลุ่มน้า
2) การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้า ของประเทศทั งในภาวะปกติ และภาวะวิ กฤติ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4) บริหารจัดการน้าและ ดูแลบ้ารุงรักษาอาคาร ให้สภาพอาคารสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
1. จัดท้า/เสนอ (ร่าง)
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ทังระดับชาติและ
ระดับลุ่มน้า

3. สนับสนุนองค์กรผู้ใช้น้า
องค์กรชุมชน องค์กรลุ่ม
น้า และเครือข่าย
ระหว่างลุ่มน้า ทังในและ
ระหว่างประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง
4. การจัดท้าแผนยุทธ
ศาสตร์/แผนแม่บท/
แผนปฏิบัติการ ในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ทัง
ในระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน้า

ระยะสัน
(ปี 58-59)
ด้าเนินการ
ภายในปี
พ.ศ. 2558
ศึกษา ทบทวน
การปรับปรุง
องค์กร
ด้าเนินการ
ภายในปี
พ.ศ. 2558

ระยะกลาง
(ปี 60-64)
-

ระยะยาว
(ปี 65-69)
-

-

-

ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้าเนินการ
ภายในปี
พ.ศ. 2559

ทบทวน/ปรับปรุง
ภายในปี
พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศช. ทน.
กนช.
สศช. ทน.
กนช.

ทน. กนช.

-

ชป. ทน.
กนช.
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เป้าหมาย
กลยุทธ์
5. การศึกษา วิจัย
แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรน้า/ลุ่มน้าสาขา
5.1 ศึกษา วิจัย พัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งน้า
ผิวดิน
5.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งน้า
บาดาล
5.3 ศึกษาแนวทางการ
จัดการลุ่มน้าสาขา

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ

7. ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อ
บ้ารุงรักษา และปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ รวมทัง
อาคารโครงการพัฒนา
แหล่งน้าเดิม
8. การควบคุมการบุกรุก
ทางน้า
9. ติดตามและประเมินผล
10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะสัน
(ปี 58-59)

ระยะกลาง
(ปี 60-64)

ระยะยาว
(ปี 65-69)

ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ทุกหน่วยงาน

ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ทบ.

-

น้าร่องในลุ่มน้า
สาขาลุ่มน้าชี
แม่กลอง และ
ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก
ด้าเนินการ
ถึงปี พ.ศ. 2561

ด้าเนินการ
ภายในปี พ.ศ.
2565
ขยายผล



-

รักษาประสิทธิภาพของระบบชลประทาน
และอาคารที่มีอยู่เดิม อย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
และในพืนที่ชลประทานเดิม 30.22 ล้านไร่
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ชป. ทน.

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

จท. ชป.
อปท.
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.) กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)
กรมแผนที่ทหาร (ผท.) กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.)
3.4.4 แนวทางการบริหารจัดการน้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน้า
จากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทัง 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้น้าไปสู่การ
ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้า โดยสรุปในลักษณะกลุ่มลุ่มน้าที่มีลักษณะความเฉพาะ
ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่ ภูมิประเทศ ความต้องการ และข้อจ้ากัดของภูมิภาค ซึ่งได้แบ่งกลุ่มลุ่มน้าโดยรวม
ลุ่มน้าต่าง ๆ ตามความเชื่อมโยงของระบบลุ่มน้า พืนที่ใกล้เคียงกัน หรือมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
เข้าด้ว ยกัน เป็ น 8 กลุ่ มลุ่ มน้ า (ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ในบทที่ 2) ส้ าหรับเป็นรายลุ่ มน้า 25 ลุ่ มน้า โดยการ
แบ่งกลุ่มลุ่มน้า มีดังนี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก
กลุ่มที่ 7 กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก
กลุ่มที่ 8 กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้
รายละเอียดสรุปได้ดังนี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน ประกอบด้วย ลุ่มน้าสาละวินเพียงลุ่มน้าเดียว โดยมีลุ่มน้ายวม ลุ่มน้าปาย
เป็นลุ่มน้าสาขาหลัก พืนที่ลุ่มน้าโดยรวมของลุ่มน้าสาละวิน 11.94 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 11.04 ล้านไร่ พืนที่
การเกษตร 0.82 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน เป็นลุ่มน้าที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อย พืนที่ส่วนใหญ่เป็นพืนป่าไม้
ส่วนพืนที่การเกษตรเป็นพืนที่ราบตามริมแม่น้า มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติรวมปีละ 11,419 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้เพียง 29 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า 23 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 0.09 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้
พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ้านวน 227 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้า
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 343 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนทีย่ ังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภค บริโภค จ้านวน 29 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้ น้าเพิ่มขึนอีก 9
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ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากกลุ่มลุ่มน้าสาละวินเป็นพืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากนัน
ยังมีแผนการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจในเขต อ.แม่สอด จ.ตาก อีกด้วย
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) มีพืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึน แหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติตืนเขิน มีการรุกล้า
แหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติ
(2) พืนที่หลายอ้าเภอใน จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน เช่น อ.ปาย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ห้ว ยลึก จ.ตาก ประสบปัญหาขาดแคลนน้า
เพื่อ การเกษตรและอุป โภคบริโ ภค สาเหตุจ ากการขยายตัว ของชุม ชน
แหล่งท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจ การตัดไม้ท้าลายป่า และความต้องการน้า
ภาคเกษตรที่เพิ่มขึน
(3) ปัญหาคุณภาพน้ามีที่น้ายวม อ.แม่สะเรียง อ.ปางมะผ้า แม่น้าปาย อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน ต.แม่ตาว ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
(4) ปัญหาน้าท่วมปัญหาน้าหลาก น้าท่วม โคลนถล่ม ที่ อ.ปาย อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด จ.ตาก
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้า เพื่อท้าการเกษตร
(2) ปั ญ หาการขาดแคลนน้ า การเกษตร อุป โภคบริ โ ภค และการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว
(3) ปัญหาอุทกภัยแบบน้าท่วมฉับพลันในพืนที่เป็นภูเขาลาดชัน และน้าหลากท่วม
ในพืนที่ราบริมน้า เช่น ริมแม่น้าเมย อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นต้น
(4) ปัญหาการขาดแคลนน้าในการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าสาละวิน มียุทธศาสตร์การบริห ารจัดการน้า
ที่มีแนวทางในการด้าเนินงานครอบคลุมการด้าเนินงานในพืนที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี
3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้าเพื่อความจ้าเป็นพืนฐานในการ
ด้ารงชีพในพืนที่กลางน้าและท้ายน้า เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่มีมาก
ขึน เนื่องจากกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน เป็นพืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทังในเขต จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านแหล่งน้า
ต้นทุนและระบบประปากับความต้องการ การพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด จ.ตาก จะเป็นเมืองชายแดนที่ส้าคัญล้าดับที่ 1 ในการค้าขายที่จะต้อง
จัดหาน้าต้นทุนรองรับการพัฒนา ทังนีควรเน้นโครงการขนาดเล็กให้สอดคล้อง
กับความต้องการในพืนที่
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิ ต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
จัดหาแหล่งน้าเพื่อให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ภาคการเกษตร เนื่องจาก
ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ และมีสภาพป่าต้นน้าที่สมบูรณ์ การพัฒนา
เท่าที่จ้าเป็นที่สมดุลกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า และ
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ความร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศเป็ น ทางเลื อ กในการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า ต้ น ทุ น
เพิ่มเติมให้กับลุ่มเจ้าพระยา
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย เน้นให้มีระบบเตือนภัยส้าหรับหมู่บ้านเสี่ยงน้า
หลากดินถล่ม และระบบป้องกันส้าหรับพืนที่เศรษฐกิจ เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก
3.4) การจัดการคุณ ภาพน้า เนื่องจากในกลุ่ มลุ่ มน้าสาละวินมีส ถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติจ้านวนมาก นักท่องเที่ยวเพิ่มจ้านวนขึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
มีการพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ท้าให้มีปัญหาด้านน้าเสีย
ในอนาคต ทังน้าเสียจากสถานประกอบการ โรงแรม และน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพืนที่กลางน้าและท้ายน้า ควรมีการควบคุมระบบการบ้าบัด
น้าเสีย รวมทังการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียทังในชุมชน พืนที่ตามริมแม่น้า
สายหลัก ลุ่มสาขาและพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.5) การฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากใน
กลุม่ ลุ่มน้าสาละวินมีประชาชนอาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นพืนที่ป่าไม้ ควรเน้น
การอนุรักษ์ป่าต้นน้าให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงและสมดุล
ของน้าธรรมชาติและระหว่างฤดูกาล การก่อสร้างฝายต้นน้าล้าธาร เพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชืนให้พืนที่ต้นน้า การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู สภาพป่าในพืนที่ต้นน้าและ
พืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่เสื่อมโทรม ชะลอการไหลหลากของน้าในช่วง
ฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชืนให้กับพืนที่ป่าเพิ่มน้าในล้าน้าในหน้าแล้ง และป้องกัน
หน้ า ดิ น ถู ก ชะล้ า ง ลดปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื นที่ ป่ า ต้ น น้ า เพื่ อ ท้ า การเกษตร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพน้า
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ)
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้า คือ ลุ่มน้ากก และโขง (เหนือ) โดยมีล้าน้า
สาขาหลัก ได้แก่ น้ากก น้าแม่ลาว น้าอิงน้าแม่จัน และสาขาลุ่มน้าโขงส่วนที่ 2 เป็นต้น มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 10.83
ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 6.57 ล้านไร่ พืนที่การเกษตร 4.05 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ) เป็นลุ่มน้าที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อย ลักษณะภูมิประเทศ
ของลุ่มน้ากกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชัน แต่ก็ยังมีพืนที่การเกษตรบริเวณที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ระหว่าง
หุบ เขาและมีที่ร าบลุ่ มแม่น้ าตลอดสองข้างฝั่ งล้ าน้า มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติรวม ปีล ะ 10,787 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม 216 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า
134 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 0.72 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้า
ให้พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ้านวน 1,682 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้า
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 1,449 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝน ยังไม่สามารถ
จัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค จ้านวน 143 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปี ละ 136 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก
29 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีแผนจะพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษในพืนที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
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2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ) สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) มีพืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึน แหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติตืนเขิน มีการรุกล้า
แหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติ
(2) ขาดแคลนน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค ในพืนที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ สาเหตุจากล้าน้าตืนเขินและมีสิ่งกีดขวางล้าน้า ป่าไม้ถูกท้าลาย
และผู้รับผิดชอบในพืนที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
(3) ขาดแคลนน้าส้าหรับการเกษตร ในพืนที่ จ.เชียงใหม่ ที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ
และใน จ.เชียงราย ที่ อ.ดอยหลวง อ.แม่ลาว และดอยวาวี อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน
อ.เทิง และอ.พาน และจ.พะเยา ที่ อ.เชียงค้า อ.แม่ใจ อ.จุน อ.ดอกค้าใต้
และ อ.เมือง ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
(4) ปัญหาน้าท่วม น้าหลาก และดินถล่มในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนของทุกปี ในพืนที่ต้นน้า (ฝั่งตะวันออก) ลุ่มแม่น้าฝาง อ.ฝาง อ.แม่อาย
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปัญหาน้าท่วม เกิดตะกอนในล้าน้าท้าให้ล้าน้าตืนเขิน
ท้าให้เกิดน้าท่วม น้าบ่าไหลล้นตลิ่ง ส่วนใหญ่เกิดในพืนที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา
และ อ.เชียงของ อ.เทิง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปัญหาความ
กังวลใจเรื่องการสร้างเขื่อนตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และประเทศเพื่อนบ้ าน พืนที่ต้นน้า (ฝั่ งตะวันตก) ลุ่ มน้ าแม่ล าว
แม่น้าแม่ส รวย อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่ส รวย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย น้าท่ว ม
พืนที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีตะกอนดินโคลนไหลลงสู่แม่น้าท้าให้น้า
ตืนเขินในช่วงกลางน้า และปลายน้า และการขุดลอกอ่างเก็บน้าแม่สามเฒ่า
และอ่ า งเก็ บ น้ า ทุ ก แหล่ ง ที่ ตั งอยู่ ใ นเขตอุ ท ยาน ท้ า ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากติ ด
กฎหมายอุทยานแห่งชาติ เขื่อนแม่สรวย มีปริมาณน้าที่บรรจุในเขื่อนเป็น
จ้านวนมาก และระบายไม่ทัน และมีรอยแตกร้าวรูรั่วในบริเวณตัวเขื่อน
(5) น้ ากัดเซาะตลิ่งพัง ในบริเวณแม่น้ากก ท้าให้พันธุ์พืช -ไม้ ริมตลิ่งเสียหาย
และถูกท้าลาย
(6) ปริมาณพันธุ์ในแม่น้ากกปลาลดลงโดยเฉพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่นของ จ.เชียงราย
ที่ ม าจากแม่ น้า โขง และการชะล้ า งหน้ า ดิ น ในช่ ว งฤดู ฝ นท้า ให้ ส ารเคมี
ที่ใช้ส้าหรับการเกษตรไหลลงสู่แม่น้า และ แม่น้ากก ช่วง อ.เมือง จ.เชียงราย
มีคลอรีนปนเป็นจ้านวนมากและเมื่อผสมกับซากพืช ซากสัตว์ จะกลายเป็น
สารเคมีอันตรายท้าลายพันธุ์ปลาได้
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้า
(2) การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในลุ่มน้าฝาง ลุ่มน้ากกตอนล่าง ลุ่มน้าแม่จัน
ลุ่มน้าอิง ลุ่มน้าแม่ลาว และลุ่มน้าโขงส่วนที่ 2
(3) น้าหลากท่วมและน้าล้นตลิ่ง ใน จ.เชียงราย
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3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้ากก-โขง (เหนือ) มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
ที่มีแนวทางในการด้าเนินงานครอบคลุมการด้าเนินงานในพืนที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี
3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคอีกทังมุ่งเน้นด้านความแข็งแรง และปลอดภัย
ของโครงสร้า งของสิ่ง ก่อสร้างต่าง ๆ ให้เป็น ที่ยอมรับ ของราษฎรในพื นที่
การจัดการน้าอุปโภคบริโภคการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพร้อมทังจัดหา
แหล่งน้าต้นทุนและระบบประปาให้เพียงพอกับความต้องการ ในพืนที่ลุ่มน้าฝาง
ลุ่มน้ากกตอนล่าง ลุ่มน้าแม่จัน ลุ่มน้าอิง ลุ่มน้าแม่ลาว และลุ่มน้าโขงส่วนที่ 2
รวมทังจัดหาแหล่งน้าต้นทุนและระบบประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใน
เขตพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
3.2) การสร้ างความมั่ นคงของน้ าภาคการผลิ ต (เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรม)
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการผลิต การพัฒนาแหล่งน้าเน้นโครงการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการและการยอมรับ ในพื นที่
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในพื นที่ลุ่ม น้า การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบการกระจายน้า ในพื นที่ลุ่ม น้า
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในพืนที่กลางน้าและท้ายน้า เช่น การปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้า น้าบาดาลเพื่อการเกษตร แหล่งน้าในไร่นา
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในกลุ่มลุ่มน้ากก-โขง
(เหนือ) เป็นพืนที่เขาลาดชัน ท้าให้เกิดปัญหาน้าหลาก แผ่นดินถล่มอยู่บ่อยครัง
ควรมี ก ารการติ ด ตังระบบเตื อ นภั ย น้า หลากดิน ถล่ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทั งพื นที่
โดยเฉพาะในลุ่มน้าสาขาที่เสี่ยงน้าหลากฉับพลัน เช่น ลุ่มน้าฝาง ลุ่มน้าแม่จัน
การก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชนที่ส้าคัญ เช่น อ.แม่สาย จ.เชียงราย
รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการน้าในช่วงน้าหลาก
ส้าหรั บชุมชนที่ไม่หนาแน่น เน้นการปรับปรุงระบบระบายน้าและปรั บปรุงผั ง
ชุมชนเพื่อลดผลกระทบ อีกทังเป็นกลุ่มลุ่มน้าทางเลือกในการพัฒนาแหล่งน้า
ต้นทุนเพิ่มเติมให้กับลุ่มน้าเจ้าพระยา
3.4) การจั ด การคุณ ภาพน้ า เนื่ อ งจากในกลุ่ ม ลุ่ ม น้ า กก-โขง (เหนื อ ) มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติจ้านวนมากคล้ายกับกลุ่มลุ่มน้าสาละวิน นักท่องเที่ยวเพิ่ม
จ้านวนขึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการพัฒ นาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ท้าให้มีปัญหาด้านน้าเสีย
ในอนาคต ทังน้าเสียจากสถานประกอบการ โรงแรม และน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพืนกลางน้าและที่ท้ายน้า ควรมีการควบคุมระบบการบ้าบัด
น้าเสีย รวมทังการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียทังในชุมชน พืนที่ตามริมแม่น้า
สายหลัก ลุ่มสาขาและพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.5) การฟื้น ฟูป่า ต้น น้า ที่เ สื่ อ มโทรมและป้ องกันการพัง ทลายของดิน เน้น การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า เพื่อลดการบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร น้าร่องการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้าส้าหรับพืนที่เกษตรลาดชัน
เพื่อลดผลกระทบจากน้าหลากดินถล่ม
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้าหลัก คือ ลุ่มน้าปิง วัง ยม น่าน
เจ้าพระยา ป่าสัก สะแกกรัง และท่าจีน มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 99.12 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 47.10 ล้านไร่ พืนที่การเกษตร
37.96 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน เป็นพืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีปริ มาณน้าท่าตามธรรมชาติรวมปีละ 49,824 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม 27,754 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า 21,957 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 14.68 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 39 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้
พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ้านวน 34,725 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้า
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 10,246 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนยังไม่สามารถ
จัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค จ้านวน 3,298 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 3,133 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก
889 ล้านลูกบาศก์เมตร ส้าหรับความต้องการน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในฤดูแล้ง โดยเฉพาะการผลักดันน้าเค็ม
ในพืนที่ตอนล่างของลุ่มน้า ปีละมากกว่า 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัญหาการขาดแคลนน้าจะมีความรุนแรง
และถี่ขึน โดยเฉพาะลุ่มน้ายมและพืนที่เจ้าพระยาตอนล่าง
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) น้าท่วมที่ จ.สุโขทัย เกิดจากน้าไหลมาจากต้นน้ายม ประกอบกับน้าใน จ.สุโขทัย เอง
ท้าให้มีความรุนแรงและท่วมเป็นระยะเวลานาน
(2) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นพืนที่ต้นน้า ซึ่งขาดระบบบริหารจัดการน้า ท้าให้
น้าท่วม อ.โพทะเล จ.พิจิตร เป็นที่ลุ่มต่้า จึงเป็นพืนที่รับน้าหลากจากทาง
ตอนบนของลุ่มน้ายม
(3) ในลุ่มน้าน่านป่าไม้ถูกบุกรุกท้าลายมากไม่สามารถดูดซับน้าไว้ใช้ได้ บุกรุก
พืนที่ไปท้าการเกษตรมีการบุกรุกล้าน้า การขยายตัวของชุมชนเมือง การถม
ที่ ดิ น รุ ก ล้ า แหล่ ง น้ า ท้ า ให้ พื นที่ ร องรั บ น้ า หายไป แหล่ ง น้ า ตื นเขิ น ตลิ่ ง
พังทลาย ท้าให้การระบายน้าไม่ทัน
(4) การจัดการไม่ดี /ไม่ถูกต้อง สร้างคลองส่งน้ากันสายน้า ใช้น้าไม่เป็นระบบ
เช่น ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่กักเก็บ ขาดความเข้าใจธรรมชาติ ระบบนิเวศ
เปลี่ยน ประชาชนมองว่าหน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาด้วยความไม่จริงจัง ทุจริต
การท้าโครงการกระจายงบประมาณไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามปัญหา
และการแก้ไขปัญหา
(5) การใช้สารเคมีในการท้าการเกษตรท้าให้เกิดปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้า
ควรมีการปรับระบบเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์/โรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่ใน
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พืนที่ลุ่ มน้ า ปล่ อยน้ าเสี ย ลงแม่น้ าโดยตรงไม่ ผ่ านกระบวนการบ้ าบั ด /น้ า
บาดาล ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากมีการปนเปื้อน
(6) เขตพืนที่สีเขียว ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่ถูกโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาสร้าง
โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม จ้านวน 2 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน
3,864 แห่ง กระจุกตัวอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ในลุ่มท่าจีน
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าไม้ที่มีปัญหามากที่สุดในลุ่มน้าน่าน ยม วัง ปิง และสะแกกรัง
(2) น้าหลากล้นตลิ่ง น้าท่วมฉับพลัน โดยมีพืนที่เกษตรกรรมที่เกิดน้าท่วมใน
ระดับวิกฤติ คือ จ.เชียงใหม่ จ.ล้าพูน จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์
พืนที่เ ศรษฐกิจส้ า คัญ /ชุมชนที่เกิด น้าท่ ว มระดับวิก ฤต คือ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ อ.เมือง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ.เมือง อ.บางระก้า อ.บางกระทุ่ม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิจิตร อ.เมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
อ.เมือง จ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี อ.บางเลน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(3) ปัญหาการขาดแคลนน้าการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่มีความรุนแรงมากใน
ลุ่มน้ายม รองลงมาคือ ลุ่มน้าสะแกกรัง เจ้าพระยา-ท่าจีน วัง น่าน และ ป่าสัก
(4) แหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คือ ลุ่มน้าท่าจีน บริเวณแม่น้า
ท่าจีนตอนล่าง และในเกณฑ์เสื่อมโทรมปานกลาง คือ ลุ่มน้าปิง ในแม่น้ากวง
ลุ่มน้าเจ้าพระยา ในแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง แม่น้าลพบุรี ลุ่มน้า
ป่าสัก ในแม่น้าป่าสักตอนล่าง ลุ่มน้าท่าจีน ในแม่น้าท่าจีนตอนกลาง
(5) น้าบาดาลเป็นพิษในพืนที่โรงงานขยะขนาดใหญ่ อ.เมือง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาและความต้องการแก้ไขในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน สรุป
แนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี
3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคพืนที่กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน เป็นพืนที่เศรษฐกิจ
หลั ก ของประเทศในด้ า นการเกษตร อุ ต สาหกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและสาธารณูปโภค มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนอย่าง
ต่อเนื่อง จ้าเป็นต้องจัดหาน้าต้นทุนเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเพิ่มขึนของประชากร ที่จะเข้ามายัง
เมืองเศรษฐกิจหลักในอนาคต โดยการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุ ปโภคบริ โภค และสนั บสนุ นน้ าดื่ มสะอาดให้ กั บโรงเรี ยน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้า
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีนเป็นพืนที่ลุ่ม ปัจจุบันใช้ส้าหรับการปลูกข้าว และ
ยั งมี เขตพื นที่ อุต สาหกรรม จ้ าเป็น ต้อ งจั ดหาแหล่ ง น้า เพื่ อสนับ สนุ นความ
ต้องการในด้านการเกษตรและการผลิต และต้องจัดสรรน้าระหว่างพืนที่และ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โดยการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติและ
ล้าน้าที่ตืนเขิน การขุดสระน้าประจ้าไร่นาเพื่อไว้ใช้สอยในพืนที่ของตนเอง หากมี
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ฝนตกก็สามารถจะเก็บกักน้าไว้ใช้ได้ทันที การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้า พร้อมทังมีระบบกระจายน้าให้ทั่วถึง บางพืนที่มี
ศักยภาพน้าบาดาลก็สามารถน้ามาเสริมกับน้าผิวดิน แต่ต้องควบคุมในปริมาณ
ที่เหมาะสม การบริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ในการก้าหนดเขต
ให้ เ หมาะสมกั บ พื นที่ การผลิ ต ส้ าหรั บในเขตชลประทาน ให้ มี การปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพโครงการ และการปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมให้สามารถ
บริ หารจั ดการน้ าเพื่ อรองรั บสถานการณ์ น้ าและการขาดแคลนน้ าได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัยกลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีนพืนที่ตอนบนที่เป็น
พืนที่ต้นน้า ท้าให้เกิดน้าหลากดินถล่ม เมื่อไหลมาสู่พืนที่ตอนกลางและตอนล่าง
เป็ น ที่ ราบลุ่ มท้ าให้ เกิ ดปั ญหาน้ าท่ ว มขั ง และเป็ น พื นที่ ส้ า คั ญ ทั งการผลิ ต
การเกษตร ศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยมีระบบป้องกันชุมชน
เมืองและพืนที่ เศรษฐกิจ การฟื้นฟูทางน้าและแหล่งน้าธรรมชาติ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากพืนที่ลุ่มต่้าเพื่อรับน้านอง และการปรับปรุงโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้า จากพื นที่ต อนบนของลุ่ม น้า ลงสู่อ่า วไทย ไม่
น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อให้ระบายน้าส่ว นเกิน มากกว่า ร้อยละ
50 ของปริม าณน้า ส่ว นเกิน ในปี 2554 และเพิ่ม ขีด ความสามารถในการ
ระบายน้าในพืนที่ลุ่มน้าเจ้า พระยาตอนล่างจาก จ.พระนครศรีอยุธ ยา ลง
อ่า วไทย อีก ไม่น ้อ ยกว่า 500 ลบ.ม./วิน าที เพื ่อ ระบายน้ า ที ่เ กิด จาก
ปริมาณฝนที่ตกลงพืนที่ใต้เขื่ อนเจ้าพระยา ส้าหรับมาตรการบริหารจัดการ
เช่น การปรับปรุงเกณฑ์การจัดการอ่างเก็บน้า การปรับระบบการปลู กพืช การ
วางแผนการบริหารน้าในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนของลุ่มน้า และสนับสนุนการปรับตัว และหนีภัย
ในพืนที่น้าท่ว มซ้าซากและพืนที่น้าหลากดินถล่ม ใช้มาตรการเชิงรุกในการ
ควบคุม การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และการจัด ท้า ผัง เมือ ง รวมทั งมาตรการ
จัดการบุกรุกล้าน้าและแหล่งน้า
3.4) การจั ด การคุ ณ ภาพน้ า เนื่ อ งจากกลุ่ ม ลุ่ ม น้ า เจ้ า พระยา-ท่ า จี น เป็ น พื นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ มีกิจกรรมทังทังด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว การเพิ่มขึนของประชากร ท้าให้คุณภาพน้าอยู่เกณฑ์เสื่อมโทรม
ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรมมาก จะต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บ้าบัดน้าเสียชุมชนที่หนาแน่น ลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด โดยก้าหนดสัดส่วน
การระบายมลพิษและด้าเนินมาตรการทางผังเมือง ก้าหนดพืนที่ห้ามระบายน้าเสีย
รวมทังการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพืนที่เสี่ยงการปนเปื้อนโลหะ
หนักหรือสารเคมีในกลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยา-ท่าจีน
3.5) การฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ภาคกลาง
ทีเ่ ป็นพืนที่ต้นน้า การใช้ที่ดินจะเป็นไปเพื่อการเกษตรค่อนข้างมาก ทังในพืนที่
ลาดชันที่เป็นพืนที่ต้นน้าและที่ลาดเชิงเขา การบุกรุกพืนที่ป่าซึ่งเป็นปัญหา
มากที่สุดในลุ่มน้าน่าน ยม ปิง ป่าสัก และสะแกกรัง ต้องเร่งอนุรักษ์พัฒนาและ
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ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้า โดยการปลู กป่ าในพืนที่ลุ่ มน้าน่าน ยม ปิง ป่าสัก และ
สะแกกรัง การสร้างฝายชะลอน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชืนให้พืนที่ต้นน้า พร้อมทัง
อนุรักษ์ดินและน้าในพืนที่เกษตรลาดชัน เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้าหลัก คือ ลุ่มน้าโขง (อีสาน) ชี
และมูล มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 104.60 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 23.17 ล้านไร่ พืนที่การเกษตร 63.57 ล้านไร่ ที่เหลือ
เป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลุ่มน้าที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าลุ่มน้าอื่น
แต่มีรายได้ค่อนข้างต่้า เพราะขาดแคลนน้าท้าการเกษตร มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติรวมปีละ 76,218 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม 11,561 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า
7,725 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 6.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพืนที่การเกษตร สามารถ
จัดสรรน้าให้พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ้านวน 11,402 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมี
ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 17,474 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝน
ยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้ มีปัญหาการขาดแคลนน้ามากในลุ่มน้ามูล และบางพืนที่ในลุ่มน้าชี
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค จ้านวน 1,489 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 1,414 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก
271 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็น
(1) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้าในช่วงฤดูฝน น้าต้นทุนในแหล่งน้าไม่เพียงพอกับการผลิต
น้าประปา สภาพภูมิประเทศลาดเอียงลงสู่พืนที่ต่้า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
แหล่งน้าตืนเขิน และบางพืนที่เช่น ลุ่มน้าห้วยตุงลุงเป็นดินทราย
(2) บุกรุกพืนที่ป่าเพื่อท้า ไร่อ้อย/ยางพารา ส่งผลให้พืนที่ป่าลดลง เมื่อฝนตก
ปริมาณฝนมากท้าให้เกิดน้าหลากอย่างรุนแรงเพราะไม่มีแนวกันน้า
(3) เห็นด้วยกับการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อจัดหาน้าส้าหรับการเกษตร แต่ต้องดูแล
ผลกระทบในพืนที่ด้วย แต่บางครังการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการและไม่เหมาะ
กับศักยภาพของพืนที่ เช่น ขุดสระ ขุดลอก ในพืนที่ที่เก็บกักน้าไม่ได้
(4) น้าท่วมเมืองนครราชสีมา/เกิดจากคนเพิ่มมากขึนต้องการที่อยู่อาศัย บุกรุก
ต้นน้า/แหล่งน้า สร้างที่อยู่อาศัยในทางน้าหลาก การสร้างถนนกีดขวางทางน้า
ท้าให้น้าท่วมชัยภูมิถึง 4 แสนไร่ และเขื่อนจีนปล่อยน้าในฤดูฝนท้าให้น้าท่วม
ขณะเดียวกันที่ลุ่มริมน้า โขงน้าท่วมเป็นประจ้า แต่สามารถปรับตัวได้ ในปี
ท่วมรุนแรงก็เกิดความเสียหาย
(5) น้าเสียเกิดจากชุมชน โรงงานกระดาษ โรงงานน้า ตาล ภาคการเกษตรที่ใช้
สารเคมี ฤดูแล้งน้ามูลแห้งและเน่าเสีย สาเหตุ ร้อยละ 75 จากน้าเสียจาก
ชุมชน/ โรงงาน/ภาคการเกษตร รวมทังการเลียงปลาในกระชัง อาหารปลา
ท้าให้น้าเสีย พืชน้าตาย
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2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าไม้ ในลุ่มน้ามูลตอนบนและลุ่มน้าชีตอนบน
(2) การบุกรุกล้าน้าและแหล่งน้าสาธารณะในเขตชุมชนใหญ่ เช่น การรุกล้าใน
ล้าน้าล้าตะคอง การถมดินในพืนที่น้านองของลุ่มน้ามูลในเขต จ.อุบลราชธานี
(3) ข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นพืนที่ราบสูง มีแหล่งเก็บกักน้า
จ้านวนจ้ากัด
(4) การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในพืนที่ต้นน้าและกลางน้า
ของแม่น้าสายหลักและต้นน้าล้าน้าสาขาต่าง ๆ ของลุ่มน้าโขง ชี มูล ได้แก่
- ลุ่มน้าโขง ในลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง น้าสงคราม น้าอูน น้าก้า และน้าโขงส่วนที่ 9
- ลุ่มน้าชี ในลุ่มน้าสาขาล้าพะเนียง และล้าผักชีส่วนที่ 3
- ลุ่มน้ามูล ในพืนที่ ลุ่มน้ามูลส่วนที่ 1 และลุ่มน้ามูลส่วนที่ 2
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สรุปแนวทางในการด้าเนินงานดังนี
3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภคหมู่บ้านในชนบทมีปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภคเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะลุ่มน้ามูล สาเหตุส้าคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้า
หรือมีแต่ไม่เพียงพอในปีที่แล้งมาก แนวทางแก้ไขจะต้องส้ารวจ จัดหาแหล่งน้า
ผิ ว ดิ น และน้ า บาดาล เพื่ อ เป็ น น้ า ต้ น ทุ น ให้ ป ระปาหมู่ บ้ า นและสนั บ สนุ น
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างระบบประปา ส้าหรับน้า
อุปโภคบริโภคในเขตเมือง นอกจากการขยายเขตบริการของการประปาส่วน
ภูมิภาคจะต้องจัดหาน้าต้นทุนเพื่อรองรับเมืองที่ขยายตัวสูง และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนาคต เช่น จ.อุดรธาณี จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.มุกดาหาร จ.นครพนม
และ จ.นครราชสีมา
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
โดยจัดหาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรมีความจ้าเป็นที่ต้องท้าให้เต็ม
ศั ก ยภาพพั ฒนาโครงการขนาดกลางและใหญ่ ในลุ่ มน้ าชี การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพโครงการโดยเฉพาะการปรับปรุงและก่อสร้างระบบกระจายน้า
โครงการขนาดเล็กในพืนที่ไม่มีศักยภาพ และมูล และการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่
เกษตรน้าฝนทุกประเภทในพืนที่กลางน้าและท้ายน้า เช่น การปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้า น้าบาดาลเพื่อการเกษตร แหล่งน้าในไร่นา เนื่องจากศักยภาพพัฒนา
ภายในลุ่ มน้ามีจ้ากัดเมื่อเทียบกับพืนที่การเกษตร จ้าเป็นต้องมีการบริหาร
จั ด การพื นที่ เ กษตรกรรม (Zoning) โดยการก้า หนดเขตการปลู ก พื ช ให้
สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานศักยภาพของทรัพยากรน้าและดิน การพัฒนาใน
อนาคตควรเตรียมความพร้อมส้าหรับการบริหารจัดการน้าในระยะยาว การผัน
น้าจากภายนอกประเทศ เนื่องจากการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะต้องพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลั ก การพัฒ นาสู่ ภ าคอุต สาหกรรมและ
บริการยังอยู่ในวงจ้ากัดบริเวณพืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนเท่านัน ส้าหรับ
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น พื นที่ อุ ต สาหกรรมรวมกลุ่ ม ใน จ.นครราชสี ม า
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การวางแผนการขยายตัว ในอนาคตต้อ งพิจ ารณาศัก ยภาพของน้า ต้น ทุน
การขยายพืนที่อุตสาหกกรมในอนาคตควรพิจารณาในพืนที่ที่สามารถจัดหาน้า
ต้นทุนได้ เช่น พืนที่ติดแม่น้าโขง หรือที่สามารถพัฒนาอ่างเก็บน้าได้
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัยต้องพิจารณาแนวทางเก็บกักน้า ชะลอน้าในพืนที่
ต้นน้าสายหลักและล้าน้าสาขา พิจารณาระบบโครงข่ายเพื่อการระบายน้าและ
การชลประทาน เพื่อผันน้าหลากเลี่ยงจุดท้ายลุ่มน้าที่มีอุปสรรคในการระบายน้า
ติดตังระบบเตือนภัยให้ครอบคลุม กรณีน้าล้นตลิ่งในล้าน้าสาขาการปรับปรุง
ล้าน้ า ต้องพิจารณาทังเพื่อการระบายน้า การเก็บกักและกระจายน้าไปใช้
ประโยชน์ ส้าหรับพืนที่น้าท่วมบริเวณจุดบรรจบล้าน้าชีและมูล รวมทังที่ลุ่ม
ริม ล้า น้า เน้น การปรับ ตัว และการใช้ป ระโยชน์อ ย่า งเหมาะสม เนื่องจาก
ความเสี ยหายไม่รุนแรง ใช้ม าตรการก่อ สร้า งระบบป้อ งกัน น้า ท่ว มพื นที่
ชุมชนและเศรษฐกิจ ที่ส้าคัญ เท่านั น และใช้มาตรการผัง เมืองเพื่อ ควบคุม
การขยายตั ว ของเมื อ งที่ อ ยู่ ใ นที่ ลุ่ ม ทางน้ า ผ่ า นซึ่ ง เป็ น พื นที่ น้ า ท่ ว มตาม
ธรรมชาติ การควบคุมการรุกล้าล้าน้าและพืนที่ลุ่มริมน้า โดยด้าเนินการใน
พืนที่กลางน้าและท้ายน้า
3.4) การจัดการคุณภาพน้าด้าเนินการพืนที่ท้ายน้าในแม่น้า โขง ชี มูล ในพืนที่ที่มี
ชุมชนขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พืนที่เกษตรขนาดใหญ่ที่มีการใช้
สารเคมี ที่อยู่ต้นน้าหรือใกล้ล้าน้า เช่น แม่น้าเลย ห้วยเสนง แม่น้าพอง แม่น้าชี
ล้าตะคอง หนองหาน เป็นต้น และการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
ใหญ่ตามริมแม่น้าสายหลักและลุ่มน้าสาขา เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรน้าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะลุ่มตอนบนและตอนกลาง
3.5) ฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน พืนที่ป่าต้นน้ามีอยู่
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพืนที่ลุ่มน้า เนื่องจากในพืนที่ร าบเปลี่ยนแปลงเป็น
พืนที่ท้าการเกษตร ต้องเร่งรัดการฟื้นฟูป่าต้นน้าให้อยู่ในสภาพสมดุล และเพิ่ม
พืนที่ป่าไม้ในที่ราบ เช่น การฟื้นฟูป่าชุมชนในพืนที่ตอนกลางและในลุ่มน้าชี
และมูลตอนบน ส่วนตอนล่างของลุ่มน้า ส้าหรับลดการชะล้างพังทลายของดิน
ด้าเนินการในพืนที่ปลูกไร่ เพื่อลดตะกอนในล้าน้าสายหลัก เน้นการด้าเนินการ
ในพืนที่การเกษตรที่อยู่บริเวณต้นน้า อ่างเก็บน้าต่าง ๆ เช่น ลุ่มน้ามูลตอนบน
พืนที่เหนืออ่างเก็บน้าล้าตะคอง ล้าพระเพลิง มูลบนและล้าแซะ เป็นต้น
กลุ่มที่ 5 กลุม่ ลุ่มน้าแม่กลอง
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง ประกอบด้วย ลุ่มน้าแม่กลองเพียงลุ่มน้าเดียว ลุ่มน้าสาขาหลัก
ได้แก่ แควใหญ่ แควน้อย ล้าตะเพิน และล้าภาชี มีพืนที่ลุ่มน้า 18.86 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 13.61 ล้านไร่ พืนที่
การเกษตร 4.93 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง เป็นพืนที่เศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติรวมปีละ 22,139 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม
27,064 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า 21,520 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน
1.64 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความ
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ต้ อ งการ จ้ า นวน 4,057 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ในขณะที่ ยั ง มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ า เพื่ อ การเกษตรนอกเขต
ชลประทานอีก 2,044 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค จ้านวน 134 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 127 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก
39 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้าแม่กลอง เป็นลุ่มน้าที่มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ในแม่น้าแควใหญ่ คือ เขื่อนศรีนครินทร์
และแม่น้าแควน้อย คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่มีปริมาตรเก็บกักเพียงพอต่อการใช้น้าและการบรรเทาอุทกภัย
ในลุ่ มน้ าแม่กลองตอนล่ าง และผั น น้าไปใช้ในการเกษตรในโครงการเจ้าพระยาและการอุปโภคบริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงใช้รักษาคุณภาพน้าในแม่น้าท่าจีนด้ว ย อย่างไรก็ตาม ลุ่มน้าแม่กลองยังมีปัญหา
การขาดแคลนน้าในลุ่มน้าล้าตะเพิน ล้าภาชี และพืนที่การเกษตรในลุ่มน้าสาขาแควใหญ่ เป็นต้น
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) ป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการอนุรักษ์ป่าต้นน้า มีการรุกล้าแหล่งน้า /
ทางน้าธรรมชาติ
(2) มีปัญหาขาดแคลนน้าท้าการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในพืนที่ เหนือเขื่อน
ศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ท่ามะกา อ.สังขละบุรี อ.จอมบึง
อ.สวนผึง และ อ.ไทรโยค สาเหตุจากการปลูกพืชที่ใช้น้ามากการบุกรุกท้าลายป่า
และระบบส่งน้าไม่มีประสิทธิภาพ
(3) ปัญหาน้าท่วมบริเวณรอยต่อ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับ อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี
ปัญหาน้าท่วมซ้าซาก ในพืนที่ อ.ท่าม่วง อ.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สาเหตุจากการบุกรุกและสิ่งกีดขวางล้าน้าขาดพืนที่รับน้าหลากและคูคลองตืนเขิน
มีพืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งใน จ.กาญจนบุรี ได้แก่ ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่ว ง
และพืนที่ลุ่มน้าล้าภาชี บริเวณ อ.จอมบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปัญหาการไม่มี
พืนที่รองรับน้า ปัญหาดินโคลนถล่ม ได้แก่ พืนที่ต้นน้า บริเวณ อ.ทองผาภูมิ
และ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
(4) พืนที่ อ.ด้าเนินสะดวก อ.ท่ามะกา และ อ.แม่กลอง มีปัญหาน้าเสีย สาเหตุ
จากการปล่อยน้าเสียของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มหมู
และไก่ และการท้าเหมืองแร่ น้าเสียจากชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว และ
สารเคมีจากภาคเกษตร
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้าในลุ่มน้าแม่กลอง
(2) การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในลุ่มน้าตะเพิน ล้าภาชี
และพืนที่นอกเขตชลประทานแม่กลอง
(3) การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรในพืนที่ล้าน้าสาขาแม่น้าแควใหญ่
(4) น้าท่วมในพืนที่แม่น้าล้าภาชี และแม่น้าแม่กลองตอนล่าง พืนที่ จ.ราชบุรี อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
(5) ปัญหาคุณภาพน้าในแม่น้าแม่กลองตอนล่าง
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3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็ น ปั ญหาในพื นที่ ลุ่ ม น้ า แม่ กลอง มียุ ท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารจั ด การน้า ที่ มี
แนวทางในการด้าเนินงานครอบคลุมการด้าเนินงานในพืนที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี
3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากลุ่มน้าสาขาตอนกลางที่ไม่ได้รับผลจาก
ล้าน้าสายหลักในพืนที่ลุ่มน้าตะเพิน ล้าภาชี ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนา
และจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนส้าหรับระบบประปา และ
ท้าการขยายระบบประปาส้าหรับเมือง เมืองท่องเที่ยว และพืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เช่น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นต้น
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
ปัญหาที่พบ คือการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรในพืนที่ลุ่มน้าตะเพิน ล้าภาชี
ล้าน้าสาขาแม่น้าแควใหญ่ และพืนที่นอกเขตชลประทานแม่กลอง มุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้าในพืนที่เกษตรน้าฝนโดยเฉพาะในลุ่มน้าย่อยล้าตะเพินและล้า
ภาชี เพื่อยกระดับรายได้ และการปรับปรุงการระบายน้าของล้าน้าสายหลัก
เพิ่มประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม และเพิ่มปริมาณน้าเก็บกัก
ในอ่างที่มีอยู่เดิมให้ได้เพิ่มขึน รวมทังการควบคุมการใช้และการจัดสรรน้า
ส้าหรับพืนที่และกิจกรรมการใช้ในพืนที่กลุ่มลุ่มน้า
3.3) การจั ด การน้ า ท่ว มและอุ ท กภั ย ในพื นที่แ ม่ น้ าล้ า ภาชี และแม่น้ า แม่ก ลอง
ตอนล่าง พืนที่ จ.ราชบุรี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ล้าน้าสายหลักและสาขา
ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ลดความเสียหาย
จากน้าหลากล้นตลิ่ง ด้าเนินการในพืนที่กลางน้าและท้ายน้า
3.4) การจัดการคุณภาพน้า ในกลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง ปัญหาที่พบ คือปัญหาคุณภาพน้า
ในแม่น้าแม่กลองตอนล่าง ควรด้าเนินการลดน้าเสียจากแหล่งก้าเนิด โดยก้าหนด
สัดส่วนการระบายมลพิษโดยประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้า
ในพืนที่วิกฤต รวมทังด้าเนินมาตรการทางผังเมืองโดยก้าหนดพืนที่ห้ามระบาย
น้าเสีย (Zero discharge) และป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพืนที่ลุ่มน้า
วิกฤต/พืนที่เสี่ ยงการปนเปื้อนโลหะหนักหรือสารเคมี ในพืนที่ลุ่ มน้าแม่กลอง
นอกจากนีจะต้องมีการป้องกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้า ในลุ่มน้าอีกด้วย
ในกลุ่มลุ่มน้าแม่กลอง ปัญหาคุณภาพน้ายังรวมถึงการรุกล้าของน้าเค็มในช่วงฤดูแล้ง
ช่วงปลายทังในแถบ จ.สมุทรสงคราม ควรด้าเนินการจัดสรรน้าเพื่อไล่น้าเค็ม
และปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประตู ดั น น้ า เค็ ม รุ ก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ พื ช ผลทางการเกษตร
เสียหาย
3.5) การฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน พืนที่ส่วนใหญ่
ลุ่มน้ าแม่กลองเป็น พืนที่ป่าต้นน้ามากกว่าร้อยละ 60 ของพืนที่ลุ่มน้า ซึ่งมี
สัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับพืนที่ แต่ปัญหาที่พบในพืนที่คือ การบุกรุกพืนที่ป่า
ต้นน้า ดังนันเพื่อป้องกันไม่ให้พืนที่ป่าต้นน้าในปัจจุบันลดลง ควรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นน้าให้อุดมสมบูรณ์ และน้าร่องการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ต้นน้าที่เหมาะสม
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กลุม่ ที่ 6 กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้าหลัก คือ ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
บางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 23.47 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 7.34 ล้านไร่ พืนที่การเกษตร
13.16 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก เป็นพืนที่เศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะพืนที่ในลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นเขตอุตสาหกรรม และท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด และมีการขยายตัว
ไปยังพืนลุ่มน้าบางปะกงและลุ่มน้าปราจีนบุรี มีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติรวมปีละ 32,669 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม 2,176 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า 1,397
ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 2.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้
พืนที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ้านวน 5,563 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้า
เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 5,620 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้ านอุปโภคบริโภค จ้านวน 626 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจั ดสรรให้ ได้ปี ละ 594 ล้ านลู กบาศก์เมตร ซึ่งมีสั ดส่ว นของปริมาณความต้องการใช้น้าในลุ่ มน้า
ค่อนข้างสูง โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก 253 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปัญหา
การใช้น้าในภาคอุตสาหกรรม รวมกันการแย่งใช้น้าระหว่างภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณน้า
ต้นทุนที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ามีปริมาณจ้ากัดและไม่เพียงพอ ส้าหรับลุ่มน้าโตนเลสาปมีแผนการพัฒนาพืนที่
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) ขาดแคลนน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค
(2) มีพืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึน ป่าต้นน้า ลดลง กลายเป็นที่อยู่อาศัยและพืนที่
การเกษตร พืนที่ป่าชายเลนลดลง
(3) แหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติตืนเขิน มีการรุกล้าแหล่งน้า/ทางน้าธรรมชาติ
(4) ปัญหาน้าแล้งมีผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนาน การแย่งใช้น้า ระหว่าง
ภาคประชาชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท้า ให้ขาดแคลนน้า ส้าหรับ
การเกษตร ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย การกระจายน้า
ไม่ทั่วถึงและความเป็นธรรมในการใช้น้า ทุกกิจกรรม ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้า
(5) อาคารต่าง ๆ ในระบบส่งน้าช้ารุด และขาดการบ้ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(6) ขาดแหล่งกักเก็บ ท้าให้น้าไหลออกสู่ทะเลเป็นส่วนใหญ่/ไม่มีคลองระบายน้า
ที่สามารถน้าน้าออกจากพืนที่ได้สะดวกต่อเนื่องเป็นโครงข่าย
(7) เทศบาลหรือเมืองบางแห่งตังอยู่ในแอ่งรับน้า มีความสามารถป้องกันน้า
หลากไหลเข้าพืนที่น้อย
(8) การปล่อยน้าเสียจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตร
(9) ขาดน้าเจือจางน้าเค็มในหน้าแล้ง
(10) ยกเลิกข้อกฎหมายที่ขัดขวางการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
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(11) การกัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ต.แหลมกลัด ต.ห้วงน้าขาว อ.เมือง จ.ตราด
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้าในพืนที่ จ.จันทบุรี
(2) ปัญ หาการขาดแคลนน้ า เพื ่อ การเกษตรและการขาดแคลนน้ า
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึน
(3) ปั ญ หาการขาดแคลนน้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคอุ ต สาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว ในพืนที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และเกาะต่าง ๆ
(4) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพี่อการเกษตรใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
(5) ปัญหาอุทกภัย น้าท่วมฉับพลันในพืนที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
(6) ปัญหาคุณภาพน้าใน จ.ระยอง ชลบุรี การรุกล้าของน้าเค็มใน จ.ระยอง จ.จันทบุรี
และ จ.ตราด
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาและความต้องการในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก สรุปแนวทาง
ในการด้าเนินงานดังนี
3.1) การจั ด การน้า อุ ป โภคบริ โ ภคพื นที่ ลุ่ ม น้า ภาคตะวั น ออกมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้า เนื่องจากเป็นพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยว
อีกทังยังมีการขยายตัวที่เพิ่มขึนอย่างต่อ เนื่อง ถ้าไม่มีการพัฒนาแหล่งน้าเพิ่ม
เพื่อรองรับการขยายตัวของพืนที่ดังกล่าวจะส่งผลให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า
ในอนาคต จึงมีความจ้าเป็นต้องจัดหาแหล่งน้าต้นทุนจากน้าผิวดินและน้าบาดาล
เพื่อพัฒ นาระบบประปาส้าหรับชุมชน เมืองหลั ก เขตพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
และการท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการขันพืนฐานบริเวณกลางน้าและ
ท้ายน้าใน จ.สระแก้ว จ.ระยอง และเกาะต่าง ๆ
3.2) การสร้ างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
พืนที่เขตอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง เนื่องจาก
การขยายตัวของพืนที่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึน แต่มีการพัฒนาแหล่งน้าหรือ
จัดหาแหล่งน้าที่ท้าได้อย่างจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถจัดหาน้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ได้ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึนได้ แนวทางการด้าเนินงานจึงต้องพัฒนาแหล่งน้า
และการผันน้าให้เพื่อภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) บริเวณกลางน้า
และท้ า ยน้ า โดยการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าในลุ่ ม น้ า ชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออกควร
ด้าเนิ น การเต็ มศั กยภาพเพื่อ รองรั บการขยายตัว ของอุต สาหกรรมหลั กใน
อนาคตที่ต้องขยายในพืนที่ภาคตะวันออก มีการจัดท้าข้อตกลงในการใช้น้า
ระหว่างกิจกรรมการใช้น้าและระหว่างพืนที่ เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง และให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อยกระดับรายได้ในลุ่มน้าบางปะกง และ
ปราจีนบุรี อีกทังในพืนที่การเกษตรใน จ.จันทบุรี และจ.ตราด
3.3) การจั ดการน้ าท่วมและอุทกภัยบริเวณกลางน้าและท้ายน้า พืนที่ ในลุ่มน้าภาค
ตะวันออก บริเวณต้นน้าและกลางน้ามีภูมิประเทศลาดชัน และมีฝนตกชุก ท้าให้
เกิดน้าท่วมแบบฉับพลันไหลมาขังบริเวณท้ายน้าซึ่งเป็นที่ราบไม่สามารถระบายน้าสู่
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ทะเลได้ทัน อีกทังยังมีการขยายตัวของเมืองที่อยู่ตามแนวชายทะเล ซึ่งสภาพ
น้ า ท่ ว มมี ส าเหตุ จ ากการพั ฒ นาเมื อ ง จะต้ อ งใช้ ม าตรการผั ง เมื อ งเพื่ อ ลด
ผลกระทบและลดความจ้าเป็นในการป้องกันน้าท่วมในอนาคตในลุ่มน้าบางปะ
กงและปราจี น บุ รี ใ นเขต จ.ปราจี น บุ รี จ.ฉะเชิ ง เทรา และ จ.นครนายก
เนื่องจากไม่สามารถมีอ่างเก็บน้าเพียงพอ ที่จะบรรเทาน้าท่วมในแม่น้าบางปะ
กงสายหลักควรพิจารณาการชะลอน้าในพืนที่การเกษตรเพื่อรองรับน้าท่วม
ขนาดใหญ่ และการป้องกันพืนที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจส้าคัญ
3.4) การจัดการคุณภาพน้า บริเวณท้ายน้าได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน จึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมกับการจัดสรรน้า เพื่อให้การ
ผลิตประปาที่อาศัยแหล่งน้าหลักจากล้าน้าสามารถผลิตได้ตามความต้องการ
โดยด้าเนินการในแม่น้าบางปะกง
3.5) ฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากพืนที่ป่า
ในลุ่มน้าภาคตะวันออกถูกบุกรุกและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงต้อง
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้อยู่ในสภาพสมดุลและลดผลกระทบต่อการขาด
แคลนน้าและน้าท่วมที่เกิดขึนบ่อยและรุนแรงบริเวณพืนที่ต้นน้าใน จ.สระบุรี
จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี และ จ.จันทบุรี อย่างเร่งด่วน
กลุ่มที่ 7 กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้านี ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้าหลัก คือ ลุ่มน้าเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 8.37 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 4.28 ล้านไร่ พืนที่การเกษตร 3.10 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืนที่เมือง
และอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นพืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทังไทยและต่างประเทศหลายแห่ง ท้าให้มีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค
และการท่องเที่ยวสูงในพืนที่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงมีปัญหาขาดแคลนน้าบางครัง โดยเฉพาะพืนที่
ท่องเที่ยว ปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติในกลุ่มลุ่มน้ารวมปี ละ 6,992 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปัจจุบันมี แหล่งเก็บ
กักน้ าไว้ได้ รวม 1,559 ล้ านลู กบาศก์เมตร เป็นความจุ ใช้การของอ่างเก็บน้า 1,131 ล้ านลู กบาศก์ เมตร พืนที่
ชลประทาน 0.73 ล้ านไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 24 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้ พืนที่ช ลประทาน
ดังกล่าวตามความต้องการ จ้านวน 2,313 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานอีก 1,863 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภค บริโภค จ้านวน 83 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก 21
ล้านลูกบาศก์เมตร
2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาจากการรับฟังปัญหาในพืนที่
(1) ป่าไม้ต้นน้าถูกบุกรุกท้าลาย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พืนที่ต้นน้า
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(2) แหล่งเก็บกักน้า ในปัจจุบันยังขาดระบบการกระจายน้า หรือบางแห่งช้ารุดเสียหาย
ท้าให้ไม่สามารถส่งน้า ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน
และจากการแย่งชิงน้าของเกษตรกร ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
(3) ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคบริเวณต้าบลทับสะแก
(4) ฝนทิงช่วงนานในหน้าแล้ง และฝนแต่ละปีมีปริมาณน้อย ขาดแหล่งเก็บกัก
และไม่มีการผันน้าจากแหล่งเก็บกักที่มีปริมาณมากมาช่วยพืนที่ขาดแคลน
(5) เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น้ามาก ไม่เหมาะสมกับพืนที่ รวมทังการขาด
จิตส้านึกในการใช้น้าภาคเกษตร เช่น ไม่มีการใช้น้าอย่างคุ้มค่า การเปิดน้าทิง
(6) น้าหลากที่ลาดเชิงเขา ท่วมระยะสัน 1-2 วัน มีความเสียหายน้อย
(7) แม่น้าล้าคลองถูกบุกรุก และการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ กีดขวางทางน้า
สะพาน ท่อลอดมีไม่เพียงพอ อีกทังการขยายตัวของชุมชนเมือง การก่อสร้าง
รุกล้ าล้ าราง-คลองสาธารณะ และการบุกรุกของชุมชนริมคลอง ท้า ให้ไม่
สามารถขุดลอกคลองได้
(8) น้ า เสี ยจากการเกษตรไหลลงแม่ น้า เพชรบุรี มี การปล่ อยกรดเกลื อจาก
โรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้าปราณบุรี การทิงขยะมู ลฝอย สิ่งปฏิกูลลงใน
แม่น้าคู คลอง น้าเค็มรุกล้า/น้าทะเลหนุนสูง
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้า ใน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(2) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
(3) ปั ญ หาการขาดแคลนน้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค และการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื นที่ติด ทะเล เพราะมีนัก ท่อ งเที่ย วเพิ่ม ขึ นอย่า งรวดเร็ว
เช่น อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี อ.หัวหิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(4) ปัญหาอุทกภัยแบบน้าท่วมฉับพลันในพืนที่เป็นภูเขาลาดชัน และน้าหลาก
ท่วมในพืนที่ราบริมน้า เช่น อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(5) น้าหลากล้นตลิ่ง น้าท่วมฉับพลัน
(6) ปัญหาการขาดแคลนน้าในการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
(7) ปัญหาน้าเสียในพืนที่แหล่งท่องเที่ยว
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาและความต้องการในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และประจวบคิรีขันธ์
สรุปแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี
3.1) การจั ด การน้า อุ ป โภคบริ โ ภค พื นที่ ภู มิ ป ระเทศติ ด ทะเล มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การท่องเที่ยว อีกทังยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ต้องมุ่งเน้นการหาน้าต้นทุนเพื่อสนุบสนุนระบบประปา ทังในพืนที่ชุมชน พืนที่
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีกทังบางพืนที่ต้องใช้น้าบาดาลเพื่อเสริมระบบ
ประปาให้กับพืนที่ที่ไม่มีแหล่งน้าผิวดินให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึน
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)
มุ่งเน้นการกระจายน้าจากแหล่งน้าต้นทุนขนาดใหญ่ไปสู่แหล่งน้าต้นทุนขนาดเล็ก
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เช่น โครงการชนิดอ่างพวง และกระจายน้าด้วยการสร้างระบบชลประทาน
ในพืนที่ที่มีแหล่งน้าเดิมอยู่แล้ว การบ้ารุงรักษาระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม
ให้ค งประสิท ธิภ าพไว้ ตลอดจนปรับ ปรุง ให้มีป ระสิท ธิภ าพ เพิ่ม มากขึ น
ทั ง พิ จ า ร ณ า เ พิ ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ให้ม ีค วามเป็น อเนกประสงค์ เพื ่อ
ตอบสนองความต้อ งการน้า พื นที่เ กษตร การท่องเที่ยวใน จ.เพชรบุรี และ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย สภาพพืนที่ของกลุ่มลุ่มน้าเพชรบุรี และชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกเป็นภูเขาลาดชัน เกิดอุทกภัยแบบน้าท่วมฉับพลันและน้าท่วม
หลากบริเวณริมแม่น้า การแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นการเร่งระบายน้าในพืนที่น้า
ท่วมขังในพืนที่กลางน้าและท้ายน้าเพื่อระบายออกสู่ทะเล และป้องกันชุมชน
เมือง เขตพืนที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประกอบกับการปรับปรุงผังเมืองการ
ใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เช่น อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
และการแก้ไขปัญหาถนนขวางทางน้า เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย
3.4) การจัดการคุณภาพน้า ด้านเนินการบริเวณกลางน้าและท้ายในเขตพืนที่การ
ท่องเที่ยวลุ่มน้าเพชรบุรี โดยสนับสนุนการบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด (On
Site Wastewater Treatment Plant) ส้าหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่ตังอยู่
ริมแหล่งน้า การส่งเสริมการน้าน้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การ
ผลักดันน้าเค็ม โดยการจัดสรรน้า เช่น เพชรบุรี และการป้องกันโดยใช้อาคาร
ควบคุมล้าน้าส้าหรับลุ่มน้าขนาดเล็กที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่
3.5) ฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ในพืนที่ป่าเสื่อมโทรม
และพืนที่ถูกบุกรุกบริเวณพืนที่ต้นน้า เช่น จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคืน
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้าและช่วยชะลอน้าในฤดูน้าหลาก
กลุ่มที่ 8 กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้
1) สรุปข้อมูลจ้าเพาะของลุ่มน้า
กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ ประกอบด้วย 5 ลุ่ มน้าหลั ก คือ ลุ่มน้า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตาปี
ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพืนที่ลุ่มน้ารวม 44.09 ล้านไร่ เป็นพืนที่ป่า 19.00 ล้านไร่
พืนที่การเกษตร 21.64 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืนที่เมืองและอื่น ๆ
กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ เป็นพืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ทังไทยและต่างประเทศหลายแห่ง ท้าให้มีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวสูงในพืนที่
อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น ท้าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้า ปริมาณน้าท่า
ตามธรรมชาติในกลุ่มลุ่มน้ารวมปี ละ 75,180 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ได้รวม 8,389
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความจุใช้การของอ่างเก็บน้า 6,025 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 2.80 ล้านไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของพืนที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้าให้ พืนที่ช ลประทานดังกล่าวตามความต้องการ
จ้านวน 5,029 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก
9,922 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้ได้
นอกจากนียังมีความต้องการใช้น้าด้านอุปโภคบริโภค จ้านวน 688 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถจัดสรรให้ได้ปีละ 654 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนอีก
217 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
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2) ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้า
สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ สรุปได้ดังนี
2.1) สภาพปัญหาในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ สรุปได้ดังนี
(1) ในลุ่มน้าขนาดเล็กและลาดชันสูง แม้จะมีฝนตกชุก เช่น ใน จ.ชุมพร ฤดูแล้ง
มีการขาดน้าอุปโภคบริโภค บางพืนที่ไม่สามารถน้าน้าบาดาลมาใช้ได้
(2) เมืองท่องเที่ยวใช้น้ามากควรก้าหนดการพัฒนาให้เหมาะสมกับแหล่งน้า
(3) น้าท่วมพืนที่การเกษตรกลางน้าส่วนใหญ่ไม่เสียหายแต่จะกระทบชุมชนที่อยู่
ที่ราบมากกว่า เช่น จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช มีจ้านวนมากและความ
เสี่ยงที่เกิดบ่อยกว่าในอดีต
(4) ไม่มีระบบส่งน้าเข้าสู่พืนที่เพาะปลูก แหล่งน้าไม่เพียงพอกับความต้องการ
มีการปลูกพืชที่ใช้น้ามาก เช่น ปาล์ม
(5) จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร มีปริมาณฝนมากแต่ขาดแหล่งกักเก็บน้า
(6) เมืองขยายตัวอย่างไม่มีทิศทางขวางการระบายน้า หรือขยายในพืนที่ลุ่ม เช่น
จ.สุร าษฏร์ธ านี โรงงานอุตสาหกรรมขยายตัว เพิ่มขึน น้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไม่ผ่านการบ้าบัดปล่อยลงสู่คลองชุมพร เช่น น้ามันเครื่อง
และที่หนองขรี ท่าโรงช้าง จ.ชุมพร ไปคลองต่าง ๆ ตาปีพุมดวง หลังสวน
คลองอิปัน เป็นต้น การใช้สารเคมีของภาคเกษตร ในเขตคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม
(7) มีการบุกรุกพืนที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ การถมดิน การปิดท่อ การสร้างท่อ
ระบายน้า สิ่งต่าง ๆ ขวางทางน้า ท้าลายแก้มลิงธรรมชาติ น้าทะเลหนุน
(8) ไม่มีที่พักน้าเนื่องจากทุกคนสามารถที่จะถมที่ของตนได้ เช่น แนวเขาพนม
ชัยบุรี พระแสง ก่อนหน้านีเป็นที่พักน้า ปัจจุบันไม่มีที่พักน้า
2.2) สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์
(1) การบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้า ใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
(2) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
(3) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ในพืนที่ติดทะเลเพราะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต
(4) ปัญหาอุทกภัยแบบน้าท่วมฉับพลันในพืนที่เป็นภูเขาลาดชัน และน้าหลากท่วม
ในพืนที่ราบริมน้า เช่น อ.เมือง จ.ชุมพร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ยะลา เป็นต้น
(5) น้าหลากล้นตลิ่งน้าท่วมฉับพลัน ใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อ.เมือง จ.ตรัง และ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
(6) ปัญหาการขาดแคลนน้าในการพัฒนาพืนที่เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
(7) ปัญหาน้าเสียในพืนที่แหล่งท่องเที่ยว
3) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากประเด็นปัญหาและความต้องการในพืนที่กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ สรุปแนวทางในการ
ด้าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิสังคม ดังนี
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3.1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค พืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มลุ่มน้า ภาคใต้ในพืนที่กลาง
น้าและท้ายน้า มีพืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง
ไทยและต่างประเทศหลายแห่ง ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการท่องเที่ยวสูงในพืนที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้าเป็น
แหล่งน้าขนาดเล็ก ลักษณะอาคารบังคับน้าและระบบส่งน้า เนื่องจากมีปริมาณ
ฝนอยู่ในเกณฑ์สูง ส้าหรับอ่างเก็บน้าขนาดกลางและขนาดเล็กเน้นโครงการที่
สอดคล้ องกับความต้องการและการยอมรับในพืนที่ การพัฒ นาแหล่ งน้ามี
ความจ้าเป็นในการสนับสนุนเมืองหลัก ภาคบริการ และท่องเที่ยว เนื่องจากมี
พืนที่ท่องเที่ยวส้าคัญที่ยังมีการขยายตัวสูงหลายแห่ง เช่น ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก
จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี และพืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึนใน สะเดา จ.
สงขลา และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นต้น
3.2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)จาก
ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ในพืนที่ต้นน้า กลางน้าและท้ายน้า
ของกลุ่ม ลุ่ม น้าภาคใต้ ซึ่งเป็นพืนที่เกษตรน้าฝนจะขาดแคลนน้ามากในช่วงฤดู
แล้ง เช่น แหล่งปลูกข้าว ที่ส้าคัญใน จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.
ปัตตานี เป็นต้น ตามสภาพของภูมิประเทศที่เป็นพืนที่ล าดชันจะท้าให้น้าใน
ล้า น้า หมดลงอย่า งรวดเร็ว แม้จะมีปริมาณฝนตกในพืนที่มาก แต่ก็ยังขาด
แคลนน้า อีกทังพืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้าใน
พืนที่ห่ างทางน้า หรือ พืนที่ ที่อยู่ใ นระดับสู ง กว่าทางน้ ามาก ดัง นัน จึ งต้อ ง
ด้าเนินการดูแลรักษาตลอดจนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานที่มี
อยู่ให้มั่นคง การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าทุกขนาดที่ชุมชนยอมรับ ตลอดจนเพิ่ม
การกระจายน้า เพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพืนที่
เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่ งน้าหรือการส่งน้าเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลใน
พืนที่เกาะ ตลอดจนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและยั่งยืนส้าหรับลุ่ มน้าที่มีค วามยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา แม่น้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้าโก-ลก เป็นต้น ทังยังต้อง
พัฒนาแหล่งน้าและระบบส่งน้าที่ให้ การสนับสนุน พืนที่นิคมอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคที่พัฒนาขึนใหม่ในพืนที่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นต้น นอกจากนี ยังต้องเตรียมความพร้อมให้กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้มี
ศักยภาพ เพื่อรองรับพืนที่อุตสาหกรรมส่งออกขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3.3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย ปัญหาที่พบในพืนที่ต้นน้า กลางน้า และท้ายน้า
ในกลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ เป็นปัญหาอุทกภัยแบบน้าท่วมฉับพลันในพืนที่เป็นภูเขา
ลาดชัน มีน้าหลากท่วมในพืนที่ราบริมน้า เช่น อ.เมือง จ.ชุมพร อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ยะลา เป็นต้น และ
น้าหลากล้นตลิ่ง น้าท่วมฉับพลัน ใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อ.เมือง จ.ตรัง และ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช การจัดการน้าท่วมและอุทกภัยต้องติดตังระบบ
เตือนภัยน้าหลากดินถล่มให้ครอบคลุมทังพืนที่ต้นน้า การน้าร่องการชะลอน้า
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ในพืนที่เกษตรลาดชันและลุ่มน้าสาขา การปรับปรุงการระบายน้าบริเวณที่ราบ
ริมทะเล ที่เกิดความเสียหายสูง พร้อมทังก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมชุมชน
และพืนที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญที่อยู่ใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อ.เมือง จ.ตรัง และ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รวมทังต้องมีการวางแผนการจัดสรรน้าเพื่อควบคุม
ปริมาณน้า มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า เพื่อบรรเทาอุทกภัย ในพืนที่
เศรษฐกิจ พืนที่ชุมชน และพืนที่การเกษตร เช่น จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช
จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส พร้อมทัง ด้าเนินการปรับปรุงการ
ระบายน้า/ทางผันน้าเลี่ยงพืนที่ชุมชนใน 3 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร) ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
และลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จ.ตรัง และ จ.สตูล)
3.4) การจัดการคุณภาพน้า กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ในพืนที่ท้ายน้า จ้าเป็นต้องพัฒนา
ระบบบ้ า บัด น้า เสี ยส้ าหรับ เมื องที่เ ป็น พืนที่ท่ องเที่ ยวส้ า คัญ พร้อ มทั งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเตือนภัยคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก โดยมุ่งเน้นลดน้าเสีย
จากแหล่งก้าเนิด โดยก้าหนดสัดส่วนการระบายมลพิษโดยประเมินศักยภาพ
การรองรับมลพิษของแหล่งน้าในพืนที่วิกฤต นอกจากนียังด้าเนินมาตรการ
ทางผังเมืองโดยก้าหนดพืนที่ห้ามระบายน้าเสีย (Zero discharge) รวมทังการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพืนที่ลุ่มน้าวิกฤต/พืนที่เสี่ยงการปนเปื้อน
โลหะหนัก หรือสารเคมีในพืนที่ลุ่ มน้า ตาปี พุม ดวง ตรัง ทะเลสาบสงขลา
ปัตตานี
3.5) การฟื้น ฟูส ภาพป่า ต้น น้า ที่เ สื ่อ มโทรมและป้อ งกัน การพัง ทลายของดิน
เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของพืนที่ ต้นน้าในกลุ่มลุ่มน้าภาคใต้มีลักษณะเด่น
เป็นพืนที่ที่มีความลาดชันสูง และส่วนใหญ่เป็นพืนที่เนินเขา ปริมาณน้าฝนที่ตก
ในพืนที่อยู่ในเกณฑ์สูง อีกทังปัญหาที่พบในพืนที่จะเป็นการบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้า
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปเป็นพืนที่เกษตรกรรมสูงมาก เช่น ใน จ.สุราษฎร์ธานี
เป็น ต้น จึง ท้า ให้เ มื่อ มีป ริม าณฝนตกหนัก ในพื นที่จ ะเกิด น้า ป่า ไหลหลาก
ดินถล่มได้ง่ายในพืนที่ต้นน้า ปริมาณน้าที่ไหลลงสู่พืนที่ราบชายฝั่งที่เป็นพืนที่
กลางน้าและท้ายน้าอย่างรวดเร็วฉับพลันท้าให้เกิดอุทกภัยในพืนที่ราบชายฝั่ง
จึงจ้าเป็นต้องมีการฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงสภาพอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคง
และสมดุลของน้าธรรมชาติ ชะลอการไหลหลากของน้าในช่วงฤดูฝน ป้องกัน
และลดการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ดินและน้าในพืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
และพืนที่เกษตรที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน มีการน้าร่องการชะลอน้าใน
พืนทีเ่ กษตรลาดชันและลุ่มน้าสาขา
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บทที่ 4
การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 6
เรื่องการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยมีเป้าหมาย
หลักคือสนับสนุนให้ 1) เกิดระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติและระบบโครงสร้างพืนฐาน ที่รวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 2) เกิดระบบติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์
สถานการณ์น้าในภาวะปกติ 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) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน (I : Infrastructure) ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
ให้ ล ะเอีย ดและแม่ น ย้ า ขึ้ น เพิ่ม รายการข้ อมู ล และขยายพื้ น ที่ใ ห้ ครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ เชื่ อมโยงข้ อมู ล สู่
ศูนย์กลางและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล รวมทั้งสร้างมาตรฐานข้อมูลและระบบ
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะปกติ (N : Normal) ปรับปรุง
แบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศทั้งระยะสั้นและรายฤดูกาล และแบบจ้าลองคาดการณ์
สถานการณ์น้า ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รายละเอียดสูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงผลการ
ค้านวณเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อสนับสนุนการบริหารน้้าในเขื่อน การจัดสรรน้้า และวางแผนเพาะปลูกในฤดูกาล
รวมถึงการทบทวนการจัดสรรน้้ารายเดือน
3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะวิกฤต (C : Crisis) มีการบริหาร
สถานการณ์วิกฤตในระดั บ อ้าเภอ จังหวัด ภูมิภ าค และประเทศ พร้อมรับสถานการณ์ด้วยการคาดการณ์
สภาพอากาศและสถานการณ์น้าระยะสั้นอย่างแม่นย้า จ้าลองสถานการณ์และความเสี่ยง เตรียมทางเลือก
เพื่อรับมือกับภัยล่วงหน้า เตือนภัยและบริหารสถานการณ์ช่วงวิกฤต และปรับปรุงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา/อนุรักษ์/ซ่อมบ้ารุง (D : Development)
ส้ารวจโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนปรับปรุง ซ่อมบ้ารุง ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต และวางแผน
จัดสรรงบประมาณ ประเมิน และติดตามบนพื้นฐานของข้อมูลจากส่วนกลางสู่พื้นที่ และพื้นที่สู่ส่ว นกลา ง
ที่พร้อมน้าเสนอในมิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
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หน่วยงานป ิบัติงานและใช้ข้อมูล
อต ชป ทน ก

ประปา วท โยธา

กองทัพเรือ กทม ศภช ปภ

อปท สภาพัฒน์ สงป

C

N

มหาวิทยาลัย ส าบันวิจัย
D

ปกติ

วิกฤต

พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบ้ารุง

ก้าหนดแ นการบริหารจัดการน้า

เตือนภัย และบริหารส านการณ์

ก้าหนดทิศทางการพัฒนา
เพื่อสร้างความมั่นคง

วิเคราะห์และคาดการณ์

ประเมินความเสี่ยง
และแนวโน้มในอนาคต

ติดตามและเฝ้าระวัง

วิเคราะห์ข้อเทจจริง
และสภาพป หา

I

โครงสร้างพืนฐาน
อุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยา
สาธารณูปโภค

ดัชนีชีวัด
สังคม
ภัยพิบัติ

เครื่องมือ
เศรษฐกิจ การลงทุน โครงการ
มาตรฐาน/ก ระเบียบ เกณ ์

คลังข้อมูลน้า
แ นที่ฐาน
ชันข้อมูลแ นที่

การวิเคราะห์เบืองต้น

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) ผลัก ดัน ให้เกิดการใช้งานข้อมูล และระบบในระดับปฏิบัติก ารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
การจัดสรรน้้า การรายงานสถานการณ์น้ารายสัปดาห์ รายเดือน
4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ
5) จัดตั้งคณะท้างานที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 30 หน่วยงาน เพื่อร่วมวิเคราะห์
ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บท และเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการร่วมกัน
6) มุ่ ง เน้ น การน้ า เสนอข้ อ มู ล รอบด้ า นส้ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร และพร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นแผนตาม
สถานการณ์
การออกแบบโครงสร้างระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและปัญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้้าในอดีต สถานะของข้อมูลพื้นฐานและระบบในปัจจุบัน รวม
ไปถึงการประเมินความต้องการเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อรองรับสถานการณ์น้าที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบ
ของการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
ระบบจะต้องมีความยืดหยุ่น และพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจตามสถานการณ์น้าของประเทศที่เปลี่ยนไป คือ
1) รองรับข้อมูล ที่ผัน แปรเชิงเวลา-พื้นที่มากขึ้น และมีจ้านวนข้อมูลมากขึ้น 2) รองรับการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

4-2

โครงสร้างพื้นฐานที่มีจ้านวนมากขึ้น และ 3) สอดคล้องกับโครงข่ายการจราจรน้้า -กระจายน้้า-ระบายน้้าที่
ซับซ้อนมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากพัฒนาระบบข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และใช้งานคือ เกิดการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะน้าไปสู่ 1) การลดความเสียหายจากภัยพิบัติทุกภาคส่วน ทั้งพื้นที่ในเขต
ชลประทาน นอกเขตชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองจนถึงเทศบาล 2) มีน้าส้ารองเก็บไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉิน พร้อมรับมือความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มแปรปรวนมากขึ้น และ 3) เกิดการ
จัดสรรน้าอย่างทั่ว ึง ที่สุดแล้วคือสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้าในทุกพืนที่
ตามที่กล่าวข้างต้น หัวใจของการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ตามแผน
แม่บ ทฉบั บ นี้ คือ การมีส่ว นร่ วมของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ท้าให้ห น่ว ยงานต่าง ๆ ได้รับทราบภารกิจของ
หน่วยงานอื่น เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของโครงการทั้งหมด ลดปัญหาความซ้้าซ้อนของโครงการ เกิด
การใช้ข้อมูลร่วมกัน และได้แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่จ้าเป็น เกิดประโยชน์สูง ตรง
ตามหลักเทคนิค ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประหยัด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
การกลั่ น กรองแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เริ่มต้น จากที่ห น่ว ยงานต่าง 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 และกลุ่ มงานวิจัย หน่วยงานใน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เทคนิ ค รายละเอี ย ดงบประมาณ และความสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
การกลั่นกรองครั้งที่ 3 เน้นความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก พร้อมทั้งพิจารณาถึงความซ้้าซ้อนของโครงการ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และความสอดคล้องกับแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ผลจากการกลั่นกรอง
ท้าให้จ้านวนโครงการลดลง 10 โครงการ งบประมาณลดลง 4,516.26 ล้านบาท และครั้งสุดท้าย สรุปเป็น
จ้านวนโครงการทั้งสิ้น 46 โครงการ งบประมาณรวม 7,259.67 ล้านบาท1 ระยะเวลาด้าเนินการตามแผนงานนี้
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2562
องค์ประกอบของงบประมาณตามแผนงานนี้มีนัยส้ าคัญ คือ เป็นสั ดส่ ว นงบประมาณการ
บริหารจัดการในภาวะปกติ ภาวะวิกฤต และวางแผนพัฒนา ร้อยละ 17 โดยให้ความส้าคัญกับการใช้ข้อมูลใน
การติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ และบริหารจั ดการภัยในองค์รวม ซึ่งมีคุณค่ามากและส้าคัญที่สุดต่อ
การตัดสินใจ และสัดส่วนงบประมาณการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 83 ต่างจากแผนงานใน
อดีตที่เน้นแต่การลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานถึงเกือบร้อยละ 100 ดังภาพที่ 2 (ก)
1 

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โครงการบางส่วนด้าเนินการโดยใช้
งบประมาณจากแหล่งเงินกู้ จึงท้าให้โครงการภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรีอีกหลายวาระ และได้ข้อสรุป ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดังนี้
 โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจมีจ้านวนทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณรวม 4,430.9285
ล้านบาท
 โครงการจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามแหล่งงบประมาณ ได้แก่ 1) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล จ้านวน 28
โครงการ งบประมาณรวม 3,926.1285 ล้านบาท 2) โครงการที่ใช้งบประมาณจากงบประมาณปี 2558 (เพิ่มเติม) จ้านวน 7 โครงการ
งบประมาณรวม 467.8000 ล้านบาท และ 3) โครงการที่ สวทช. ได้รับอนุมัติงบเพิ่มเติมจากงบประมาณที่กันไว้ของ สบอช. จ้านวน 2
โครงการ งบประมาณรวม 37.0000 ล้านบาท
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(ก) สัดส่วนงบประมาณ จ้าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ย่อย

(ข) สัดส่วนงบประมาณ จ้าแนกตามกลุ่มระบบงาน
รูปที่ 4-2 สัดส่วนงบประมาณตามแผนงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปี พ.ศ. 2558-2561
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เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของงบประมาณเชิงกลุ่มระบบงาน พบว่า งบประมาณ 3 อันดับแรก
ได้แก่ งบลงทุนด้านแผนที่ สถานีตรวจวัด และองค์ความรู้ ดัง รูปที่ 2 (ข) ซึ่งจ้าเป็นมากส้าหรับการบริหาร
จัดการน้้าบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้า และบุคลากรและหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียด
ของระบบงาน ดังนี้
1) ระบบงานแ นที่ : ปัจ จุบัน ข้อ มูล ค่า ระดับ มีค่า ความถูก ต้อ งในระดับ เมตร ท้า ให้
การบริหารจัดการน้้าท่วมและน้้าหลากไม่ได้ผลดีโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่ม และมีข้อจ้ากัดในการส้ารวจพื้นที่
และรายงานสภาพปัญหาแบบ Real time ท้าให้ไม่สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นเพื่อให้
การปฏิบัติง านมีค วามสะดวกและต่อ เนื่อ งโดยเฉพาะในภาวะวิก ฤต จึง มีค วามจ้า เป็น ต้อ งใช้เ ทคโนโลยี
การส้ารวจ ของโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System)
ประกอบกับการพัฒนาแบบจ้าลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย (Thailand Geoid Model)
เพื่อสนับสนุนงานส้ารวจให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งไม่เกิน 30
เซนติเมตรในทุกพื้นที่
แผนงานนี้มีการลงทุนขยายโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS จ้านวน 80 สถานี
และปรับปรุงสถานีเดิมของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากระบบ GPS เป็น GNSS จ้านวน 9 สถานี พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแผนที่ฐานให้มีความละเอียดและแม่นย้ามากขึ้น รวมทั้งพัฒ นาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูล
ด้านภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,700.46 ล้านบาท
2) ระบบงานส านีตรวจวัด : โครงการด้านระบบงานสถานีตรวจวัด เป็นการลงทุนปรับปรุง
และติดตั้ง โทรมาตรใหม่แทนของเก่าที่หมดอายุการใช้งาน โดยส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีตรวจวัด
แบบใช้คลื่นสะท้อน (Radar) ช่วยให้ตรวจวัดได้แม่นย้าขึ้น มีความคลาดเคลื่อนในระดับ ± 2 มิลลิเมตร ตลอด
ย่านการวัด ลดความถี่และค่าใช้จ่ ายด้านการซ่อมบ้า รุง งบประมาณโดยรวมต่อสถานีจากเดิม 500,0003,000,000 บาทต่อสถานี เหลือประมาณ 250,000 บาทต่อสถานี นอกจากนี้จะมีการติดตั้งระบบตรวจวัด
คุณภาพน้้าทั่วประเทศ ซึ่งจะท้าให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติที่ใช้การได้เพิ่มจาก 116 สถานี เป็น 319
สถานี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,757.29 ล้านบาท
3) ระบบงานคลังข้อมูลน้า : ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 13 หน่วยงาน เป็น 30 หน่วยงาน
และขยายการให้บริการข้อมูลให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งการแสดงผลบนเว็บไซต์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเครือข่าย
การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและการบ้ารุงรักษา โดยมี สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลน้้าของประเทศต่อไป
4) ระบบงานแบบจ้ า ลอง: ประกอบด้ ว ย แบบจ้ า ลองคาดการณ์ ส ภาพอากาศ และ
แบบจ้าลองคาดการณ์สถานการณ์น้า (ปริมาณน้้าท่า-น้้าท่วม) และคุณภาพน้้า
4.1) แบบจ้ า ลองคาดการณ์ ส ภาพอากาศ แผนแม่ บ ทนี้ มี ก ารลงทุ น ด้ า นระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอส้าหรับคาดการณ์สภาพอากาศทั้งระยะสั้น รายฤดูกาล และ
ระยะยาว สามารถคาดการณ์ฝนด้วยความละเอียดเชิงพื้นที่ไม่ต่้ากว่า 3x3 ตารางกิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝ้าติดตามและพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้องแม่นย้ามากขึ้น และสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
ได้นานขึ้น
4.2) แบบจ้าลองคาดการณ์สถานการณ์น้า (ปริมาณน้้าท่า -น้้าท่วม) และคุณภาพน้้า
ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้าหลัก แต่ยังไม่ครอบคลุมลุ่มน้้ากก สาละวิน ป่าสัก แม่กลอง โตนเลสาบ และพื้นที่
บางส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เช่น แม่น้าตาปี แม่น้าปัตตานี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ในส่วนของแบบจ้าลองคุณภาพน้้า ยังไม่สามารถคาดการณ์คุณภาพน้้า แบบ Real-time ได้ ทั้งนี้ ควรปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจวัด และผลลัพธ์จากแบบจ้าลองเข้าสู่ศูนย์กลาง
เพื่อให้สามารถใช้งานแบบจ้าลองเพื่อบริหารจัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่ต้องมี
การติดตามและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า การจัดท้าสถานการณ์ทางเลือก (Scenarios) จะสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ในแผนแม่บทฉบับนี้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพแบบจ้าลองสถานการณ์น้า
และแบบจ้ า ลองคุ ณ ภาพน้้ า เพิ่ ม ความแม่ น ย้ า บู ร ณาการผลลั พ ธ์ จ ากแบบจ้ า ลอง เชื่ อ มโยงผลระหว่ า ง
แบบจ้าลอง และขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 634.53 ล้านบาท
5) ระบบงานวิเคราะห์และติดตามส านการณ์ : เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม
วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์น้าของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการน้าเสนอที่ได้มาตรฐานทัดเทียม
นานาประเทศ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันระบบน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นต้นแบบของศูนย์บริหารจัดการน้้า
ในเขตเมือง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 220.00 ล้านบาท
6) ระบบงานจัดการภัย : เพื่อให้สามารถด้าเนินงานตามหลักการบริหารภาวะวิกฤต สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยเรื่องน้้าท่วม-น้้าแล้ง เตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดภัย แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับประชาชน และสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้า
เผชิญเหตุและรับมือภัยพิบัติได้ การด้าเนินงานในแผนปฏิบัติการประกอบด้วยการตั้ง War Room เชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกมิติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ประสานเครือข่ายเตือนภัยให้สามารถแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การจัดท้าระบบเตือนภัยที่ใช้ระบบการสื่อสารที่ครบคลุมทั่วถึง การรวบรวมข้อมูลภัย
ระดับพื้นที่เพื่อความถูกต้องแม่นย้าและประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ครบถ้วน ระบบช่วยวิเคราะห์ด้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส้ารองจ่ายเพื่อจัดระบบเครื่องมือ
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงต่อสถานการณ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 374.35 ล้านบาท
7) ระบบงานการตัดสินใจ สั่งการ : ปัจจุบันการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารระดับสูง อาศัย
ข้อมูลจากระบบย่อย ๆ หลายระบบที่ไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน จึงจ้าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการจัดการ
และน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ แบบรวมศูนย์ ในลักษณะของ Business Intelligence และ Decision
Support System ทีส่ ามารถจัดชุดข้อมูลแยกตามสถานการณ์จ้าลอง ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่นั้นๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ
เตือนภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที งบประมาณรวมทั้งสิ้น 347.40 ล้านบาท
8) ระบบงานองค์ความรู้ : เป็นการรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้า การส้ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านน้้า จัดท้าดัชนีเชิงระบบและเชิงพื้นที่ และสามารถเพิ่มเติม
องค์ความรู้อื่นๆ ได้ไม่จ้ากัด รวมทั้งเชื่อมโยงผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้้า ซึ่ง
สามารถเรียกใช้งาน ค้นหาข้อมูลรอบด้านได้อย่างรวดเร็ว และน้าไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ และ
วางแผนด้านเศรษฐกิจสังคมได้อีกด้วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 832.68 ล้านบาท
9) ระบบงานงานวิจัย : เป็นกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการน้้า โดยเฉพาะการก้าหนดมาตรฐาน ทั้งระบบโทรมาตร ระบบสื่อสาร ระบบรับ-ส่งข้อมูล และการ
จัดการข้อมูล โดยเน้นเรื่องมาตรฐานความสามารถของอุปกรณ์และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นรูปแบบที่
สามารถใช้งานร่วมกัน รวมทั้งมีระดับอ้างอิงที่เป็นค่าระดับมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการประเมินสถานการณ์ใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 120.40 ล้านบาท
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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เมื่อประมวลผลโครงการต่างๆ สามารถสรุปเป็น ผังบูรณาการแผนงาน/โครงการ แผนที่น้า
ทางด้านระบบและด้านข้อมูลดังรูปที่ 3, 4 และ 5
นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว มีหน่วยงานน้าเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้
แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นโครงการที่ด้าเนินการโดยใช้งบประมาณของ
หน่วยงานเองหรือแหล่งงบประมาณอื่น เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนี้ ท้าให้องค์ประกอบของระบบสมบูรณ์
ครบถ้วน รวม 8 หน่วยงาน 10 โครงการ ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 โครงการด้านระบบข้อมูล ที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ล้าดับ

หน่วยงานที่น้าเสนอแ นงาน โครงการ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1

1

โครงการระบบรับส่งข้อมูล และ ติดต่อประสานงานในภาวะวิกฤต

กรมเจ้าท่า
โครงการงานส้ารวจจัดท้าแผนที่ทางอุทกศาสตร์

3

โครงการงานเก็บข้อมูลระดับน้้า
2

โครงการการพัฒนาแบบจ้าลองการจัดการน้้าที่เชื่อมโยงกับแบบจ้าลองด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โครงการสมุดปกขาวด้านการจัดการน้้าประจ้าปีของประเทศไทย

การไ ้าฝ่าย ลิตแห่งประเทศไทย
6

ไม่ระบุ

โครงการระบบโทรมาตรของเขื่อน กฟผ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15.00
1

โครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้า้ ทางไกลอัตโนมัติเพิม่ เติม ในแม่นา้ เจ้าพระยา

กระทรวงคมนาคม
8

ไม่ระบุ

1

การประปานครหลวง
7

127.924
4.05

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5

2,200.00
2

2

4

จ้านวน งบประมาณ
โครงการ (ล้านบาท)

5.80
1

แผนการจัดท้าระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าด้านคมนาคมแบบบูรณาการ

ส าบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้า้ (Center of Excellence
on Water Management Systems)
ส้านักงานส ิติแห่งชาติ

ไม่ระบุ
1

9

10

ไม่ระบุ
1

โครงการส้ารวจประชากรแฝง

ไม่ระบุ

รวม
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2,387.77
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รูปที่ 4-3 ผังบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

รูปที่ 4-4 แผนที่น้าทางด้านระบบ ปี พ.ศ. 2558-2560
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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รูปที่ 4-5 แผนที่น้าทางด้านข้อมูล ปี พ.ศ. 2558-2560 และระยะยาว
คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสัมฤทธิ์ผลดังนี้
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1) การบริหารจัดการแผนงาน และงบประมาณ
 ให้มีคณะอนุกรรมการด้าน ICT ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านน้้า เพื่อจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์/ ระบบที่เสนอในโครงการโดยเฉพาะ แยกจากคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว
 ให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร ประเมิน และติด ตามการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานระบบและเป้าหมายในแผนที่น้าทางด้านระบบ และแผนที่น้าทางด้านข้อมูล
 ให้ มี อ งค์ ก รจั ด ท้ า มาตรฐาน และให้ ห น่ ว ยงานอ้ า งอิ ง มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ด้าเนินงาน เช่น มาตรฐานโทรมาตร แผนที่ เกณฑ์เตือนภัย เป็นต้น
2) การพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือ
 มีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลระบบหลักที่จัดตั้งทั้ง 4 ระบบ
 ให้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาการต่างๆ ท้างานแบบเครือข่าย เพื่อสร้างฐานความรู้
และงานวิจัยให้กับบุคลากร และเก็บความรู้ไว้กับหน่วยงาน/กรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยพัฒนาสนับสนุนการวางแผน ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้้าทั้งด้านเทคนิคและ
การจัดการ รวมทั้งการสร้างบุคลากรเฉพาะทางขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
3) การพัฒนาแผนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานตามแผน
 สนับสนุนการพัฒนาแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผน GIS ของประเทศ, ผังเมือง, โซนนิ่ง
อุตสาหกรรม, การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
 ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบควบคุม
ประตูน้าระยะไกล โดยเสนอพื้นที่ใช้งาน 3 บริเวณหลัก ได้แก่
o พื้ น ที่ ร อบกรุ ง เทพมหานคร จ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม การผลั ก ดั น น้้ า เค็ ม
เนื่องจากระดับน้้าขึ้น-น้้าลง
o พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ประโยชน์ด้านความปลอดภัย
o พื้ น ที่ ช ลประทานที่ มี โ ครงข่ า ยซั บ ซ้ อ น เช่ น ฝั่ ง ตะวั น ออกที่ มี พื้ น ที่ แ ก้ ม ลิ ง
เชื่อมโยงหลายแห่ง
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บทที่ 5
การจัดองค์กร ข้อกาหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนา
5.1 ข้อเท็จจริง ขอบเขตการทางาน สถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นปัญหา
1) ข้อเท็จจริง
1.1) สภาพปัญหา
ทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภคบริโภค การท้า
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิ ตไฟฟ้าพลังน้้า และการคมนาคมขนส่ งทางน้้า อีกทั้งทรัพยากรน้้ายังมี
ความส้ า คั ญ ต่ อ การด้ า รงชี วิ ต ของสั ต ว์ แ ละการรั ก ษาระบบนิ เ วศทั้ ง สภาพนิ เ วศป่ า และนิ เ วศล้ า น้้ า
ให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ป ระเทศไทยซึ่ ง เคยมี น้ า ให้ ใ ช้ อ ย่ า งไม่ จ้ า กั ด แต่ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี
การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรและการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ท้ า ให้ ค วามต้ อ งการใช้ น้ า
มีมากขึ้น ขณะที่การท้าลายป่าต้นน้้าซึ่งเป็นแหล่งดูดซับน้้าตามธรรมชาติยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องรุนแรง ได้ส่งผล
กระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน แหล่งน้้าตื้นเขินเก็บกักได้น้อยลง ตลอดจนสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง
และแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จึงน้าไปสู่ปัญหาน้้าหลากท่วมในฤดูฝนและการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งเป็น
ประจ้าทุกปี ประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่จนเกิดปัญหาการขวางทางไหล
ของน้้า และการขาดความตระหนักของคนในการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และดูแลคุณภาพน้้า ท้าให้เกิด
การขาดแคลนทรัพยากรน้้าและมีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ท้าให้ปัญหาทรัพยากรน้้ามีความหลากหลายมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
1.2) เหตุผลความจาเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรนา
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ของประเทศมี มิ ติ ที่ จ้ า เป็ น ต้ อ งค้ า นึ ง จ้ า นวน 3
องค์ประกอบ กล่าวคือ เส้นทางน้้า ปริมาณน้้า (น้้าท่วม น้้าแล้ง) และคุณภาพน้้าซึ่ง ยุทธศาสตร์การบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที ่ 11 (พ. ศ. 2555-2559) ได้ ก้ า หนดแนว ทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรน้้ า โ ดยการเร่ ง รั ด
การบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้า และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้น้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก
1.2.1) หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าดังกล่าวมีเป็น
จ้านวนมาก กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
รวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการน้้าขาดความคล่องตัวในการท้างานและด้อยประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการ
ท้างานขององค์กรต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
1.2.2) กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าก็มีจ้านวนหลาย
ฉบับ และต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการบังคั บใช้ที่แตกต่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ ท้าให้ข้อก้าหนดในกฎหมายบางส่วนมีความซ้้าซ้อน ขัดแย้ง และไม่เชื่อมโยงกัน อีกทั้ง กฎหมายและ
ข้อก้าหนดต่างๆ ที่มีอยู่ยังคงมีช่องว่างและไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจที่จ้าเป็นทั้งหมดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ารวมทั้งขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2.3) จากสถานการณ์ด้านกลไกองค์กรและกฎหมายกฎระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมาขาดเอกภาพและทิศทางที่ชัดเจน อันเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การแก้ปัญหา
ด้านทรัพยากรน้้ายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่า ที่ควร ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ เพื่อให้การแก้ปัญหาทรัพยากร
น้้าในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ขอบเขตการทางานของคณะอนุกรรมการฯ
2.1) ศึกษาวิเคราะห์ การจัดองค์กร ข้อก้าหนด กฎหมายต่าง ๆ และการจัดท้างบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศในปัจจุบันทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินในทุกพื้นที่ และ
ครอบคลุมประเด็นทั้งในด้านการบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง และคุณภาพน้้า เพื่อก้าหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องเร่งด้าเนินการแก้ไข
2.2) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง การจัดองค์กร ข้อก้าหนด
กฎหมายต่าง ๆ และการจัดท้างบประมาณ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศมีเอกภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
2.3) จัดท้าข้อเสนอแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงองค์กร ข้อก้าหนด กฎหมาย และการ
จัดท้างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พร้อมทั้งการจัดล้าดับความเร่งด่วนของการ
แก้ปัญหา โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเป็นไป
อย่ างมีประสิทธิภ าพและบู รณาการ โดยการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว น ทั้งนี้ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ
ก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
3) องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการทรัพยากรนาในปัจจุบัน
3.1) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนา ปัจจุบัน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ามีกลไกการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และมีห น่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้
3.1.1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า ได้แก่
(1) คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนา จัดตั้งขึ้น
ตามค้ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 85/2557 โดยมี พ ลเอกฉั ต รชั ย
สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน
เจ้ า กรมการทหารช่ า งเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ท้ า หน้ า ที่ ก้ า หนดกรอบ
นโยบายและแผนงานเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพน้้า
ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนของ
ประเทศและบูรณาการการสั่งงานด้านการบริหารจัดการน้้าเพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรน้้าของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(2) คณะกรรมการทรั พ ยากรน าแห่ ง ชาติ (กนช.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2550 โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รม
ทรัพยากรน้้าเป็นกรรมการและเลขานุการ ท้าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผนงาน
และกรอบงบประมาณด้านทรัพยากรน้้าต่อคณะรัฐมนตรี ด้าเนินการจัดหา การใช้
ประโยชน์ การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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การฟื้นฟูทรัพยากรน้้า และพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าตามที่คณะกรรมการลุ่มน้้าน้าเสนอ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ไม่ได้มีการประชุมและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอีก
ส้าหรับคณะกรรมการลุ่มนาทั้ง 25 ลุ่มน้้าซึ่งตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบฉบับเดียวกันนี้
โดยมีก รรมการประกอบด้ว ย ผู้ แทนส่ ว นราชการ ผู้ แทนองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น ผู้ แ ทนองค์ กรผู้ ใช้ น้า และผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และมี ผู้ อ้า นวยการส้ า นั กงาน
ทรัพยากรน้้าภาคซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ลุ่มน้้าที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและ
เลขานุการปัจจุบันยังมีการด้าเนินการอยู่ โดยปรับปรุงให้มีหน้าที่เสนอความเห็น
ในการก้าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้้าใน
พื้นที่ลุ่มน้้า ประสานการจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
3.1.2) หน่วยงานที่มีภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรนา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ 10 กระทรวง รวมกว่า 30 หน่วยงาน จ้าแนกตามการด้าเนินภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า ดังนี้
(1) พืนที่ ต้ น น า หน่ ว ยงานด้ า เนิ นงานในพื้ นที่ ต้น น้้ ามี บทบาทหน้ าที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
การด้าเนินการด้านการหน่วงน้้า การฟื้นฟู บ้ารุงรักษา อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า และ
พื้นที่ชุ่มน้้า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้้าฝนและรักษาความชื้นตามธรรมชาติ ร่วมกับ
การพัฒนาเขื่อน/อ่างกักเก็บน้้า ขนาดใหญ่ฝายน้้ารวมทั้ง การจัดการกับผู้บุกรุก
พื้นที่ต้นน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานคือ กรมป่าไม้ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุตุนิยมวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
(2) พืนที่กลางนา หน่วยงานด้าเนินงานในพื้นที่กลางน้้ามีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้า ล้าคลอง การจัดการกับผู้บุกรุกล้าน้้า การจัดการและ
ปรับปรุงพื้นที่เกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน พื้นที่แก้มลิง ประกอบด้วย
หน่วยงานด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง คือ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมเจ้าท่า
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
(3) พืนที่ปลายนา หน่วยงานด้าเนินงานในพื้นที่ปลายน้้ามีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ การขุดลอกปากแม่น้าและการเร่งผลักดันมวลน้้า
ให้ระบายลงสู่ทะเล และการดูแลคุณภาพน้้าในล้าน้้ารวมทั้งการจัดการกับผู้บุกรุก
ล้า น้้ า ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานด้า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ กรมเจ้ า ท่ า
กรมชลประทาน กรุง เทพมหานคร การนิค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้้าเสีย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(4) องค์ ก รสนั บ สนุ น เป็ น หน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การด้ า เนิ น งานด้ า น
การบริหารจัดการน้้าให้สามารถด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถประสานการด้าเนินงานระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งราบรื่ น ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานด้ า เนิ น การที่
เกี่ ย วข้ อ ง คื อ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ส้านักนายกรัฐมนตรี เช่น ส้านัก
นโยบายและบริห ารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ ส้ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านัก งบประมาณ นอกจากนั้น ยังมี
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ ที่มีภ ารกิจในการพิจารณาอนุมัติรายงาน
การศึก ษาการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ของโครงการขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรน้้า
รูปที่ 5-1 กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน
คณะรัก าความสงบแห่งชาติ
ก้าหนดนโยบาย/ก้ากับดูแล

คณะกรรมการ
ทรัพยากรนาแห่งชาติ

คณะกรรมการลุ่มนา
คณะ
กระทรวงเก ตรและ
สหกรณ์

คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา
ประสานงาน

สั่งการ / อนุมัติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนา
กระทรวงมหาด ทย

กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมส่งเสริม
การเกษตร
ส้านักฝนหลวงและ
การบินเกษตร

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
การประปานครหลวง
การประปาภูมิภาค

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงคมนาคม

กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ
กรมแผนที่ทหาร

กรมเจ้าท่า

กระทรวง
ทรัพยากร รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้้า
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
กรมป่าไม้
กรมควบคุมมลพิษ
ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
องค์การจัดการน้้าเสีย

กระทรวงวิทยา าสตร์
และเทคโนโลยี
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร
ส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์
สารสนเทศ

กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

หน่วยงานอิสระ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
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ส้านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
อปท. อื่นๆ
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ตารางที่ 5-1 แสดงหน่วยงานที่มีภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

ปลายนา

กลางนา

ต้นนา

ภารกิจ
อนุรัก ์พืนที่ต้น
นา
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
แหล่งเก็บกักนา
/ จัดหานา
ควบคุมการใช้
ประโยชน์พืนที่
ลานา
บูรณะฟื้นฟู
แหล่งนา
ควบคุมการใช้
ประโยชน์พืนที่
ลานา
ก่อสร้างระบบ
ป้องกันพืนที่
ชุมชน/เ ร ฐกิจ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
แหล่งเก็บกักนา
/ จัดหานา

กระทรวง
เก ตรและ
สหกรณ์

มหาด ทย

พด.

ยผ.

ชป.
พด.
ฝล
ชป.

ยผ.
ทด.

ชป.
พด.

ปค.

ชป.

ยผ.
ทด.

ชป.

ยผ.

ชป.
พด.
ฝล
ปภ.

ก่อสร้างระบบ
ป้องกันพืนที่
ชุมชน/เ ร ฐกิจ

ชป.

ยผ.

จัดการ/ควบคุม
นาเสีย

สนับสนุน

จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเท
จัดทาระบบเตือน
ภัย
พิจารณาและ
จัดทาแผนงาน/
ปรับปรุง
กฎระเบียบ/
ประสานงาน

เทคโนโลยีฯ

กลาโหม

คมนาคม

กฟผ.

ทน.

ชป.
พด.
ฝล

อปท.

จท.

อปท.

จท.

อปท.
กนอ.

กฟผ.

ทน.

จท.

คพ.
อจน.

จท.

ชป.
พด.

ปภ.

รง.
กนอ.

กทม.
อปท.
อื่นๆ
กทม.
อปท.
อื่นๆ
กนอ.
กทม.
อปท.
อื่นๆ

จังหวัด
อปท.

ปภ.
ทด.

อปท.

กทม.
อปท.
อื่นๆ

ทน.
ทบ.

พด.

อปท.

จท.

ทน.
ทบ.

ชป.

จัดการภัย

วิทยา
าสตร์ฯ

ทน.
ทบ.

ขุดลอกระบาย
นา

พัฒนาและ
บริหารจัดการ
แหล่งเก็บกักนา
/ จัดหานา

ทรัพยากร
รรมชาติฯ
อช.
ปม.

หน่วย
อุตสาหกรร งาน
พลังงาน
อื่นๆ
ม

GISTDA
สสนก.
ทน.

สสนก.
สวทช.

กก.วล.

อต.

กรมแผน
ที่ทหาร

กทม.

อศ.

กทม.
สศช.
สงป.
สบอช.
สคก.
วช.

โดยสรุป การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจ้านวนมาก
ทั้งหน่วยงานราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอยู่
ภายใต้การก้ากับดูแลของต้นสังกัดที่มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การด้าเนินงานทั้งใน
ภาวะปกติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะฉุกเฉิน มักประสบปัญหาด้านความไม่มีเอกภาพ และขาดการบูรณาการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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โดยไม่มีผู้รับผิดชอบหลักและการบังคับบัญชาให้เกิดการด้าเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดล้าดับความส้าคัญ
ก่อนหลัง ท้าให้การด้าเนินงานมีความล่าช้า ซ้้าซ้อน ไม่สามารถผลักดันการด้าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
น้้าของประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร
3.2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีเป็นจ้านวนมาก โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ 1
3.2.1) นา
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การขุ ด ลอกแหล่ ง น้้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
(2) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550
โดยมีกรมทรัพยากรน้้า เป็นผู้รับผิดชอบ
(3) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้้าเนื่องจาก
น้้ามัน พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ
(4) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบ
3.2.2) ชลประทาน
(1) พระราชบั ญ ญั ติ คั น และคู น้ า พ.ศ. 2505 โดยมี ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบ
(2) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีกรม
ชลประทาน เป็นผู้รับผิดชอบ
(3) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมี
กรมชลประทาน เป็นผู้รับผิดชอบ
3.2.3) เก ตร ป่า ม้ และประมง
(1) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ
(2) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 โดยมีคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ
(3) พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 โดยมีคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย พ.ศ. 2482 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยมีกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบ
(5) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
(6) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยมีกรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบ
(7) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยมีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบ

1

ปรับจากหนังสือ “รายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....” จัดท้าโดย คณะท้างานยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....
คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้้า ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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3.2.4) คลองและทางนา
(1) พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาคลอง พ.ศ. 2445 โดยมี ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบ
(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
กรมเจ้าท่า เป็นผู้รับผิดชอบ
(3) พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ.2457 โดยมี ก รมการปกครอง
เป็นผู้รับผิดชอบ
(4) กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยมี
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ
3.2.5) พลังงานและการประปา
(1) พระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
(2) พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 โดยมี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
(3) พระราชบัญญัติการพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีกรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ
(4) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง พ.ศ. 2501 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมี
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบ
(5) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบ
(6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย พ .ศ. 2511 โดยมี
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
(7) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมี
คณะกรรมการการประปานครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบ
(8) พระราชบั ญ ญัติก ารประปาส่ ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. 2522 โดยมี คณะกรรมการการ
ประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบ
(9) พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาคลองประปา พ.ศ. 2526 โดยมี ก ระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้รับผิดชอบ
(10) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก้าหนดนโยบายและก้ากับดูแลกิจการ
ประปาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและ
ก้ากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
(11) ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 ข้อ 3 กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือ ว่าเป็นกิจการค้าขาย
อันเป็นสาธารณูปโภค (5) การประปาโดยมี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเศรษฐการ เป็ น
ผู้รับผิดชอบ
3.2.6) สิ่งแวดล้อม นาบาดาล แผ่นดิน และอสังหาริมทรัพย์
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2535 โดยมี
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
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(2) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ
(3) พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีคณะกรรมการ
น้้าบาดาล เป็นผู้รับผิดชอบ
(4) พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. 2518 โดยมี ค ณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ
เป็นผู้รับผิดชอบ
3.2.7) ป้องกันและบรรเทาสา ารณภัย
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
(2) ประมวลกฎหมายอาญาที่ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ ให้ เ กิ ด ภยั น ตรายต่ อ ประชาชน –
บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า
4) ประเด็ น ปั ญ หาของการจั ด องค์ ก รข้ อ ก าหนด และกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในปัจจุบัน
4.1) ปัญหาด้านการจัดองค์กร อาทิ
4.1.1) กล กในการทางานระหว่างหน่วยงานยัง ม่เป็นระบบและมีเอกภาพเท่าที่ควร
ส่งผลให้การด้าเนินงานมีความซ้้าซ้อน ขาดการประสานและการบูรณาการการ
ท้างานตามภารกิจ อาทิ การเตือนภัย การพัฒนาแหล่งน้้า การบริหารจัดการน้้าการ
บูร ณะขุดลอกฟื้นฟูแหล่ งน้้า การจัดระบบป้องกันน้้าท่ว ม การจัดหาน้้าอุปโภค
บริโภค และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
4.1.2) กล กคณะกรรมการระดับนโยบายที่มีอยู่ ม่สามารถผลักดันนโยบาย ปสู่การ
ปฏิบัติ ด้อย่างมีประสิท ิภาพ โดยเฉพาะกลไกของคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (กนช.) ซึ่งเป็นกลไกที่ตั้งขึ้นตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริห ารทรั พยากรน้้าแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างใหญ่ขาด
ความคล่องตัวในการท้างาน และมีอ้านาจหน้าที่ไม่ได้ครอบคลุมภารกิจส้าคัญ เช่น
ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
อย่ า งบู ร ณาการ ที่ เ กี่ ย วกั บ น้้ า ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี ท้ า ให้ ก ารผลั ก ดั น แผน
นโยบายการบริ ห ารจั ด การน้้ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ ส ามารถด้ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.1.3) กล กคณะกรรมการในระดับพืนที่ ม่สามารถผลักดันให้มีแผนงาน/โครงการ
ในพืนที่ (Bottom up) ด้ โดยคณะกรรมการลุ่มน้้าที่เป็นกลไกภายใต้ กนช.
ได้รับงบประมาณที่ค่อนข้างจ้ากัด และมีอ้านาจหน้าที่เพียงประสานการจัดท้า แผน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท). ท้าให้ไม่สามารถผลักดันแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายบริหาร
จัดการน้้าของท้องถิ่นและของประเทศได้
4.1.4) ปัญหาในการดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรนาเชิงพืนที่และท้องถิ่น เนื่องจาก
อปท. มีหลายประเภทและหลายขนาด ซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่ในการถ่าย
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โอนภารกิจ ไม่ได้มีการค้านึงถึงความแตกต่างของศักยภาพดังกล่าวเท่าที่ควร ท้าให้
ปัญหาในการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
(1) อปท. บางแห่ง โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก ขาดความพร้อมและ ักยภาพ
ในการดาเนินการภารกิจที่ ด้รับการถ่ายโอน โดย อปท. บางแห่งขาดศักยภาพ
ในการด้าเนินการกล่าวคือ มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร องค์ความรู้และ
งบประมาณที่มีอยู่จ้ากัด แต่ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่ อปท.
ได้รับถ่ายโอนอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน รวมทั้งหน่วยงานผู้ถ่ายโอนไม่ได้มีการ
เตรียมความพร้อมให้ กับ อปท. ในการบริหารงานที่ได้รับการถ่ายโอนส่งผลให้
อปท. บางแห่งไม่สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น (1) โครงการ
ชลประทานขนาดเล็กและบ่อบาดาล ที่ มีการถ่ายโอนให้ อปท. ดูแลรับผิดชอบ
แต่พบว่า อปท. จ้านวนมาก โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่มีศักยภาพ
ในการดูแลรักษา ท้าให้โครงการชลประทานขนาดเล็กและบ่อบาดาลส่วนหนึ่งมี
สภาพทรุดโทรม และ (2) อปท. มีหน้าที่ดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียแต่กลับ พบว่า
ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ระบบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องมาจากปัญหาการขาดบุคลากรที่ท้าหน้าที่โดยตรงในการดูแลและควบคุม
ระบบ รวมทั้งบุคลากรที่รับหน้าที่ดูแล มักจะมีปัญหาไม่มีความรู้และทักษะด้าน
การจัดการน้้าเสียและควบคุมด้าเนินงานระบบฯ
(2) อปท. ขนาดใหญ่ ที่มีค วามพร้ อม ม่ สามารถจั ดการเชิง พืนที่ ด้อ ย่า งมี
เอกภาพเท่ า ที่ ค วรเนื่ อ งจากการถ่ า ยโอนภารกิ จ เป็ น ปอย่ า ง ม่ ส มบู ร ณ์
ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น อปท. ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
น้้ า แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ มอบพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง เช่ น พื้ น ที่ ค ลองฝั่ ง ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่ได้รับมอบล้าน้้าบางส่วนจากกรมชลประทาน ท้าให้
การเข้าไปดูแลหรือปรั บปรุงล้าน้้าของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย ต้องท้าเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของคลอง
หรื อ ล้ า น้้ า ก่อ นด้า เนิ นการท้า ให้ เ ป็ น อุป สรรคในการบริ ห ารจั ด การล้ าน้้ า ใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
4.1.5) ข้อมูลเพื่อบริ หารจัดการน ายัง ม่มีการบูร ณาการอย่า งเป็น ระบบเท่า ที่ค วร
ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาการบริ ห ารจั ด การน้้ า ยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม
แหล่งข้อมูล ซึ่งมีหลายหน่วยงานจัดท้า ประกอบกับยังไม่มีศูนย์ กลางข้อมูลด้านน้้า
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้ขาดข้อมูลที่ครบถ้วนส้าหรับ
รัฐ บาลน้ าไปในการบริห ารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนั้น จึงมี ความจ้าเป็นในการ
ผลั ก ดัน ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ เรื่ องน้้า มีก ารแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่า งกั น
รวมทั้งจั ดตั้งศูนย์ กลางข้อมูล ด้านน้้า เพื่อรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดที่จ้า เป็นต่อการ
บริหารจัดการ เช่น ข้อมูลสภาพน้้าในล้าน้้า ข้อมูลด้านการชลประทาน ข้อมูลด้าน
เกษตร ป่ า ไม้ และประมง ข้ อ มู ล น้้ า ใต้ ดิ น ข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งาน ข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
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4.1.6) กล กการบริหารจัดการนาในภาวะวิกฤต ต้องมีการบูรณาการการบริหารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศจะได้น้าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
มาใช้ร่วมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกลไกการจัดการ
ในภาวะวิกฤตที่ เกี่ย วข้อ งมาโดยตลอด แต่ ยังคงมีปั ญหาเรื่ องการประสานการ
ด้าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การจัดการสา
ธารณภั ย และอุ ท กภั ยในภาวะวิ ก ฤต ไม่มี เ อกภาพเท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น การจั ด ท้ า
กฎหมายแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จึงต้องค้านึงถึง การบูรณาการ
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตซึ่งมีอยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด้วยแล้ว
4.2) ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
4.2.1) การขาดกฎหมายแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังขาดกฎหมายแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ที่จะก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้้าในภาพรวม พร้อม
ทั้งการแบ่งอ้านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทับซ้อนและเชื่อมโยงกันที่
ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้้ามีจ้านวนมากกว่า 30
หน่วยงาน ใน 10 กระทรวง และการบริหารจัดการยังขาดความเป็นเอกภาพ เช่น
พ.ร.บ. น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะใช้ควบคุมเฉพาะในเขตที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเป็นเขตน้้า
บาดาลเท่านั้ น ขณะที่ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 คุ้มครองและ
บังคับใช้เฉพาะแหล่งน้้าที่เป็นทางน้้าชลประทานในเขตชลประทานเท่านั้น เป็นต้น
ท้าให้การใช้ การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าโดยรวมของประเทศ ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในท้องที่ต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายแม่บทที่
ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ..... เพื่อเป็นกฎหมายหลัก
ในการเชื่อมโยงองค์กรและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าให้เกิดเอกภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้ามาแล้วจ้านวน 5 ครั้ง แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ท้าให้ไม่ประสบความส้าเร็จ
4.2.2) กฎหมายบางส่วนล้าสมัย กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้้าที่ยังมีผลบังคับ
บางฉบับใช้นานกว่า 50-60 ปี โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับเช่น
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ช ลประทานรา ฎร์ พ. . 2482 ที่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารท้ า การ
ชลประทานส่วนบุคคลและชลประทานส่วนราษฎรได้ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา การ
จัดหาน้้าโดยภาครัฐสามารถด้าเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ เช่น
การพัฒนาแหล่งน้้าในไร่นา และการจัดรูปที่ดิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การพัฒนาแหล่งน้้าสาธารณะ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการจั ดท้าแหล่ งน้้าชุมชน โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอีกทั้งการลงทุน
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ก่อสร้างจัดหาแหล่งน้้าโดยภาคเอกชนเองมีต้นทุนที่สูง จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ท้าให้ปัจจุบันพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 ในทางปฏิบัติ ไม่ได้มี
การน้าไปใช้แล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศยกเลิก
ทั้ ง นี้ แม้ จ ะมี ก ารยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ช ลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 แล้ ว
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่จะมีการเสนอ
ให้จัดท้าต่อไป จะครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบโดยจะรองรับ
บทบาทของภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ โดยไม่จ้ากัดเพียงการ
จัดท้าระบบชลประทาน
อย่ างไรก็ตาม ในคราวการประชุมคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ครั้งที่
8/2557 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัด ให้มีผลใช้บังคับตามนโยบาย
คสช. ตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ ก่อนน้าส่งสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ (สนช.) พิ จ ารณาต่ อ ไปรวม 12 ฉบั บ ซึ่ ง หนึ่ ง ใน 12 ฉบั บ คื อ
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 โดยมี
สาระส้าคัญคือเนื่องจากไม่มีการใช้บังคับ โดยสภาพอันเป็นผลจากการด้าเนินงาน
ของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกาศยกเลิกต่อไป
(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการใช้น้าเท่าเทียมกัน
เพราะเป็น ของสาธารณะ การใช้น้า จึง ไม่จ้า เป็น ต้อ งขออนุญ าตจากราชการ
จึงก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้้าในช่วงฤดูแล้งระหว่างผู้ใช้น้าที่อยู่ต้นน้้าและปลายน้้าได้
(3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ. . 2518 ที่ก้าหนดให้ผังเมืองที่ประกาศใช้มีอายุ
5 ปี แต่เมื่อผังเมืองหมดอายุแล้ว ไม่สามารถประกาศใช้ฉบับใหม่ได้ทัน ท้าให้เกิด
ช่องว่างของช่วงเวลาที่ไม่มีผังเมืองบังคับใช้ เป็นต้น
4.2.3) กฎหมายที่มีอยู่ ม่สามารถบังคับใช้ ด้อย่างมีประสิท ิภาพ เนื่องจากการขาด
ข้อมูล ที่ชัดเจนของหน่ว ยงานภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายจะต้องใช้ระยะ
เวลานาน เช่ น กรณี ก ารปลู ก สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งรุ ก ล้้ า ล้ า น้้ า ใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า หน่ ว ยงานราชการมี ข้ อ มู ล การปลู ก สร้ า งอาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างรุกล้้าล้าน้้าที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ที่รุกล้้าล้าน้้าไม่ได้ขออนุญาตจากฝ่าย
โยธาธิการและผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ท้าให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถการ
บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 หรือหากสิ่งปลูก
สร้างรุกล้้าล้าน้้าที่ก่อสร้างมานานแล้ว โดยเฉพาะบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์จะ
ใช้เวลาที่น านมากในการด้าเนินคดี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดย
จะต้องฟ้องขับไล่รื้อถอน ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหามวลชนที่ไม่ยอมรื้อถอน รวมทั้ง
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ก่อนนานแล้ว ได้มีบ้านเลขที่ และได้รับบริการน้้าประปาและ
ไฟฟ้าจากภาครัฐ การรื้อถอนจึงต้องใช้ระยะเวลา หรือในกรณีการผลักดันผู้ที่บุกรุก
แหล่งน้้าธรรมชาติหรือพื้นที่ชลประทานออกจากพื้นที่ก็มีปัญหาในท้านองเดียวกัน
นอกจากนี้ การใช้อ้านาจรื้อถอนสิ่งปลู กสร้าง หรือถนนในกรณีเกิดภัยพิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 ซึ่ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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คุ้มครองเจ้ าหน้าที่ของรัฐ จากการถูกฟ้องร้องด้าเนิ นคดีอันเนื่องมาจากการใช้
อ้านาจดังกล่าวนั้น ยังต้องเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และเข้าใจในบทบัญญัติแห่ งกฎหมายดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากเป็นกฎหมายที่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4.2.4) การ ม่นาบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ ปปฏิบัติ กล่าวคือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ที่
ตื้ น เขิ น พ.ศ. 2547 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการปกครอง ดู แ ล
บ้ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อนุญาตให้สามารถน้า
กรวด หิน ดิน ทรายที่ขุดลอกที่ขุดลอกได้จากแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์และที่ราช
พัสดุที่เป็นทางน้้าชลประทาน ตามล้าดับ ไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอกได้ ซึ่ง
ช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการขุดลอกแต่หน่วยงานผู้ปฏิบัติยังไม่น้าบทบัญญัติ
ส่วนนี้ไปใช้เท่าที่ควร
4.2.5) กระบวนการในการ ึก าผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบริหารจัดการนา
ก่อให้เ กิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพระราชบัญญัติ ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 47 ก้าหนดให้ห น่ว ยงานราชการหรือ
รั ฐ วิ ส าหกิจ ผู้ รั บผิ ด ชอบโครงการ เป็น ผู้ จัด ท้า รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ท้าให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากผู้รับจ้างจัดท้า
รายงานฯ มักจัดท้าให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ ที่ต้องการ
ให้โครงการผ่านการพิจารณา ท้าให้ผลการศึกษาของรายงาน EIA อาจไม่สามารถ
สะท้อนผลประโยชน์และต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ เช่น อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ ค้ า นวณได้ สู ง เกิ น กว่ า ความเป็ น จริ ง หรื อ เนื้ อ หารายงานไม่ ไ ด้
กล่าวถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญบางประการ เป็นต้น

5.2 แผนปรับปรุงการจัดองค์กร ข้อกาหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา
ผลจากการวิเคราะห์ถึงประเด็นความจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการจัดองค์กร ข้อก้าหนด และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ในในปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎหมาย จึงได้จัดท้า แผนปรับปรุงการจัด
องค์กร ข้อก้าหนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าขึ้น โดยมีสาระส้าคัญดังนี้
1) แนวคิดและหลักการ
1.1) สร้างเอกภาพและทิศทางที่ชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ
เส้นทางน้้า ปริมาณน้้า และคุณภาพน้้า
1.2) ลดความซ้้าซ้อนในการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างพื้นที่ โดยมีหน่วยงาน
ก้ากับดูแลที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
1.3) สนั บสนุ นการมีส่ ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการ
ติดตามประเมินผลรวมทั้งสนับสนุนให้มีความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
ของทุกภาคส่วน โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งน้้าทั้งในเชิงปริมาณและต้นทุน
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1.4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจ้ากัดแต่ละพื้นที่
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้มีกลไกองค์กรที่มีเอกภาพในการก้ากับดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน
2.2) เพื่อปรับปรุงกลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและระหว่างพื้นที่เพื่อลดความซ้้าซ้อน
และให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เท่าเทียมและ
เป็นธรรมรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
2.3) เพื่อ ผลั ก ดั น การประกาศใช้ (ร่ าง) พระราชบั ญ ญัติ ท รัพ ยากรน้้า พ.ศ. .... เพื่ อเป็ น
กฎหมายแม่ บ ทด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ของประเทศ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ให้ทันสมัย ลดความซ้้าซ้อน และ
บังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
3) สาระสาคัญของแผน
จากการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ตลอดจนปัญหาและข้อจ้ากัดด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของประเทศที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน พบประเด็นการด้าเนินงานที่ควรให้ความส้าคัญ
เกี่ยวกับการปรับปรุงกลไก องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การพัฒนากฎหมายแม่บทด้านน้้า และ
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สามารถช่ ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการด้ า เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรน้้ า ของประเทศได้ โดยสามารถจ้ า แนกการด้ า เนิ น งานในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกเป็ น
4 แผนงานหลัก ได้แก่ (1) แผนงานปรับปรุง องค์กรการบริหารจัดการน้้าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต (2)
แผนงานผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... (3) แผนงานปรับปรุงข้อก้าหนด กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในปัจจุบัน และ (4) แผนงานปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1) แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการนาในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤต
เป็นแผนงานในการปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้มีเอกภาพ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางด้าเนินงานในแต่ละระยะ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อปรับปรุงกลไกก้ากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
ก้าหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีเอกภาพ
(1.2) เพื่อให้มีกลไกในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศใน 3
มิติ คือ เส้นทางน้้า ปริมาณน้้า และคุณภาพน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แนวทางดาเนินการ
การปรับปรุงกลไกก้ากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรน้้าของประเทศ มีองค์กรหลักในการดูแลบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
เอกภาพการบริหารทรัพยากรน้้าของประเทศด้าเนินไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ยึดแนวพระราชด้าริ และแนวนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ตลอดจน ยึดความสอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็น
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เอกภาพ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่ างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤต มีขั้นตอนที่ชัดเจนแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาด้าเนินงานประมาณ 6 เดือน ดังนี้
(2.1) ระดับการดาเนินงาน ประกอบด้วยการด้าเนินงานในระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า ดังนี้
(2.1.1) ระดั บ ชาติ โดยด้ า เนิ น การปรั บ องค์ ก รการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ใน
ระดับชาติให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในภาวะวิ ก ฤติ แ ละในภาวะปกติ ด้ ว ยการปรั บ
องค์ประกอบของ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ที่จะด้าเนินการ
ปรับปรุง ให้สามารถท้าหน้าที่เป็น National Water Board ได้อย่างมีเอกภาพ
และมีกลไกรองรับการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
ระดับพื้นที่ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน้้าและกรรมการลุ่มน้้าสาขาที่มีขีด
ความสามารถสูง
(2.1.2) ระดับลุ่มนา โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการ
ลุ่มน้้ า และ/หรือคณะกรรมการลุ่ มน้้าสาขา สามารถเป็นกลไกที่ส ะท้อนความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการ
น้้าภายในลุ่มน้้าของประเทศได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ โดยที่องค์กรการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้าซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการลุ่มน้้านั้น อาจไม่
จ้ า เป็ น ต้ อ งมี จ้ า นวน 25 ลุ่ ม น้้ า ทั้ ง นี้ ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ กนช. ที่ จ ะ
ด้าเนินการปรับปรุงและจัดตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณา
(2.2) ขั นตอนการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอนหลั ก ใช้ ร ะยะเวลาด้ า เนิ น การ
ประมาณ 6 เดือน เพื่อเปลี่ยนผ่านอ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศ จากคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ที่แต่งตั้งโดยค้าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ไปสู่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) พร้อมทั้งด้าเนินการยกร่างและจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และด้าเนินการจัดตั้งส้านักงานคณะกรรมกานโยบายน้้า
แห่งชาติ มีหลักการด้าเนินงาน ดังนี้
(2.2.1) ปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนาแห่งชาติ
พ. . 2550 ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบและอ้ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) และคณะกรรมการลุ่มน้้า เพื่อให้
กนช. เป็น National Water Board ซึ่งมีความเป็นเอกภาพและสามารถบริหาร
จัดการน้้าได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคัดเลือกและแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
ผู้ใช้น้าเพื่อเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงาน ให้ กนช. ต่อไป โดยมอบหมายให้กรม
ทรัพยากรน้้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการด้าเนินการจัดประชุมและจัดเตรียม
สารัตถะไปพลางก่อน ร่วมกับการปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าโดยการปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ กนช.
จะสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วัน ในขณะที่การปรับสาระส้าคัญ
ที่เกี่ย วข้องกับคณะกรรมการลุ่ มน้้า เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลายาวนาน
มากกว่า เนื่องจากจะต้องมีการสรรหาผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จ้านวนมาก โดย
คาดว่าจะสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 2 เดือน โดยเมื่อสามารถสรร
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หาองค์ ป ระกอบของ กนช. ได้ ค รบถ้ ว นแล้ ว ให้ ก รมทรั พ ยากรน้้ า ในฐานะ
เลขานุการ กนช. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านด้าเนินการจัดประชุม กนช. ตาม
ระเบียบ สนร. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับปรับปรุง
เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ น ชอบ และเร่งจัดท้ารายละเอียด ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถบริหารจัดการน้้าได้อย่างยั่งยืน ตามล้าดับต่อไป
ทั้ ง นี้ ประเด็ น การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีสาระส้าคัญหลัก ดังนี้
(1) การปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรนา
แห่งชาติ (กนช.) ดังนี้
(1.1) องค์ ป ระกอบของ กนช. ให้ มี ค ณะกรรมการฯ รวมไม่ เ กิ น 20 คน
ประกอบด้ว ยการปรับปรุงผู้ ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ สั ดส่ ว น
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อให้ กนช. มีบทบาทเป็น National Water Board ที่สามารถบริหาร
จัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน้้าของประเทศได้อย่างเป็น
เอกภาพ ดังนี้
รายชื่อ
นายกรัฐมนตรี
ข้าราชการระดับสูง 6 คน (ปลัดฯ กษ. ทส. มท. คค.
ผอ.สงป. และเลขาธิการ สศช.)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6 คน
ผู้แทนผู้ใช้น้าลุ่มน้้า ไม่เกิน 6 คน
กรมทรัพยากรน้้า

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการฯ

(1.1.1) ประ าน กนช. ภายใต้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริห ารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้
นายกรัฐ มนตรี ส ามารถมอบหมายรองนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน
กรรมการได้ ดังนั้น ผู้ด้ารงต้าแหน่งประธาน กนช. ในหลายรัฐบาลที่
ผ่ า นมา จึ ง มี ต้ า แหน่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี ส่ ง ผลให้ ป ระธานฯ ไม่
สามารถสั่ ง การหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาด
เนื่องจากในองค์ประกอบคณะกรรมการมีผู้ แทนส่ ว นราชการที่อยู่
นอกเหนือการบังคับบัญชาอยู่ ท้าให้ มีอุปสรรคในการผลั กดันการ
ด้าเนินนโยบายด้านน้้า ให้ส้าเร็จลุล่วงได้อย่างเป็นรูปธรรม การปรับ
องค์ ป ระกอบของ กนช. โดยระบุ ใ ห้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประ าน
กรรมการ กนช. นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้การสั่ งการและก้ากับดูแล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีเอกภาพและ
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สามารถบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(1.1.2) สัดส่วนคณะกรรมการ กนช. ภายใต้ข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ระบุให้คณะกรรมการฯ มีจ้านวนรวมไม่เกิน
20 คน นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการมีความคล่องตัว รวดเร็ว
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เนื่องจากระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยการบริ ห ารทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ไม่ ไ ด้ ก้ า หนด
สัดส่วนขององค์ประกอบของผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
ดั ง นั้ น ในรั ฐ บาลที่ ผ่ า นมา จึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ซึ่ ง มี
สั ด ส่ ว นของผู้ แ ทนจากภาคการเมื อ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และภาคเอกชน ในสั ด ส่ ว นที่แตกต่างกันไป
ส่งผลให้องค์ประกอบของกรรมการในบางสมัยมีจ้านวนมากเกินไป
และไม่ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งผู้ แ ทนจากภาคส่ ว นต่ า งๆ หรื อ ขาด
องค์ประกอบของผู้แทนที่จะสามารถสะท้อนประเด็นปัญหาอุปสรรค
และความต้องการของภาคส่วนในพื้นที่/ลุ่มน้้าได้ กล่าวคือ
(1) รัฐบาลพลเอกสุรยุท ์ จุลานนท์ คณะกรรมการ กนช. มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 26 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 คน ภาครัฐระดับ
ปลัดกระทรวง และอธิบดี 11 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยมีอธิบดี
กรมทรัพยากรน้้า เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองอธิบดี
กรมชลประทาน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า และผู้อ้านวยการ
ส้ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรน้้ า กรมทรั พ ยากรน้้ า เป็ น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(2) รัฐบาลนายอภิสิท ิ์ เวชชาชีวะ คณะกรรมการ กนช. มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 40 คน โดยยังคงกรรมการทั้ง 26 คน ที่แต่งตั้งในรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ไว้ดังเดิม และเพิ่มกรรมการภาครัฐระดับ
ปลัดกระทรวงอีก 2 คน ร่วมกับเพิ่มผู้แทนจากท้องถิ่น 3 คน และ
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า 9 คน ตามล้าดับ
การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บส้ า นั กนายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ว ยการบริ ห าร
ทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ให้ กนช. มี อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการรวมไม่เกิน 20 คน นอกจากจะช่วยขจัดปัญหาเรื่อง
จ้ า นวนกรรมการที่ มี ข นาดใหญ่ แ ล้ ว ยั ง ค้ า นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล
ระหว่างสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ภาคการเมือง
ภาคราชการ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น กั บสั ดส่ ว นของ
ผู้แทนภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน้้าของประเทศ และสามารถสะท้อนความคิดเห็น
ตลอดจนข้ อ เท็ จ จริ ง และปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ
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ประกอบการจั ด ท้ า แนวนโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรน้้ า ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และได้รับการยอมรับจากภาคีการ
พั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง
ข้า ราชการประจ้า หรือ องค์ก รใดองค์ก รหนึ่ งในการก้ าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรน้้า
(1.1.3) ที่มาของคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรนาแห่งชาติ จ้านวน 20
คน มีที่มาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าของประเทศ ดังนี้
(1) ข้าราชการระดับสูง ให้มีผู้แทนที่เป็นข้าราชการระดับสูง จาก
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
จ้านวน 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ
และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ เพื่ อ เสนอแนะให้ ค วามเห็ น และข้ อ เท็ จ จริ ง ในเชิ ง
นโยบายและแนวทางในการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดนโยบายด้านการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้้ า ของ เพื่ อ เสนอแนะให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเท็จจริงในเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดนโยบายด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
(2) ผู้แทนลุ่มนา ให้มีผู้แทนลุ่มน้้า จ้านวน 6 คน โดยให้แต่ละกลุ่ม
ลุ่มน้้าจัดกระบวนการคัดเลือกกันเองภายใน เพื่อเป็นตัวแทนจาก
ระดับ ลุ่ มน้้า ในการสะท้อนประเด็ นปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงจากพื้นที่และร่ว มผลั กดันการด้าเนินนโยบายให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กนช. จ้านวน 6
คน โดยให้ประธานกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยคัดเลือกจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้้า ทั้งในมิติด้าน
เทคนิค การบริหารจัดการและการบูรณาการงานในเชิงนโยบาย
มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันซึ่ง
เป็ น มาตรฐานปฏิ บั ติ ป กติ เช่ น เดี ย วกั บ กฎหมายฉบั บ อื่ น ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน
(4) ฝ่ายเลขานุการ กนช. ก้าหนดให้กรมทรัพยากรนา เป็นฝ่าย
เลขานุการ ไปพลางก่อนภายใต้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ที่มีการปรับปรุงใหม่
โดยประสานการด้าเนินงานร่วมกับส้านักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

5-17

เลขานุการให้ มีความเบ็ดเสร็จ และครอบคลุ มประเด็นข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ สามารถน้าเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่มี
มิติกว้างขวางและเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถสะท้อนความคิดเห็น
ตลอดจนข้ อ เท็ จ จริ ง และปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ
ประกอบการจั ด ท้ า แนวนโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรน้้ า ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และได้รับการยอมรับจากภาคีการ
พั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง
ข้า ราชการประจ้า หรือ องค์ก รใดองค์ก รหนึ่ งในการก้ าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรน้้า
ทั้งนี้ ในการให้กรมทรัพยากรนา ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการให้กับ
กนช. ไปพลางก่ อ น โดยใช้ ส านั ก งานและงบประมาณที่ก รม
ทรัพยากรนา ด้จัดตัง ว้ในปีงบประมาณ พ. . 2558 โดยอาจ
พิจ ารณายืมตั ว ข้าราชการจากหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมา
ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาได้ ต ามความเหมาะสม โดยมี ส้ า นั ก งาน
นโยบายและบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ของกรมทรัพยากรน้้า ในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการฯ ให้มีความเบ็ดเสร็จ และครอบคลุมประเด็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ สามารถน้าเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่มี
มิติกว้างขวางและเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศได้อย่างเป็นระบบ
(1.2) การปรับปรุงอานาจหน้าที่ของ กนช.
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ข้อ 10 ระบุให้ กนช. มีอ้านาจหน้าที่เพียงการให้ข้อเสนอแนะด้าน
แผนงานแผนปฏิ บั ติ ก าร และกรอบงบประมาณเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรน้้าต่อคณะรัฐมนตรี ร่วมกับประสานงานกับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งด้ว ย
อ้านาจหน้าที่ดังกล่าวท้าให้ กนช. ม่มีอานาจหน้า ที่ในการจัดทาแผน
แม่บทเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาของประเท รวมถึง ม่มีอานาจในการสั่งการและกากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิฤต เป็นผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศใน
ระยะที่ผ่านมามีความซ้้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ ท้าให้การใช้งบประมาณของแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การปรับปรุง อ้านาจหน้าที่ของ กนช. ให้ ส ามารถสั่ งการและก้ากับดูแล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิ ฤ ต เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ของประเทศมี
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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เอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาน้้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่าง
ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความ
ต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยอ้านาจ
หน้าที่ของ กนช. ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย
(1.2.1) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการลุ่มน้้าน้าไปปฏิบัติ
(1.2.2) กลั่นกรองแผนงานโครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ
คณะกรรมการลุ่มน้้า ก่อนน้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งการสั่งการและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของส่วน
ราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า
(1.2.3) จัดทาแผนพัฒนานาแห่งชาติ(National Water Development
Plan) และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน
เขตลุ่มน้้าที่คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดท้า
แผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (Business Continuity
Plan : BCP) ในพื้นที่เฉพาะ เช่น นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม หรือ
เขตธุรกิจส้าคัญ ๆ รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ
(1.2.4) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อน ขในการบริหารทรัพยากรน้้า
ของคณะกรรมการลุ่มน้้า
(1.2.5) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อน ขในการจัดสรรน้้าข้ามลุ่มน้้า
(1.2.6) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการลุ่มนาด้าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
(1.2.7) อ านวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้้าและคณะกรรมการลุ่มน้้า
(1.2.8) ออกระเบียบ ประกา หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(1.2.9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก้ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ห รื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ตารางที่ 5-2 ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายน้้าแห่งชาติ ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลยุคต่าง ๆ
รัฐบาลพลเอกสุรยุท ์ จุลานนท์
รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า

รัฐบาลนายอภิสิท ิ์ เวชชาชีวะ
รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า 9 คน
อปท. (จังหวัด/ต้าบล/เทศบาล) 3 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า
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ข้อเสนอในรัฐบาลพลเอกประยุท ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้้า 6คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า
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ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รัฐบาลพลเอกสุรยุท ์ จุลานนท์
-

รัฐบาลนายอภิสิท ิ์ เวชชาชีวะ
-

ข้อเสนอในรัฐบาลพลเอกประยุท ์ จันทร์โอชา
-

-

-

-

-

-

-

รองอธิบดีกรมชลประทาน

รองอธิบดีกรมชลประทาน

-

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า

-

ผอ. ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า กรม
ทรัพยากรน้้า
รวม 26 คน

ผอ. ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า กรม
ทรัพยากรน้้า
รวม 40 คน

-
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ตาแหน่ง
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(2) ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนา เพื่อให้เป็น
กลไกที่มีประสิ ทธิภาพในการสะท้อนความต้องการของภาคีการพัฒนาในพื้นที่
และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้้าภายใน
ลุ่มน้้าของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มนา
เดิมองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้้า ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุเพียงให้มีกรรมการ
จ้านวนไม่เกิน 35 คน โดยไม่ได้ระบุสัดส่วนที่ชัดเจนของผู้แทนส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้า และผู้ทรงคุณวุฒิ เพียงแต่ระบุให้
แต่ งตั้ งจากบุคคลซึ่งปฏิ บัติ หน้ าที่ หรืออาศัยอยู่ ในลุ่ มน้้านั้ น โดยค้านึ งถึ ง
จ้านวนกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
จึงส่งผลให้ องค์ประกอบของกรรมการในแต่ละลุ่มน้้าแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
บางส่วนอาจไม่มีความสมดุลระหว่างผู้ แทนจากภาคส่ วนต่าง ๆ หรือขาด
องค์ประกอบของผู้แทนที่จะสามารถสะท้อนประเด็นปัญหาอุปสรรค และ
ความต้องการของภาคส่วนในพื้นที่/ลุ่มน้้าได้
เพื่ อ สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า จึงควรปรับสัดส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้้าให้มี
ความสมดุลระหว่างผู้แทนภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ และองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ ภาคี ก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีคณะกรรมการฯ จ้านวน
รวมไม่เกิน 30 คน โดยให้ กนช. ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย
รายชื่อ
เลือก 1 คนจากกรรมการ
เลือก 2 คนจากกรรมการ
ผู้แทนส่วนราชการ (ไม่เกิน 8 คน)
อปท. (ไม่เกิน 8 คน)
ผู้แทนผู้ใช้น้า (ไม่เกิน 8 คน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 5 คน)
ผอ. ส้ านั กงานคณะกรรมการนโยบายน้้ าแห่ งชาติ
ระดับภาค/ลุ่มน้้า

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการนโยบายน้้าแห่งชาติระดับภาค/ลุ่มน้้า
ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับลุ่มน้้า/ภาค ภายใต้สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ นโยบาย
น้้ าแห่ งชาติ ส้ านั กนายกรั ฐมนตรี เป็ นกรรมการและเลขานุ การฯ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยเลขานุ ก าร และให้ ส อดรั บ กั บ การ
ด้าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ กนช.
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(2.2) ที่มาของคณะกรรมการลุ่มนา
(2.2.1) ประ านกรรมการ ให้ ประธานกรรมการมาจากการเลื อกตั้ งของ
กรรมการในลุ่มน้้านั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและได้รับการ
ยอมรับจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้้า
(2.2.2) คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการลุ่มน้้า ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จ้านวนไม่เกิน 30 คน โดยให้ กนช. ออกประกาศหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการในการสรรหาผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
(2.2.3) ผู้แทนส่วนราชการให้มีผู้แทนส่วนราชการจากหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า รวมจ้านวน
8 คน (รวมฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ)เพื่ อ เสนอแนะให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเท็จจริงในเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพื้นที่
(2.2.4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ้านวน 8 คน
(2.2.5) ผู้แทนภาคประชาชน เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ ใช้น้าในส่ วนของภาค
ประชาชนในพื้นที่ลุ่ มน้้า ตามสั ดส่ วนของพื้นที่ ทั้งที่อยู่ในเขตและ
นอกเขตชลประทานจ้านวน 8 คน
(2.2.6) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เกี่ ยวกั บการบริ ห าร
ทรัพยากรน้้าจ้านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้้า ทั้งในมิติด้านเทคนิค การ
บริหารจัดการและการบูรณาการงานในเชิงนโยบายระดับพื้นที่/ลุ่ม
น้้ามีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ซึ่ง
เป็นมาตรฐานปฏิบัติปกติ เช่นเดียวกับกฎหมายฉบับอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน
(2.2.7) ฝ่ายเลขานุการ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ลุ่มน้้าที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องฝ่ า ย
เลขานุการฯ ใช้ส้านักงานและงบประมาณที่ส้านักงานทรัพยากรน้้า
ภาคกรมทรัพยากรน้้าไปพลางก่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายเลขานุ ก าร รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ฝ่ า ย
เลขานุ การของ กนช. ที่ ปรั บปรุ งใหม่ เพื่ อให้ การบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้้าในแต่ละลุ่มน้้ามีความครอบคลุมมิติการพัฒนาในทุกด้าน
อย่ า งสมดุ ล กั น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ กนช. ทั้ ง นี้ ฝ่ า ย
เลขานุการฯ มีอ้านาจ หน้าที่โดยสังเขป ดังนี้
(1) รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการลุ่ ม น้้ า และ
ประสานงานกั บ ส้ า นั ก งานเลขานุ ก าร กนช. และส้ า นั ก งาน
เลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้้าต่าง ๆ
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(2) รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสนเทศ เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้้าเสนอคณะกรรมการลุ่มน้้า ส้าหรับใช้จัดท้าแผน
และแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
(3) รวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส่วนราชการ และ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ ลุ่ มน้้ าเพื่ อเสนอ
คณะกรรมการลุ่มน้้าในการจัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้้าใน
พื้นที่ลุ่มน้้า
(4) พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย
(2.3) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนา
อ้ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการลุ่ ม น้้ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุ
ให้คณะกรรมการลุ่มน้้า มีอ้านาจหน้าที่เพียงประสานการจัดท้าแผนปฏิบัติ
การและแผนงบประมาณของส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่ มน้้า และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการที่เ กี่ย วข้ องกับ ทรัพ ยากรน้้า ในพื้นที่ ลุ่ ม น้้า เท่ านั้ นซึ่ ง
บทบาทดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ้ า นาจคณะกรรมการลุ่ ม น้้ า ในการก้ า หนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
บริ ห าร จั ด การทรั พ ยากรน้้ า ในพื้ น ที ลุ่ ม น้้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ง ผลให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ล ะเลย และไม่ เ ห็ น ถึ ง ความส้ า คั ญ ของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒ นาในพื้นที่ที่ส ามารถ
เชื่อมโยงมิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขึ้นสู่
เวทีนโยบายในระดับชาติเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนิ น
แผนงานโครงการ และแก้ไขประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้้ามีบทบาทและอ้านาจหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาทรัพยากรน้้าในพื้นลุ่มน้้าได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรปรับปรุง
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้้าให้ครอบคลุมมิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(2.3.1) จัดทาแผนยุท าสตร์ และแผนแม่บท การบริหารจัดการลุ่มน้้า
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (โดยเชื่อมโยงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ) น้าเสนอต่อ กนช.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2.3.2) จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนาในเขตลุ่มน้้าเพื่อ
เสนอต่ อ กนช. ให้ ความเห็ นชอบ และให้ ความร่ วมมื อในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่ มน้้า เพื่อการจัดท้าแผนเตรียม
ความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (BCP) ในพื้นที่เฉพาะในกรณีที่เกิด
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ภาวะวิกฤติในระดับลุ่มน้้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าด้าเนินการตาม
แผนภาวะวิกฤติที่วางไว้
(2.3.3) กาหนดแผนการใช้นา การจัดสรรนา การจัดล้าดับความส้าคัญ
ของการใช้น้า และก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้า
และจัดสรรน้้าภายในเขตลุ่มน้้า
(2.3.4) กลั่นกรองแผนงาน/โครงการในระดับลุ่มน้้า ก่อนเสนอต่อ กนช.
(2.3.5) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
(2.3.6) เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้ ามาให้ ข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง และความเห็ น รวมทั้ งส่ งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ในพื้นที่ลุ่มน้้า
(2.3.7) แก้ ขปัญหาความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้
น้้าและการผันน้้าในเขตลุ่มน้้า
(2.3.8) ประสานการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรน้้ า
กับคณะกรรมการลุ่มน้้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2.3.9) เผยแพร่ ประชาสัมพัน ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
(2.3.10) แต่งตังคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อด้าเนินการตามที่
คณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย
(2.3.11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
(2.2.2) นา ร่าง พระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ. . .... ปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน
วงกว้าง เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ กนช. และ
คณะกรรมกลุ่มน้้าที่จะบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... แล้วในเดือนที่ 2
กนช. โดยการประสานความร่วมมือกับ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป การจัดการ
ทรัพยากรน้้า สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน
วงกว้า ง จากภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้อ ง เพื่ อ ร่ว มกัน พิ จารณา ให้ ค วามคิด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ทั้งในส่วนที่
เป็ น คณะกรรมการทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ และคณะกรรมการลุ่ ม น้้ า รวมถึ ง
ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละระดับ ตลอดจนการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ส้าหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหาร
จัดการน้้า ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ ที่ครอบคลุมถึงสาระส้าคัญ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตลอดจนแหล่งที่มาของเงินกองทุน
(2.2.3) จัดตังสานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ ภายหลัง ร่างพ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....ได้รับความเห็นชอบจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจะ
มีผลบังคับใช้ เห็นควรมอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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และส้ า นั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ พิจ ารณาจั ดตั้ งส้ า นัก งาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ในสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ สนับสนุน
การด้าเนินงานของ กนช. ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยมีสาระการด้าเนินงาน ดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการ กนช. และเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนา ให้มี
ความอิส ระในการปฏิบัติห น้าที่ และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า ทั้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ ท างวิ ช าการ ความสามารถในการประมวล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการน้ า เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้้า เพื่อเสนอ กนช. และ คกก.ลุ่มน้้า โดยยกระดับฝ่ายเลขานุการฯ
จากเดิมที่เป็นหน่ว ยงานภายใต้การก้ากับดูแลของกรมทรัพยากรน้้า ไปเป็น
ส้านักเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (ส้านักงาน กนช.) ภายใต้
การก้ า กั บ ดู แ ลของส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ส้ า นั ก งาน
เลขานุการ สนับสนุนการด้าเนินงานของ กนช. รวมทั้งจะมีการจัดตั้งส้านักงาน
คณะกรรมการลุ่ ม น้้ า ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ส้ า นั ก งาน กนช. ในลุ่ ม น้้ า ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการลุ่มน้้า หรือกลุ่มลุ่มน้้าขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและ
สนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้้า โดยพิจารณาผนวก สบอช.
และหน่วยงานด้านข้อมูล เข้าไว้ในส้านักเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส้านักเลขานุการ กนช. มีความเบ็ดเสร็จ
และครอบคลุมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
(2) จัดโครงสร้างสานักงาน กนช. และสานักงาน กนช. ระดับลุ่มนา เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ กนช. มีความเบ็ดเสร็จ และครอบคลุมประเด็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารก้าลังบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส้านักงาน กนช. และส้านักงานคณะกรรมการลุ่ม
น้้า ให้มีขีดความสามารถและมีเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศได้ตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.บริหารจัดการน้้า
(3) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในอนาคต
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศมีรูปแบบ กลไก กระบวนการในการบริหาร
จัดการทีม่ ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้จะได้มกี ารด้าเนินการจัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และ
ปรั บ ปรุ งกลไกการบริ ห ารที่ ส้ า คัญ แล้ ว ก็ ตาม อย่า งไรก็ ดี ควรมีก ารติ ด ตามประเมิ นผลประสิ ท ธิภ าพการ
ด้าเนินงานของ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับปรับปรุง ตลอดจนประเด็น
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อน้าข้อเท็จจริงมาประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจในการด้าเนินการปรับปรุง แก้ไข
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และรูปแบบ กลไก กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
ในทุกมิติภายใต้บทบาทของ กนช. และอ้านาจตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนวทางด้าเนินการศึกษาเพื่อจัดท้าข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ
ควรเป็นการศึกษาในเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของรูปแบบการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและน้าเสนอทางเลือก ในการด้าเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติ
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ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อลดปัญหาความซ้้าซ้อนของภารกิจที่มีอยู่ และให้หน่วยงาน
ปฏิบัติต่างๆ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในระดับ
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมีเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
โดยการศึกษาควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง 2 ทางเลือก คือ
(3.1) ให้หน่วยงานต่างๆ ยังคงอยู่ต่างกระทรวงกันแต่ปรับปรุงภารกิจเพื่อลดความซาซ้อน
โดยอาจมีการควบรวมภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเข้าด้วยกันเพื่อลดภาระด้านงบประมาณ และเพื่อให้
การด้าเนิ นงานมีความรวดเร็ว คล่องตัวและบูรณาการกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการให้หน่วยงานต่างๆ
ยังคงอยู่ต่างกระทรวงกัน มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา ดังนี้
(3.1.1) ข้อดี ได้แก่ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณของประเทศ
(3.1.2) ข้อเสีย ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติอาจไม่สามารถก้ากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ เนื่องจากการด้าเนินงานอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมี
การประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราวเท่านั้น
(3.2) จั ด ตังกระทรวงน า โดยรวบรวมหน่วยงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า
ทั้งหมดมาอยู่ในกระทรวงเดียวกันเพื่อเสริมสร้างความมีเอกภาพของหน่วยงานปฏิบัติ ทั้งจากหน่วยงานระดับกรม
องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ แล้วจัดโครงสร้างใหม่ ด้วยการแบ่งองค์กรตามภารกิจหลักของการบริ หาร
จัดการทรัพยากรน้้า
ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้้าในระยะต่อไป กนช. จะยังคงมีความจ้าเป็น
เนื่องจากทรัพยากรน้้ามีความเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น เช่น ป่าไม้ และที่ดิน อีกทั้งยังเป็น
ทรัพยากรที่เคลื่อนที่ได้ โดยการเคลื่อนที่ของทรัพยากรน้้าจะท้าให้มีผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กนช.
จึงเป็นกลไกที่จะบูรณาการกับคณะกรรมการลุ่มน้้า และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บทบาทของ กนช.
และกระทรวงทรัพยากรน้้าจะไม่ซ้าซ้อนกัน โดย กนช. จะเป็นกลไกในระดับนโยบาย ที่ก้าหนดทิศทางและ
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้้าในภาพรวมทั้งประเทศ ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้้าเป็นหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ กนช. ก้าหนดขึ้น
(3.3) การ ึก าที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาได้เคยมีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กระทรวงน้้าไว้เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2552 โดยส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามล้าดับ โดยมีสาระส้าคัญการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
(3.3.1) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด้าเนินการศึกษา เรื่อง การ
ก้าหนดทิศทางของนโยบายและแผนหลักการบริหารจัดการน้้าระดับประเทศและ
การวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอ
โครงสร้ า งกระทรวงทรัพยากรน้้า จากแนวคิ ดของผู้ เ ชี่ยวชาญน้้าภาครั ฐ และ
เอกชน โดยแนวคิดดังกล่าว ได้แบ่งองค์กรออกเป็นส่วนต่างๆ ตามภารกิจได้แก่
การจัดการต้นน้้าการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าการพัฒนาแหล่งน้้าการจัดการและการ
จัดสรรน้้างานด้านวิชาการและองค์ความรู้และงานบริหารส่วนกลาง ตามล้าดับ
ซึ่ ง แนวคิ ด การจั ด แบ่ ง โครงสร้ า งกระทรวงทรั พ ยากรน้้ า ของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นส้าคัญโดย
ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการก้าเนิดองค์กรใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด และ
ลักษณะเด่นของโครงสร้างดังนี้
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(1) สายงาน ประกอบด้วยส่วนงานด้าเนินการ 2 ส่วน คือ
(1.1) องค์กรส่วนกลาง ได้แก่ กรมกองส้านักงานภาค และรัฐวิสาหกิจ
(1.2) องค์กรในพืนที่ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ แต่ ล ะองค์ ก รมี ภ ารกิ จในรู ป แบบเดี ยวกั นในทุก ภู มิภ าคแต่จ ะมีก าร
ยกเว้นบางภารกิจที่ไม่ต้องปฏิบัติในบางภูมิภาค
(2) ลัก ณะเด่น
แนวคิดการรวมภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการศึกษาของ วช.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ต้องการให้ มีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็น
ส้ า คัญ โดยรู ปแบบโครงสร้ า งองค์ก รจะค้า นึ งถึ ง องค์ กรที่ มีอ ยู่เ ดิ ม เป็ นหลั ก และ
ด้าเนินการพัฒนาโครงสร้างในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบ
งานของประเทศ (National Frameworks)
รูปที่ 5-2 แผนภาพแสดงผังกระทรวงทรัพยากรน้้า
จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญน้้าภาครัฐและเอกชน ของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(3.3.2) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ส านั ก งาน ก.พ.ร.) ได้
ด้าเนินการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้้า การศึกษา
บทบาท ภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กรด้านน้้าในภาพรวมของประเทศ ในปี
พ.ศ. 2552 ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการปรับโครงสร้างระบบบริห ารราชการด้าน
ทรัพยากรน้้า โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านล้าดับขั้นตอนการด้าเนินงาน
การบังคับบัญชา การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในโครงสร้าง และการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า ความมี
เอกภาพในการด้าเนินงานด้านทรัพยากรน้้า องค์ประกอบเจ้าภาพส้าหรับการ
ด้าเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการแบ่งขอบเขตการด้าเนินงาน การส่ง
มอบงาน ความเชื่อมโยงของงานในล้าดับต่าง ๆ เพื่อให้การด้าเนินงานมีความ
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ต่อเนื่องอย่างสนิท ไม่เกิดช่องว่าง หรือความซ้้าซ้อนขึ้นระหว่างงานตามภารกิจ
ของแต่ละองค์ประกอบ โดยได้น้าเสนอโครงสร้างที่มีความเหมาะสมตามประเด็น
พิจารณาดังกล่าว 2 รูปแบบ คือ
(1) โครงสร้างระบบบริหารราชการด้านทรัพยากรนา ระยะที่ 1 โครงสร้างระบบ
บริหารราชการด้านทรัพยากรน้้า มีลักษณะเป็นกระทรวง กล่าวคือ มีส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุน หน่วยงานภายในการทรวง
อื่ น ๆ และยั ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานในสายบั ง คั บ บั ญ ชา 3 สายงาน ซึ่ ง มี
รายละเอียด และลักษณะเด่นของโครงสร้าง ดังนี้
(1.1) สายงานประกอบด้ว ยสายงานนโยบายและแผนน้้ า สายงานโครงสร้ า ง
พื้นฐานน้้า และสายงานบริหารน้้าดังนี้
(1.1.1) สายงานนโยบายและแผนนา มีลักษณะเป็นส้านักงานนโยบายและ
แผนน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานองค์ประกอบด้านนโยบายและแผน
การก้ า กั บ ดู แ ล และการประเมิ น ผล หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบการ
ประสานงานภาคเอกชน และหน่ว ยงานสนั บสนุน ทั้งนี้ หน่ว ยงาน
องค์ ป ระกอบด้ า นนโยบายและแผน การก้ า กั บ ดู แ ล และการ
ประเมินผล ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายและแผนในภาพรวมแบบบูรณา
การทั้งประเทศ ก้ากับ ควบคุม ดูแล และประเมินผล การด้าเนินการ
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าที่เป็นปัจจัยการผลิ ต เฉพาะด้าน
ของหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ
(1.1.2) สายงานโครงสร้ า งนาพื นฐานประกอบด้ ว ย 5 หน่ ว ยงาน คื อ
(1) หน่วยงานองค์ประกอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากร
น้้า ซึ่งรองรับความต้องการด้านต่าง ๆ (2) หน่วยงานองค์ประกอบการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการควบคุมน้้า ในลักษณะเอนกประสงค์
(3) หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การ
บรรเทาภัยจากน้้า (4) หน่วยงานองค์ประกอบด้านระบบประปา และ
(5) หน่วยงานองค์ประกอบด้านระบบน้้าบาดาล ในการจัดหาน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
(1.1.3) สายงานการบริหารนาประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ (1) หน่วยงาน
องค์ประกอบการจัดการน้้า มีหน่วยงานที่ด้าเนินการจัดการน้้าระดับ
ท้องถิ่น ในสั ง กัด และ (2) หน่ ว ยงานองค์ ประกอบการจัดการภัย มี
หน่ว ยงานที่ด้าเนิ นการจั ดการภัย ระดับท้อ งถิ่นในสั งกัด นอกจากนี้
หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารน้้ า ยั ง ประกอบไปด้ ว ย
หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบสนั บ สนุ น อี ก 2 หน่ ว ยงาน คื อ หน่ ว ยงาน
องค์ประกอบในการด้าเนินการฝนหลวง และหน่วยงานองค์ประกอบใน
การควบคุมคุณภาพน้้า
(1.2) ลัก ณะเด่น
โครงสร้างระบบบริหารราชการด้านทรัพยากรน้้าในระยะที่ 1 ของส้านักงาน
ก.พ.ร. มี ก ารปรั บ บทบาท รวมภารกิ จ ด้ า นนโยบายและแผน และการ
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ด้ า เนิ น การด้ า นทรั พ ยากรน้้ า ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กลาง และบู ร ณาการด้ า น
ทรั พยากรน้้าอย่างเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การพัฒ นา บริห ารจั ด การ จนถึ งการ
ควบคุม บรรเทาผลกระทบ มาสังกัดที่กระทรวงซึ่งเป็นระบบบริหารราชการ
หลั กด้านทรัพยากรน้้า โดยที่ ภารกิจการจัดหาน้้าเพื่อเป็นปัจจัยการผลิ ต
เฉพาะด้านยังคงไว้ที่สังกัดเดิม ซึ่งการปรับโครงสร้างในระยะที่ 1 สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในระดับที่มีความจ้าเป็นและเป็นที่ยอมรับ
ได้ในระยะแรก
อย่ า งไรก็ ต ามโครงสร้ า งในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ร ะบบบริ ห าร
เฉพาะทีจ่ ะสามารถเชื่อมโยงกระทรวง เข้ากับหน่วยงานที่ด้าเนินการภารกิจ
การจั ด หาน้้ า เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต เฉพาะด้ า น ที่ ยั ง คงสั ง กั ด อยู่ ต าม
กระทรวงอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
รูปที่ 5-3 แผนภาพแสดง ผังกระทรวง... ระยะที่ 1 ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(2) โครงสร้ า งระบบบริ หารราชการด้ า นทรั พยากรน า ระยะที่ 2 มีลั กษณะที่ใ ช้
หน่วยงานระดับกระทรวงเต็มรูปแบบเพื่อเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาสูงสุด โดยมี
ส้านักงานปลัดกระทรวง เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภายใน
กระทรวงอื่นๆ และยังประกอบด้วยสายงานหลัก 5 สายงาน และลักษณะเด่นของ
ระบบ ดังนี้
(2.1) สายงาน ประกอบด้วย
(2.1.1) สายงานนโยบายและแผนนา ประกอบด้วยหน่วยงานองค์ประกอบ
ด้านนโยบายและแผน การก้ากับ ดูแล และการประเมินผล ท้าหน้าที่
ก้าหนดนโยบายและแผน ก้ากับ ควบคุม ดูแล และประเมิ นผล ใน
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ภาพรวมแบบบู ร ณาการทั้ ง ประเทศ หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบการ
ประสานงานภาคเอกชน ซึ่งท้าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการลุ่ม
น้้ า องค์ ก รอิ ส ระ และหน่ ว ยงานเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบ
บุคลากร และหน่วยงานองค์ประกอบประสานงานต่างประเทศ
(2.1.2) สายงานโครงสร้ า งน าพืนฐานประกอบด้ว ย 5 หน่ ว ยงาน คือ (1)
หน่วยงานองค์ประกอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้้า
ซึ่งรองรับความต้อ งการด้ านต่างๆ (2) หน่ว ยงานองค์ป ระกอบการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการควบคุมน้้า ในลักษณะเอนกประสงค์ (3)
หน่วยงานองค์ประกอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบรรเทาภัย
จากน้้ า (4) หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นระบบประปา และ (5)
หน่วยงานองค์ประกอบด้านระบบน้้าบาดาลในการจัดหาน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
(2.1.3) สายงานด้านการจัดหานาเป็นปัจจัยการผลิต มีการด้าเนินการภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าที่เป็นปัจจัยการผลิตเฉพาะด้าน โดยมีการ
ประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างๆ ได้แก่
หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นการจั ด หาน้้ า เพื่ อ การเกษตรเพื่ อ การ
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงานเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้้า
(2.1.4) สายงานการบริหารนาประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ (1) หน่วยงาน
องค์ประกอบการจัดการน้้า มีหน่วยงานที่ด้าเนินการจั ดการน้้าระดับ
ท้องถิ่น ในสั ง กัด และ (2) หน่ ว ยงานองค์ ประกอบการจัดการภัย มี
หน่ว ยงานที่ด้าเนิ นการจั ดการภัย ระดับท้อ งถิ่นในสั งกัด นอกจากนี้
หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารน้้ า ยั ง ประกอบไปด้ ว ย
หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบสนั บ สนุ น อี ก 2 หน่ ว ยงาน คื อ หน่ ว ยงาน
องค์ประกอบในการด้าเนินการฝนหลวง และ หน่วยงานองค์ประกอบ
ด้านการจัดหาน้้าเพื่อการนันทนาการ ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้ อ งการใช้ น้ า ในภาคการท่ อ งเที่ ย ว ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
(2.1.5) สายงานด้านนาสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ ได้แก่
(1) หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพน้้ า เพื่ อ
สภาพแวดล้ อ ม และ (2) หน่ ว ยงานองค์ ป ระกอบด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อมเพื่อรักษาสภาพน้้า ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้มีภ ารกิจที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2.2) ลัก ณะเด่น
โครงสร้างระบบบริ หารราชการด้านทรัพยากรน้้าระยะที่ 2 เป็นการรวม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าในทุกด้านมาไว้ด้ว ยกันอย่างเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่การพัฒนา การบริหารจัดการ ไปจนถึงการควบคุมบรรเทาผลกระทบ
โดยจัดระบบโครงสร้างการบริหารในรูปแบบการบริหารงานราชการระดับ
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กระทรวง ในขณะที่ ภ ารกิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ ทรั พ ยากรน้้ า ในสั ง กั ด
กระทรวงอื่นๆ มีบทบาทในการเสนอแผน ความต้องการใช้น้า และร่ว ม
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นั บ เป็ น โครงสร้ า งที่ ส ามารถ
ด้ า เนิ น การภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ มี เ อกภาพ ควบคุ ม ทิ ศ
ทางการพัฒ นาและด้าเนินการด้านทรัพ ยากรน้้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ปิด
ช่องว่างเรื่องหน่วยงานซ้้าซ้อน เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบโดยตรงชัดเจน
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างในระยะที่ 2 นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะ
ระบบบริหารราชการด้านทรัพยากรน้้าในปัจจุบันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน
ภารกิจการจัดหาน้้าเพื่อปัจจัยการผลิ ตเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีภารกิจการผลิต
หลักอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการ
ยากต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่างฉับพลัน นอกจากนี้ในการประสานงานกับ
หน่ ว ยงานที่ มีภ ารกิ จ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ทรัพ ยากรน้้ า ด้า นต่ า งๆ ที่อ ยู่ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงอื่น ตลอดจนเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจสู่ ภาคเอกชนในระดับ
ท้องถิ่น จ้าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงที่มีขอบเขตของ บทบาท
อ้านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพิ่มเติม ซึ่งอาจด้าเนินการใน
ด้านระบบองค์กรและกฎหมายรองรับต่อไป
(4) ขันตอนต่อ ป
โครงสร้างระบบบริหารราชการด้านทรัพยากรน้้า จะมีรูปแบบการจัดโครงสร้างในลักษณะใดที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย นั้น จ้าเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง
องค์กรด้านการบริหารจัดการน้้าของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อภาคี
การพั ฒ นาทุก ภาคส่ ว นอย่ า งถี่ถ้ ว น ซึ่ง กนช. ในฐานะที่เ ป็น กลไกหลั กในการบริห าร จัด การ ก้ ากั บดู แ ล
ทรัพยากรน้้าของประเทศทั้งระบบ จะต้องพิจารณาทางเลือกของความเป็นไปได้ จากข้อมูลการเปรียบเทียบ
แนวคิด ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจน ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากแนวทางการปรับปรุงองค์กรด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป ต่อไป
ดังนั้ น เพื่อให้กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศในทุกมิติ มีการ
ด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นแก่ภาคส่วนต่างๆ ในทุกพื้นที่ลุ่มน้้าได้
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม จึงมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการศึกษา ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อทบทวน
รูปแบบ กลไกที่ด้าเนินงานในแต่ละระยะภายใต้บทบาทของ กนช.และอ้านาจตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ.
.... รวมถึง การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน โดยลดความซ้้าซ้อนในการด้าเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขประเด็ น ปั ญ หาอุป สรรคด้ านการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ าของประเทศเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยมีประเด็นการศึกษาที่ควรให้ ความส้าคัญ อาทิ การศึกษาการจัดโครงสร้างองค์ กรด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของคณะกรรมการทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ และคณะกรรมการ 25 ลุ่มน้้าการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติ บริหารจัดการน้้า พ.ศ. .... และรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาคในระดับลุ่มน้้า เป็นต้น
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3.2) แผนงานที่ 2 : แผนงานผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ. . ....
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศต้องค้านึงถึงทั้งเรื่องเส้นทางน้้า ปริมาณน้้า (น้้า
ท่วมและการขาดแคลนน้้า) และคุณภาพน้้า แต่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศที่ผ่านมา ยังเป็น
การท้างานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีมากกว่า 30 หน่วยงาน ส่งผลให้การด้าเนินงานมีความซ้้าซ้อนไม่
เป็นระบบ ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ขาดเอกภาพ ขาดการประสานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่มีกฎหมายแม่บทที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะใน
ภาวะวิก ฤต จึ ง สมควรให้ มี กฎหมายแม่ บทด้ านน้้ าให้ ครอบคลุ มการดูแลและบริ ห ารจัดการทรัพ ยากรน้้ า
อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ วางหลักเกณฑ์และมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนใน
การเข้าถึงน้้า ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้้า
1) หลักการและเหตุผล
ทรั พ ยากรน้้ า เป็ น ของส่ ว นรวม มี ค วามส้ า คั ญ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้้าขาดแคลน น้้าท่วม
การใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย การก่อให้เกิดมลพิษทางน้้า การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้้า การเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า การ
บุกรุกแหล่งน้้าสาธารณะ ความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้้าในฤดูแล้งและการระบายน้้าเมื่อเกิดอุทกภัย และ
การสูญเสียความสมดุลของน้้า ในระบบนิเวศแหล่งน้้าผิวดินและแหล่งน้้าใต้ดิน เป็นต้น การด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้กระท้าโดยหลายหน่วยงานตามอ้านาจหน้าที่ซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับเช่น พ.ร.บ.
น้้ า บาดาล พ.ศ. 2520 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะใช้ ค วบคุ ม เฉพาะในเขตที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเป็นเขตน้้าบาดาลเท่านั้น ขณะที่ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485 คุ้มครองและบังคับใช้เฉพาะแหล่งน้้าที่เป็นทางน้้าชลประทานในเขตชลประทานเท่านั้น เป็นต้น ท้า
ให้ การด้าเนิ น งานแก้ไขปั ญหาขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุ บันยังไม่
ครอบคลุมแหล่งน้้าทุกพื้นที่ ทั้งในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน น้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาด
กลาง รวมถึงทรัพยากรน้้าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมและโครงการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้าให้บางกิจกรรมหรือบางโครงการส่งผลอย่างร้ายแรงต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอีกด้วย
ดังนั้น จึงสมควรให้มีกฎหมายแม่บทด้านทรัพยากรน้้าให้ครอบคลุมการควบคุมดูแล และการ
บริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพใน 3 มิติ คือ เส้นทางน้้า ปริมาณน้้า และคุณภาพน้้า เพื่อวาง
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการในการรั บ ประกั น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนในการเข้ า ถึ ง น้้ า การควบคุ ม
การใช้น้ า การบริ ห ารจั ดการน้้ า การใช้น้า อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและยั่ง ยืน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒ นา
ทรัพยากรน้้าสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิ กฤตน้้า การกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
และการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในลุ่มน้้า ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้้าทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้้า
2) วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกฎหมายแม่บทด้านทรัพยากรน้้า ส้าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
มีเอกภาพมีประสิทธิภาพและบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) กระบวนการดาเนินการ
3.1) ร่ า ง พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน า ที่ น ามา ึ ก า คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ น้ า (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ที่มีหลายหน่วยงานได้จัดท้า ไว้แล้วรวม 5 ฉบับ
มาศึกษาเปรียบเทียบ คือ
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3.1.1) ร่ าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ฉบับกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ 670/2550 ของ
กรมทรัพยากรน้้า
3.1.2) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... (ฉบับคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้้า ใน
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550)
3.1.3) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... (ฉบับกรรมาธิการผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2554)
3.1.4) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... โดยกรมทรัพยากรน้้า เมื่อปี พ.ศ. 2556 และมี
การไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
3.1.5) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้าพ.ศ. .... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) เมื่อปี พ.ศ. 2556
3.2) โครงสร้างของร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา จากการศึกษาและเปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า ทั้ง 5 ฉบับ โดยสรุปพบว่า มีโครงสร้างของร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ
3.2.1) บททั่ว ป เป็นรายละเอียดทั่วไป เช่น ชื่อ พ.ร.บ. วัน เดือน ปี ที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
ขอบเขตของ พ.ร.บ. นิยามศัพท์ และผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.2) แหล่งนาของรัฐ แหล่งนาสา ารณะ ทรัพยากรนาสา ารณะ เป็นเพียงการรองรับ
อ้านาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แต่การที่รัฐจะใช้อ้านาจดังกล่าว รัฐ
ต้องด้าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้เอง และ
ที่บั ญญั ติไว้ใ นกฎหมายอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งกับการควบคุมการใช้ น้าและการป้องกั น
ผลกระทบที่จะเกิดกับคุณภาพของทรัพยากรน้้าด้วย ทั้งนี้ ใน 5 ฉบับมี 3 ฉบับ ได้
บัญญัติไว้ คือ
(1) ร่ า ง พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน า พ. . .... ฉบั บ กฤ ฎี ก า เรื่ อ งเสร็ จ 670/2550
ได้ก้าหนดเกี่ยวกับแหล่งน้้าของรัฐ
(2) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี 2554)
ได้ก้าหนดเกี่ยวกับแหล่งน้้าสาธารณะ
(3) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... โดยกรมทรัพยากรนา เมื่อปี 2556 และมี
การ ปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้ก้าหนดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าสาธารณะ
3.2.3) สิท ิในนา เป็นการก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นของส่วนรวม สิทธิในการใช้น้า เพื่อ
การด้ารงชีพ การใช้น้าตามจารีตประเพณี และน้้าเพื่อระบบนิเวศ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนสิทธิชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.4) องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนา เป็นการก้าหนด องค์ประกอบ อ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ องค์ ป ระกอบ อ้ า นาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการลุ่มน้้า และองค์กรผู้ใช้น้า ซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.5) กองทุนทรัพยากรนา เป็นการก้าหนดวัตถุประสงค์ ที่มาของเงินกองทุน การใช้
จ่ายเงินของกองทุนทรัพยากรน้้า ทั้งนี้ ใน 5 ฉบับมี 3 ฉบับ ได้บัญญัติไว้ คือ
(1) ร่ า ง พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน า พ. . .... ฉบั บ กฤ ฎี ก า เรื่ องเสร็ จ 670/2550
ก้าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนทรัพยากรน้้า” ขึ้นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี 2554)
ก้าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนทรัพยากรน้้า” ขึน้ ในกระทรวงการคลัง
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(3) ร่ า ง พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน าพ. . .... (ฉบั บ ประชาชนเข้ า ชื่ อ ) เมื่ อ ปี 2556
ก้าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนทรัพยากรน้้า” ขึ้นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีฐานะนิติบุคคล และมีผู้จัดการกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุน
เป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ กนช. ก้าหนด
3.2.6) นโยบายทรัพยากรนา เป็นส่วนที่กล่าวถึงขั้นตอนการจัดท้าและติดตามประเมินผล
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ทั้งนี้ ใน 5
ฉบับมี 2 ฉบับ ได้บัญญัติไว้ คือ
(1) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับคณะอนุกรรมา ิการทรัพยากรนา ใน
กรรมา ิการทรัพยากร รรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ ปี
พ. . 2550) ก้าหนดให้ กนช. มีอ้านาจก้าหนดนโยบายทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และ
ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุนโยบาย
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี พ. .
2554) ก้าหนดให้ กนช. จัดท้านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของประเทศทุก 5 ปี
3.2.7) การจั ดสรรและการใช้น า เป็นการก้าหนดให้มี การจ้าแนกประเภทผู้ใช้น้าตาม
ปริมาณการใช้น้าซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.8) การบริ หารจั ดการน าในสภาวะวิก ฤต เป็น ส่ ว นที่ กล่ า วถึง อ้ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการลุ่ มน้้ า และคณะกรรมการทรัพ ยากรน้้ าแห่ งชาติ ในการบริ ห าร
จัดการน้้าในสภาวะวิกฤต(น้้าท่วมและการขาดแคลนน้้า) ซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.9) การอนุรัก ์และการพัฒนาทรัพยากรนา เป็นส่วนที่กล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้้า อ้านาจในการออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีเขต
ติดต่อ หรืออาจส่งผลกระทบกับแหล่งน้้าสาธารณะซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.10) การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรนา เป็นการก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ้านาจเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด เพื่อตรวจตรา ส้ารวจ หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณการใช้น้าและคุณภาพทรัพยากรน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะเท่าที่จ้าเป็น
ทั้งนี้ ใน 5 ฉบับมี 4 ฉบับ ได้บัญญัติไว้ไปในแนวทางเดียวกัน คือ (1) ร่าง พ.ร.บ.
ทรั พ ยากรน้้ า พ.ศ. .... ฉบั บ กฤษฎี ก า เรื่ อ งเสร็จ 670/2550 (2) ร่ า ง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... (ฉบับกรรมาธิการผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2554) (3) ร่าง
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... โดยกรมทรัพยากรน้้า เมื่อปี พ.ศ. 2556 และมีการไป
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และ (4) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้าพ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชนเข้าชื่อ) เมื่อปี พ.ศ. 2556
3.2.11) ความรับผิดทางแพ่ง เป็นการก้าหนดความรับผิดทางละเมิดซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.12) บทลงโท เป็นการก้าหนดโทษทางอาญาต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ง
มีครบทั้ง 5 ฉบับ
3.2.13) บทเฉพาะกาล เป็นเป็นการกล่าวถึงการด้าเนินการระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าภายใต้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี มาเป็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าภายใต้พระราชบัญญัติซึ่งมีครบทั้ง 5 ฉบับ
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3.3) ประเด็นความแตกต่าง ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า ทั้ง 5 ฉบับ มีประเด็นที่แตกต่างกันใน
รายละเอียด ได้แก่
3.3.1) สิท ิในนามีประเด็นที่แตกต่างกัน ดังนี
(1) ร่ า ง พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน า พ. . .... ฉบั บ กฤ ฎี ก า เรื่ องเสร็ จ 670/2550
ได้ก้าหนดให้น้าเป็นของส่วนรวม
(2) ร่ าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับคณะอนุกรรมา ิการทรัพยากรน า
ในกรรมา ิ การทรัพยากร รรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี พ. . 2550) ได้ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นของประชาชน
(3) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี พ. .
2554) ได้ ก้ าหนดให้ ทรั พยากรน้้าในแหล่ งน้้ าสาธารณะเป็ นสาธารณสมบัติ ของ
แผ่ น ดิน และสิ ทธิในการใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโ ภคในครัว เรือน
การเกษตรกรรมหรือการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
(4) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... โดยกรมทรัพยากรนา เมื่อปี พ. . 2556
และมีการ ปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้กล่าวถึงทรัพยากรน้้าสาธารณะ
และก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม
(5) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนาพ. . .... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) เมื่อปี พ. . 2556
ได้ ก้ า หนดให้ ท รั พ ยากรน้้ า เป็ น ของส่ ว นรวมสิ ท ธิ ใ นการใช้ น้ า เพื่ อ การด้ า รงชี พ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์รายย่อย การใช้
น้้าตามจารีตประเพณี และน้้าเพื่อระบบนิเวศ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
การรองรั บ สิ ทธิชุมชน และการจัดท้านโยบายการบริห ารจัดการน้้าต้องจัดให้ มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น
3.3.2) องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนา มีประเด็นเรื่ององค์ประกอบขององค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ที่แตกต่างกัน คือ
(1) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... ฉบับกฤ ฎีกา เรื่องเสร็จ 670/2550 ได้
ก้าหนดองค์ประกอบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้
กนช.
กรรมการลุ่มน้้า
 ประธาน คื อ นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รอง  ประธาน มาจากการเลื อกตั้ ง ของ
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
กรรมการลุ่มน้้า
 รองประธาน คือ รมต. ทส.
 รองประธาน 2 คน มาจากการ
เลือกตั้งของกรรมการลุ่มน้้า
 กรรมการที่เป็น รมต. ไม่มี
 กรรมการภาคราชการ จ้านวน 8 คน
 กรรมการภาคราชการ จ้านวน 10
คน
 กรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้้า จ้านวน  กรรมการจากผู้แทน อปท. ในเขต
6 คน (องค์กรผู้ใช้น้า ผู้แทน อปท. และ
ลุ่มน้้า 3 คน องค์กรผู้ใช้น้า 7 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนละ 2 คน)
 กรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ นายกรัฐ มนตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน
แต่งตั้ง จ้านวน 3 คน
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กนช.
 เลขานุการ คือ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า

กรรมการลุ่มน้้า
 เล ขา นุ ก าร คื อ ผู้ อ้าน วย กา ร
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค

 ส้ า นั ก งานเลขานุ ก าร กนช. คื อ กรม
ทรัพยากรน้้า

(2) ร่า ง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับคณะอนุกรรมา ิการทรัพยากรน า
ในกรรมา ิ การทรัพยากร รรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี พ. . 2550) ได้ก้าหนดองค์ประกอบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้





กนช.
ประธาน คือ นายกรัฐมนตรี
รองประธาน 3 คน คือ รมต. กษ. รมต. ทส. และ รมต. มท.
กรรมการที่เป็น รมต. ไม่มี
กรรมการภาคราชการ จ้านวน 10 คน

 กรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้้า จ้านวน 10 คน (ผู้ใช้น้า ผู้แทน
ลุ่ ม น้้ า และผู้ แ ทน อปท. ส่ ว นละ 3 คน และผู้ แ ทนองค์ ก ร
เอกชน 1 คน)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ้านวน 4 คน
 เล ข า นุ ก า ร คื อ ผู้ อ้า น ว ย ก า ร ส้ า นั ก ง า น เล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
 ส้ า นั ก งานเลขานุ ก าร กนช. คื อ ส้ า นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

กรรมการลุ่มน้้า
ไม่ได้บัญญัติ
ไว้อย่าง
ชัดเจน

ไม่ได้บัญญัติ
ไว้อย่าง
ชัดเจน

(3) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี พ. .
2554) ได้ก้าหนดองค์ประกอบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้
กนช.
 ประธาน คือ นายกรัฐมนตรี



 รองประธาน ไม่มี



 กรรมการที่เป็น รมต. จ้านวน 7 คน
 และจากภาคราชการ จ้านวน 8 คน




 กรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้้า ไม่เกิน 9 คน 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ไม่เกิน 6 คน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

กรรมการลุ่มน้้า
ประธาน มาจากการเลือกตั้งของ
กรรมการลุ่มน้้า
รองประธาน 2 คน มาจากการ
เลือกตั้งของกรรมการลุ่มน้้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
กรรมการภาคราชการ จ้านวน
12 คน
กรรมการจากผู้ แทน อปท. ใน
เขตลุ่มน้้า 7 คน องค์กรผู้ใช้น้า
ไม่เกิน 8 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน
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กนช.
 เลขานุการ คือ เลขาธิการ กนช.

กรรมการลุ่มน้้า
 เลขานุการ ให้เลขาธิการ กนช.
แต่งตั้ง
 ส้ า นั ก งานเลขานุ การ กนช. คือ ส้ า นั กงาน  ส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้้า
กนช. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
เป็ น หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
ส้านักงาน กนช.
 เพิ่มคณะกรรมการอ้านวยการทรัพยากรน้้า
ที่ มี เ ลขาธิ ก าร กนช. เป็ น ประธาน ส่ ว น
ราชการ 15 คน และผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ กนช.
แต่งตั้งไม่เกิน 10 คน

(4) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... โดยกรมทรัพยากรนา เมื่อปี 2556 และมี
การ ปรั บฟังความคิด เห็น จากประชาชนได้กล่ าวถึง ทรัพยากรน้้ าสาธารณะได้
ก้าหนดองค์ประกอบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้
กนช.
 ประธาน คือ นายกรัฐมนตรี



 รองประธาน 2 คน คือ รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ รมต. ทส.
 กรรมการที่เป็น รมต. ไม่มี
 กรรมการภาคราชการ จ้านวน 17 คน



 กรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้้า จ้านวน 6
คน (องค์กรผู้ใช้น้า ผู้แทน อปท. และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนละ
2 คน)






กรรมการลุ่มน้้า
ประธาน มาจากการเลือกตั้งของ
กรรมการลุ่มน้้า
รองประธาน 2 คน มาจากการ
เลือกตั้งของกรรมการลุ่มน้้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในเขตลุ่มน้้า
กรรมการภาคราชการ จ้านวน
10 คน
กรรมการจากผู้แทน อปท. ใน
เขตลุ่มน้้าจังหวัดละ 1 คน
องค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้า้ นัน้
ที่มาจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
พาณิชยกรรม ภาคละ 4 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จ้านวน 3 คน
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ รวม 4 คน
 เลขานุการ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า
 เลขานุการ คือ ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานทรัพยากรน้า้ ภาค
 ส้านักงานเลขานุการ กนช. คือ กรม
ทรัพยากรน้้า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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(5) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนาพ. . .... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) เมื่อปี พ. . 2556 ได้
ก้าหนดองค์ประกอบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้










กนช.
ประธาน คื อ นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
รองประธาน 3 คน คือ รมต. กษ. รมต.
ทส. และ รมต. มท.
กรรมการที่เป็น รมต. ไม่มี
กรรมการภาคราชการ จ้านวน 8 คน
กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จ้ านวน
16 คน (ผู้ แ ทนกรรมการลุ่ ม น้้ า และ
องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ส่ ว นละ 5 คน ผู้ แ ทน
อปท. และผู้แทนจากองค์กรเอกชนซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่แสวงหาผลก้าไรและ
ด้า เนิ น กิจ กรรมเกี่ยวกับ ทรัพ ยากรน้้ า ฯ
ส่วนละ 3 คน)
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิที่ ประธาน กนช.
และกรรมการ ร่ ว มพิ จ ารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 5 คน
เลขานุการร่วม อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า
และอธิบดีกรมชลประทาน
ส้ า นั ก งานเลขานุ ก าร กนช. คื อ กรม
ทรัพยากรน้้า







กรรมการลุ่มน้้า
ประธาน มาจากการเลื อ กตั้ ง ของ
กรรมการลุ่มน้้า
รองประธาน 2 คน มาจากการเลือกตั้ง
ของกรรมการลุ่มน้้า
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรรมการภาคราชการ จ้านวน 8 คน
กรรมการจากผู้แทน อปท. ในเขตลุ่ม
น้้าไม่เกิน 8 คน องค์กรผู้ใช้น้าในเขต
ลุ่ ม น้้ า ไม่ เ กิ น 8 คน โดยให้ มี ผู้ แ ทน
องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ที่ เ ป็ น เกษตรกรอย่ า ง
น้อยกึ่งหนึ่ง

 ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน
 ให้เลขาธิการ กนช. แต่งตั้ง

3.3.3) การจัดสรรนา มีประเด็นเรื่องการแบ่งประเภทผู้ใช้น้าที่แตกต่างกัน คือ
(1) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... ฉบับกฤ ฎีกา เรื่องเสร็จ 670/2550 ได้แบ่ง
ผู้ใช้น้าเป็น 3 ประเภท คือ (1) การใช้น้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้น้าในแหล่งน้้า
สาธารณะเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์
เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใช้น้าในปริมาณเล็กน้อย (2) การ
ใช้น้าในแหล่งน้้าสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา และกิจการอื่น
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้้าที่แหล่งน้้าสาธารณะนั้นตั้งอยู่และ (3) การใช้น้า
ในแหล่งน้้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ า มลุ่ ม น้้ า หรื อ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ ย่ า งกว้ า งขวางตามที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของ กนช.
(2) ร่ าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับคณะอนุกรรมา ิการทรัพยากรน า
ในกรรมา ิ การทรัพยากร รรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี พ. . 2550) ได้แบ่งผู้ใช้น้าเป็น 3 ประเภท ในท้านองเดียวกับ ร่าง พ.ร.บ.
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ฉบับกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ 670/2550 แต่มีประเด็นแตกต่าง
ตรงที่การใช้น้าประเภทที่ 2 และ 3 ต้องได้รับอนุญาตจาก กนช.
(3) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... (ฉบับกรรมา ิการผู้แทนรา ฎร ปี พ. .
2554) ได้แบ่งผู้ใช้น้าเป็น 2 ประเภท คือ (1) การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ หรือกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งการใช้น้าตาม
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นและ (2) การใช้น้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณมาก
เช่น การเกษตรกรรมหรือการปศุสัตว์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ การอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา หรือการใช้น้าอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ามลุ่มน้้าหรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง ตามประเภทและขนาดที่
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้้า หรือ กนช.
(4) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . .... โดยกรมทรัพยากรนา เมื่อปี พ. . 2556
และมีการ ปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้แบ่งผู้ใช้น้าเป็น 3 ประเภท ใน
ท้านองเดี ย วกับ ร่า ง พ.ร.บ. ทรั พยากรน้้า พ.ศ. .... ฉบั บกฤษฎีกา เรื่อ งเสร็ จ
670/2550 แต่มีประเด็นแตกต่างตรงที่การใช้น้าประเภทที่ 2 และ 3 ต้องได้รับ
อนุญาตจาก กนช.
(5) ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนาพ. . .... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) เมื่อปี พ. . 2556
ได้แบ่งผู้ใช้น้าเป็น 5 ประเภท คือ (1) การใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน (2) การใช้น้าเพื่อการเกษตรรายย่อยการอุตสาหกรรมในครัวเรือน (3)
การใช้น้าเพื่อจารีตประเพณีรักษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (4) การ
ใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์การอุตสาหกรรมการบริการ
การท่องเที่ยวการผลิตพลังงานไฟฟ้าการประปาและกิจการอื่นตามที่กนช. ก้าหนด
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ลุ่มน้้าที่แหล่งน้้านั้นตั้งอยู่ และ (5) การใช้น้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณ
มากอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้้าหรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางและ
กิจการอื่นตามที่ กนช. ก้าหนดซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ความเห็นชอบของ กนช.
4) ข้อเสนอเค้าโครงของ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนา พ. . ....
จากการศึกษารายละเอียดโครงสร้างของร่างกฎหมายที่ได้มีการยกร่างไว้ คณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอเกี่ยวกับเค้าโครงของ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ดังนี้
4.1) หมวด 1 บททั่ว ป
เป็นหมวดที่ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งการใช้ การพัฒนา การ
บริ ห ารจั ด การ การบ้ า รุง รั กษา การฟื้ นฟู และการอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรน้้ า ที่ อยู่ ใ นเขต
ชลประทาน นอกเขตชลประทาน รวมถึงทรัพยากรน้้าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น และบทบัญญัติในกฎหมาย
เฉพาะดั ง กล่ า วนั้ น มี ห ลั ก เกณฑ์ห รื อ แนวทางที่ ไ ม่ต่้ า กว่ าหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางที่
ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น
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4.2) หมวด 2 สิท ิในนา
เป็นหมวดที่ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นของส่วนรวม และทุกคนมีสิทธิใช้น้าเท่าที่จ้าเป็น
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น รวมทั้งก้าหนดสิทธิการใช้น้าทั้งการใช้น้าการด้ารง
ชี พ การใช้ น้ า ตามจารี ต ประเพณี และน้้ า เพื่ อ ระบบนิ เ วศ เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชนสิทธิชุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ ก้าหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติ
เกี่ยวการก้าหนดนโยบายหรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การ
เปิดเผยข้อมูล การชี้แจงต่อประชาชน การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และการจัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นต้น ซึ่งบุคคลหรือ
ชุมชนมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติตามด้วย
4.3) หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
4.3.1) ส่วนที่ 1 คณะกรรมการทรั พ ยากรน าแห่งชาติ (กนช.) มีองค์ประกอบและ
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้
(1) องค์ประกอบ กนช. มีคณะกรรมการฯ รวมไม่เกิน 20 คน ดังนี้
(1.1) นายกรัฐมนตรี
ประธาน
(1.2) ข้าราชการระดับสูง 6 คน
กรรมการ
(ปลัดฯ กษ. ทส. มท. คค. ผอ.สงป. และเลขาธิการ สศช.)
(1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6 คน
กรรมการ
(1.4) ผู้แทนผู้ใช้น้าลุ่มน้้า ไม่เกิน 6 คน
กรรมการ
(1.5) เลขาธิการ กนช.
กรรมการและเลขานุการฯ
(2) อานาจหน้าที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ มีหน้าที่ดังนี้
(2.1) กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ทั้ง
ในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ (โดยเชื่อมโยงพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ) และเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
(2.2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค้าแนะน้าการด้าเนินการตามนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาวะวิกฤติ
(2.3) ก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบแผนการใช้ง บประมาณของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(2.4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ มีการตรา
กฎหมาย และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการจัดการน้้าระหว่างประเทศ
(2.5) ติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(2.6) ึก าเรื่องกองทุนทรัพยากรนา และเรื่องการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการ
ด้านน้้าของรัฐ ในบทเฉพาะกาลของ ร่าง พ.ร.บ.
ทังนี ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายทรั พยากรน าแห่ งชาติ (ส. กนช.) มี
เลขาธิการ กนช. เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหน่วยงานภายใต้ส้านักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ท้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของ กนช. รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการเพื่อ
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จัดท้านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
เสนอ กนช. เป็นต้น
4.3.2) ส่วนที่ 2 ลุ่มนาและคณะกรรมการลุ่มนา เป็นกลไกหรือเครื่ องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าโดยทั่วไปในเขตลุ่มน้้า โดยมีองค์ประกอบ และอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
(1) องค์ประกอบ คณะกรรมการลุ่มน้้า ภายใต้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ต้องมี
ความสมดุล ระหว่างผู้ แทนภาครัฐ ซึ่งประกอบด้ว ย ภาคราชการ และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับภาคีการพัฒนาอื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า โดยสัดส่วนของคณะ
กรรมการฯ ควรมีจ้านวนรวมไม่เกิน 30 คนประกอบด้วย
(1.1) เลือก 1 คนจากกรรมการ
ประธาน
(1.2) เลือก 2 คนจากกรรมการ
รองประธาน
(1.3) ผู้แทนส่วนราชการ (ไม่เกิน 8 คน)
กรรมการ
(1.4) อปท. (ไม่เกิน 8 คน)
กรรมการ
(1.5) ผู้แทนผู้ใช้น้า (ไม่เกิน 8 คน)
กรรมการ
(1.6) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 5 คน)
กรรมการ
(1.7) ผอ. ส้านักงานนโยบายน้้าแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับภาค/ลุ่มน้้า
การก้าหนดให้ประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการในลุ่ มน้้านั้นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและสร้างการยอมรับจากภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้้า รวมทั้งการก้าหนดสัดส่วนคณะกรรมการลุ่มน้้า ให้มีจ้านวน
รวมไม่เกิน 30 คน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสัดส่วนของผู้แทน
ภาคราชการ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
สัดส่วนของผู้แทนภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า และก้าหนดให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค
เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่าย
เลขานุการ และให้สอดคล้องกับฝ่ายเลขานุการของ กนช.
นอกจากนี้ การก้าหนดให้มีส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้้า ในสังกัด ส้านักงาน
กนช. ในทุ ก พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า มี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของของ
คณะกรรมการลุ่ ม น้้ า รวมถึ ง ด้ า เนิ น งานด้ า นการรวบรวม วิ เ คราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล ในพื้นที่ลุ่ มน้้าที่รับผิ ดชอบ เพื่อประกอบการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ ตลอดจนจัดเตรียม/ศึกษาแผนงาน โครงการภายในพื้นที่
และประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
(2) อานาจหน้าที่ ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้้า มีหน้าที่ดังนี้
(2.1) จัดทาแผนยุท าสตร์ และแผนแม่บท การบริหารจัดการลุ่มน้้า ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ (โดยเชื่อมโยงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ) น้าเสนอต่อ กนช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(2.2) จั ดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตลุ่ มน้้าเพื่อเสนอต่อ
กนช. ให้ความเห็นชอบ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ลุ่มน้้า เพื่อการจัดท้าแผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (BCP) ใน
พื้นที่เฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติในระดับลุ่มน้้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้้า
ด้าเนินการตามแผนภาวะวิกฤติที่วางไว้
(2.3) กาหนดแผนการใช้นา การจัดสรรน้้า การจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้า
และก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้าและจัดสรรน้้าภายใน
เขตลุ่มน้้า
(2.4) กลั่นกรองแผนงาน/โครงการในระดับลุ่มน้้า ก่อนเสนอต่อ กนช.
(2.5) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนการบริห ารจัดการทรัพยากรน้้าของส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
(2.6) เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามาให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
(2.7) แก้ ขปัญหาความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้น้าและการ
ผันน้้าในเขตลุ่มน้้า
(2.8) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้ากับคณะกรรมการ
ลุ่มน้้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2.9) เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และสร้ า งความเข้ า ใจกั บ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
(2.10) แต่ ง ตั งคณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท้ า งานเพื่ อ ด้ า เนิ น การตามที่
คณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย
(2.11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
4.3.3) ส่วนที่ 3 ภาคประชาชน เป็นส่วนที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการน้้า ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายหรือภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้้าท้าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนผู้ใช้น้า ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ก้าหนด เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้า การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ของประชาชน
ผู้ใช้น้าในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ ชุดที่ 4 ได้มีการหารือร่วมกับ กรมทรัพยากรน้้า (โดยอธิบดี
กรมทรัพยากรน้้า) คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (โดยอาจารย์ ปราโมทย์ ไม้กลัด) เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า รวมถึงขอบเขตอ้านาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน
พ.ศ. 2558 ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย มีมติให้ความเห็นชอบต่อรายละเอียดด้านจ้านวน สัดส่วน
และขอบเขตอ้านาจหน้าที่ตามที่เสนอข้างต้น
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4.4) หมวด 4 กองทุน ทรัพยากรน า ตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครอง
ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้้าและทรัพยากรน้้า ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การสร้างจิตส้านึก ตลอดจนช่วยเหลือสวัสดิการ
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาทรัพยากรน้้า เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นแหล่งงบประมาณของ
กองทุนฯ จะมาจากทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้จากภาคเอกชน/รัฐบาลต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ ดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์สิน
ของกองทุน เป็นต้นนอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนมีประสิทธิภาพ ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนทรัพยากรขึ้น เพื่อควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือองค์กรผู้ใช้นา
4.5) หมวด 5 นโยบายทรัพยากรนา เป็นหมวดที่เชื่อมโยงกับหน้าที่ของ กนช. ในหมวดที่ 3
ซึ่งได้แก่หน้าที่ในการก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ที่
จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน นอกจากนี้ ก้าหนดให้
กนช. ต้องติดตามและประเมินผล และพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ
รายงานคณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การด้าเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
4.6) หมวด 6 การจัดสรรและการใช้นา เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการน้้าแก่ส่วนรวม ซึ่งได้ก้าหนดให้มี การจ้าแนกประเภทลักษณะการใช้น้าออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
การใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ การใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ และการใช้น้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งจะมี
หลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินงานในแต่ละประเภทให้เหมาะสม
4.7) หมวด 7 การบริหารจัดการนาในภาวะวิกฤต เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการให้อ้านาจ
หน้าที่ของกลไกที่มีอยู่ อาทิ คณะกรรมการลุ่มน้้า และคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ในการบริหาร
จัดการน้้าในสภาวะวิกฤต ทั้งนี้ได้ก้าหนดหน้าที่ที่จะต้องด้าเนินงานจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในสภาวะวิกฤติ
โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
4.8) หมวด 8 การอนุรัก ์และการพัฒนาทรัพยากรนา เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการให้อ้านาจ
แก่ กนช. การรักษาพื้นที่ที่ส้าคัญที่เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร และจ้าเป็นต้องมีการสงวนหรืออนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้
จะมีการก้าหนดข้อห้ามไว้อย่างชัดเจนและต้องปฏิบัติตาม เพื่อมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อทรัพยากรน้้า
4.9) หมวด 9 การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรนา เป็นการก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด เพื่อตรวจตรา ส้ารวจ หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้าและคุณภาพ
ทรัพยากรน้้า จากแหล่งน้้าสาธารณะเท่าที่จ้าเป็น
4.10) หมวด 10 การติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น การก้ า หนดให้ กนช. ติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทุกปี เพื่อใช้ในการก้าหนด ทบทวนนโยบายทรัพยากรน้้า รวมทั้ง
จัดท้ารายงานประจ้าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ
4.11) ความรับผิดทางแพ่ง เป็นการก้าหนดความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่มีการท้าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพยากรน้้า
4.12) หมวด 11 บทก าหนดโท เป็ น การก้ า หนดโทษทางอาญาต่ อ ผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ
4.13) บทเฉพาะกาล เป็นการกล่าวถึงการด้าเนินการระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้้ าภายใต้ ร ะเบี ย บส้ านั ก นายกรั ฐ มนตรี มาเป็ นการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้้ าภายใต้
พระราชบัญญัติ
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ตารางที่ 5-3 ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ที่มีการจัดท้าไว้แล้ว
กรมทรัพยากรนา
ครม.เห็นชอบ
20 มค. 58

เค้าโครง ร่าง พ.ร.บ.
ทรัพยากรนา
ของ อนุฯ 4

คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย

แหล่งน้้าของรัฐ/สาธารณะ





X

สิทธิในน้้า







องค์กรบริหารจัดการน้้า







กองทุนทรัพยากรน้้า

X





นโยบายทรัพยากรน้้า





X

การจัดสรรและการใช้น้า







การบริหารจัดการน้้าในสภาวะวิกฤต







การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้้า







การบริหารจัดการน้้าท้องถิ่น

X

X

X

การให้บริการน้้า

X

X

X

การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้้า







ความรับผิดทางแพ่ง







การประเมินและติดตาม

X



X

บทก้าหนดโทษ







หมวด

5) ขันตอนต่อ ป
คณะกรรมการทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ จะต้ อ งท้ า การศึ ก ษาร่ า ง
พระราชบั ญญัติ ทรั พยากรน้้ า พ.ศ. .... ที่เป็นกฎหมายแม่บทรายมาตรา และวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับ
กฎหมายอื่น เพื่อน้าไปด้าเนินการจัดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดย
ความร่วมมือกับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปช. และเสนอคณะรัฐมนตรีตาม
ขั้นตอนต่อไป
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3.3) แผนงานที่ 3 : แผนงานปรับปรุงข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาในปัจจุบัน
1) หลักการและเหตุผล
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าจ้านวนทั้งสิ้น 29
ฉบับแล้ว พบว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีประเด็นปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่ (1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล
ทางน าและการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจนใน
การบังคับใช้ ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้้าล้าน้้า และสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้้า ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ที่มีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ เมื่อผังเมืองรวมหมดอายุและพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 ที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก้าหนดเขตควบคุมทางน้้ าท้าให้ ห น่วยงานผู้รับผิดชอบยัง ไม่สามารถป้องกันการบุรุกพื้ นที่ทางน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาจากแหล่งนา มีความไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติข องหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กรมทรัพ ยากรน้้า บาดาล เป็นต้น (3)
แผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก้าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีศักยภาพไม่เพียงพอในการด้าเนินการ (4) ข้อกาหนดที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน า
ขนาดเล็กโดยเฉพาะการไม่จ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินในการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก แต่ให้ประชาชน
ในพื้นที่เป็นผู้บริจาคที่ดินยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กเท่าที่ควร (5) ปัญหาด้านความเข้มงวดใน
การบั งคับ ใช้กฎหมายและการประสานงานกัน ระหว่า งหน่วยงานที่ เ กี่ย วข้องท้าให้ การด้าเนินการไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและเกิดความขัดแย้งในการท้างานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ ที่มาของประเด็นกฎหมายที่คณะอนุกรรมการฯ นามาวิเคราะห์เพื่อเสนอปรับแก้หรือ
เพิ่มเติม ประกอบด้ว ย (1) ข้อเสนอจากหน่ว ยงานผู้ รักษาการตามกฎหมายโดยหน่ว ยงานฯ ได้จัดท้าร่าง
ฉบั บปรับ ปรุ งไว้แล้ ว (2) ความเห็ นจากอนุกรรมการฯ และ (3) ความเห็ นจากผู้เข้าร่วมประชุมสั มมนา
ในเวทีตา่ ง ๆ
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.2) เพื่อลดปัญหาในการบังคับใช้และการน้าไปปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งจะท้าให้การด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 5-4 ผังแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนา
นา

ชลประทาน

 ระเบียบ กท. ว่าด้วย
วิธีการเกี่ยวกับการ
ขุดลอกแหล่งน้้า
สาธารณประโยชน์ที่
ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
 ระเบียบสนร.ว่าด้วย
การบริหาร
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
 ระเบียบสนร.ว่าด้วย
การป้องกันและขจัด
มลพิษทางน้้า
เนื่องจากน้้ามัน พ.ศ.
2547
 พรบ.การเดินเรือใน
น่านน้้าไทย พ.ศ.
2456

 พรบ.คันและคูน้า
พ.ศ. 2505
 พรบ.การ
ชลประทานราษฎร์
พ.ศ. 2482
 พรบ.การ
ชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485

เก ตร ป่า ม้
และประมง
 พรบ.การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2518
 พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.
2517
 พรบ.เศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ.
2522
 พรบ.ว่าด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตประมง
ไทย พ.ศ. 2482
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542
 พรบ.การประมง พ.ศ.
2490
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484

คลองและทางนา
 พรบ.รักษาคลอง
พ.ศ. 2445
 พรบ.การเดินเรือ
ในน่านน้้าไทย
พ.ศ. 2456
 พรบ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่
พ.ศ.2457
 กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556

พลังงานและการประปา
 พรบ.อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 พรบ.คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 พรบ.การพัฒนาและการส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. 2535
 พรบ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.
2501
 พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พ.ศ.
2522
 พรบ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511
 พรบ.การประปานครหลวง พ.ศ.
2510
 พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2522
 พรบ.รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
 ระเบียบสนร.ว่าด้วยการก้าหนด
นโยบายและก้ากับดูแลกิจการ
ประปาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2547
 ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 ข้อ 3
กิจการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น
กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
(5) การประปา

สิ่งแวดล้อม นา
บาดาล แผ่นดิน
และ
อสังหาริ
 พรบ.ส่
งเสริมมทรั
และพย์
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535
 ระเบียบสนร.ว่าด้วย
การประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2550
 พรบ.น้้าบาดาล พ.ศ.
2520
 พรบ.ราชพัสดุ พ.ศ.
2518

ป้องกันและบรรเทา
สา ารณภัย
 พรบ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
 ประมวลกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตราย
ต่อประชาชน
– บทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น้า

ที่มา : ปรับปรุงจาก “รายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....” จัดท้าโดย คณะท้างานยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้้า ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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รูปที่ 5-5 ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... กับตัวอย่างของประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่เสนอปรับแก้
ความครอบคลุม
ของ(ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรนา
พ. . ....

การควบคุมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า

(ร่าง)
พระราชบัญญัติทรัพยากรนา
พ. . ....

การพัฒนาแหล่งน้้า
การบ้ารุงรักษาฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า

การบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ตัวอย่างของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
 พ.ร.บ. น้้ า บาดาล พ.ศ. 2520 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. รักษาคลอง พ.ศ. 2445
 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
 พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ตัวอย่างของประเด็นปัญหาสาคัญทีพ่ บ
(จากบทบัญญัติของตัวกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายลูก
หรือการน้ากฎหมายไปปฏิบัติ)
บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการสูบเจาะน้้าบาดาลยังไม่
ครอบคลุมเท่าที่ควร
ขาดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนในการก้ า หนดเขต
ควบคุมทางน้้าเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ทางน้้า

- มีความไม่ชัดเจนในการน้ากฎหมายไปปฏิบัติ เกี่ยวกับ
อ้ า นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล แหล่งก้าเนิดมลพิษ
- การก้ า หนดให้ ห น่ ว ยงานราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เป็ น ผู้ จั ด ท้ า รายงาน EIA
ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
เกิ ด ช่ อ งว่ า งในการใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ ง เมื่ อ ผั ง เมื อ งรวม
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
หมดอายุ ล งและไม่ ส ามารถประกาศใช้ ผั ง เมื อ งรวม
ฉบับใหม่ได้ทันตามก้าหนด
 พ.ร.บ. ก้ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
อ้ า นาจให้ แ กองค กรปกครองส วนท้ อ งถิ่ น ด้าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนแผนการกระจายอ้านาจ
พ.ศ. 2542
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3) แนวทางการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทาง
การด้าเนินงาน โดยข้อสรุปที่ได้แบ่งตามหมวดหมู่ของกฎหมายได้ดังต่อไปนี้
3.1) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลทางนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.1.1) การแก้ ขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ. . 2518
(1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน ด้แก่ กฎหมายกาหนดให้ผังเมืองรวมบังคับใช้ได้ไม่
เกินห้าปี และต่อได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง (5 ปี+ (1+1))ท้าให้เกิดช่องว่างใน
การใช้บังคับผังเมือง เมื่อผังเมืองรวมหมดอายุลงและไม่สามารถประกาศใช้ผังเมือง
รวมฉบั บ ใหม่ ไ ด้ ทั น ตามก้ า หนด รวมถึ ง ประเด็ น อื่ น ๆ เช่ น ข้ อก้ าหนดเกี่ ยวกั บ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ แ ทนสถาบั น องค์ ก ารอิ ส ระและบุ ค คลอื่ น ใน
คณะกรรมการผังเมืองยังไม่ชัดเจน และยังขาดรายละเอียดของข้อก้าหนดเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และวิธีด้าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม เป็นต้น
(2) แนวทางในการแก้ ขกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีประเด็นหลักที่ปรับแก้จ้านวน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ให้
กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม ไม่มีระยะเวลาการใช้บังคับ เพื่อให้การใช้บังคับ
ผั ง เมื อ งรวมเป็ น ไปโดยต่ อ เนื่ อ งไม่ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งของกฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการผังเมืองสามารถปรับแก้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร (2) ปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมือง เพื่อให้มีบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
ผังเมืองร่วมเป็นกรรมการ และเข้ามามีส่วนในการพิจารณาและอนุมัติผังเมือง และ
(3) ให้ผังเมืองรวมมีข้อก้าหนดที่จะให้ปฏิบัติ หรือไม่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม เช่น ประเภทและลักษณะของอาคาร เป็นต้น
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เคยผ่านความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม
ต่ อมากรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง ได้ ปรั บแก้ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ในประเด็ น
องค์ประกอบและอายุของผังเมืองรวม จึงได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช. ซึ่งมี ศ. วิษณุ เครือ
งาม เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมฯ
มีความเห็นว่า การปรับแก้ดังกล่าวมีนัยส้าคัญและกระทบต่อสิทธิของประชาชน จึง
มี ม ติ ใ ห้ ก รมฯ ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณา และปั จ จุ บั น ร่ า ง
พระราชบัญญัติ ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อแล้ว
เสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(3) ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การน า ที่ ส้ า คั ญ คื อ การแก้ ปั ญ หาช่ อ งว่ า งของ
การบังคับใช้ผังเมือง ที่มีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถประกาศใช้ผังเมืองฉบั บใหม่ได้
ทันเมื่อผังเมืองฉบับเก่าหมดอายุซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัด
ขวางทางน้้าได้
3.1.2) การตรากฎหมายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิท ิภาพในการแก้ปัญหา ได้แก่
(1) การจั ด ทาร่ า งกฎกระทรวงการปัก หลัก เขตควบคุมทางน า พ. . .... ภายใต้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
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(1.1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่ที่เป็นทางน้้า
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการสัญจรทางน้้าของประชาชน
และเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยเพิ่ มมากขึ้น จึงต้องมีการ
ก้าหนดเขตควบคุมทางน้้าให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ทาง
น้้า ประกอบกับมาตรา 120/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้้าไทย(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 บัญญัติให้กรมเจ้าท่ามีอ้านาจ
ปักเขตควบคุมทางน้้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
(1.2) แนวทางในการแก้ ข กรมเจ้าท่าได้จัดท้าร่างกฎกระทรวงการปัก หลักเขต
ควบคุมทางน้้า พ.ศ. .... เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปักหลักเขต
ควบคุมทางน้้าของกรมเจ้าท่า
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น กรมเจ้ า ท่ า อยู่ ร ะหว่ า งการน้ า เสนอร่ า งกฎกระทรวงฯ ต่ อ
คณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาและเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบต่อไป
(1.3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ร่างกฎกระทรวงฯ จะสร้างความชัดเจน
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปักหลักเขตควบคุมทางน้้า โดยหลักเขตดังกล่าวจะ
เป็นหลักฐานแสดงเขตควบคุมทางน้้า ซึ่งกรมเจ้าท่ามีอ้านาจในการดูแล อัน
จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการรุกล้้าล้าน้้าของกรมเจ้าท่ามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(2) การ ึก าความจาเป็น ในการจัดทาร่า งกฎหมายว่า ด้วยการแก้ ขการรุกลา
ที่สา ารณะเพื่อให้การด้าเนินการแก้ไขการรุกล้้าที่สาธารณะซึ่งหมายรวมถึงล้าน้้า
และแหล่งน้้าสาธารณะ ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2.1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2502 ที่บังคับใช้อยู่และมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องแก้ไขการรุกล้้า
ที่สาธารณะเป็นกฎหมายที่ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากให้
อ้านาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกค้าสั่งรื้อถอนอาคารได้โดยไม่ผ่าน
กระบวนการทางศาล
(2.2) แนวทางแก้ ข ควรมีการศึกษาความจ้าเป็นในการยกเลิกประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกล่าว และความจ้าเป็นในการจัดท้าร่างกฎหมายว่าด้วยการ
แก้ไขการรุกล้้าที่สาธารณะ ซึ่งให้อ้านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการแก้ไข
การรุกล้้าที่สาธารณะ และให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานกรณีที่มีความ
จ้ า เป็ น ต้ อ งด้ า เนิ น การไล่ รื้ อ โดยที่ ไ ม่ ก้ า วล่ ว งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพอั น พึ ง มี ข อง
ประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ดูแลที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
(2.3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ได้แก่ การมีแนวทางในการด้าเนินการ
แก้ปัญหาการรุกล้้าล้าน้้าและแหล่งน้้าสาธารณะ ที่ไม่ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็เ อื้อต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายของ
เจ้าพนักงาน
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3.2) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาแหล่งนา
3.2.1) พระราชบัญญัตินาบาดาล พ. .2520 และที่แก้ ขเพิ่มเติม
(1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน กฎหมายเดิมมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น เช่น
มาตรา 4 ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้าบาดาล ได้แก่ การส้ารวจ การศึกษา หรือการ
วิจั ย เกี่ยวกับ น้้าบาดาล และการอุป โภคหรือ บริโ ภค หรือ เกษตรกรรมส้ า หรับ
ประชาชน และมาตรา 5 มีประกาศเฉพาะเขตห้ามสูบน้้าบาดาล แต่ยังไม่รวมถึง
การเจาะด้วย เป็นต้น
(2) แนวทางในการแก้ ขกรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้ยกร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... โดยเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติน้าบาดาลฯ ใน 7
มาตรา คือ (1) มาตรา 4 เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงานของกรมฯ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก้ากับดูแล (2) มาตรา 5 เพื่อห้ามให้มีทั้งการสูบและ
เจาะน้้ า บาดาลในเขตห้ า มสู บ น้้ า บาดาล (3) มาตรา 7 เพื่ อ เพิ่ ม อ้ า นาจให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (4)
มาตรา 8 เพื่อมิให้ มีอุปสรรคเรื่องเงินค่าธรรมเนียมในการถ่ายโอนบ่อฯ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องรับมอบบ่อจากกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล (5) มาตรา 20 เพื่อให้เป็นการนับอายุใบอนุญาตได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถจัดเก็บค่าใช้น้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้า บาดาลหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ
แล้วได้ (6) มาตรา 32ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจาณาความอาญา และ (7) มาตรา 36 ทวิ เพื่อก้าหนดบทลงโทษส้าหรับบุคคลที่
เจาะหรือใช้น้าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มอัตราโทษส้าหรับการเจาะหรือ
ใช้น้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
น้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งให้
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ได้แก่ การแก้ไขอุปสรรคของในการปฏิบัติงาน
ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลในประเด็นต่างๆ เช่น การควบคุมการสูบและเจาะน้้า
บาดาลในเขตห้ามสูบน้้าบาดาลเป็นต้น
(3.2.2) การ ึก าความเหมาะสมในการปรับปรุง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรัก า
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ. . 2535 ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ประเด็ น ปั ญหาในปั จจุบัน ได้แก่ การจัดทารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) ตามพระราชบัญญัติฯ
มาตรา 47 ก้าหนดให้ ห น่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิ ส าหกิจ ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ
เป็นผู้จัดท้ารายงาน EIA ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากผู้รับจ้าง
จัดท้ารายงานฯ มักจัดท้าให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ
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อย่ างไรก็ตาม หากจะก้าหนดให้มีห น่ว ยงานกลางเป็นผู้จัดท้ารายงาน EIA ก็
จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารหาหรื อ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานกลางที่ เ หมาะสม พร้ อ มทั้ ง ก้ า หนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสซึ่งต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
(2) แนวทางแก้ ขควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการก้าหนดให้หน่วยงานกลาง ซึ่ง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ด้าเนินการจัดท้ารายงาน EIAหรือแนวทางการลดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิธีอื่น เพื่อให้รายงานฯ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ได้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ได้แก่ การปรับปรุงแนวทางการจัดท้ารายงาน
EIA เพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3) การปรับปรุงแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1) ประเด็ น ปัญ หา องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ไม่ มีศัก ยภาพเพีย งพอทั้ง ในด้า น
บุ คลากร องค์ความรู้และงบประมาณในการด้าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตัวอย่างเช่น การจัดท้าผังเมืองรวม การดูแลรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
และการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนไปบางส่วนก็ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.3.2) แนวทางแก้ ข ควรมีการศึกษาความจ้าเป็นในการแก้ไขปรับปรุง ภารกิจการถ่าย
โอนตามแผนการกระจายอ้ า นาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นรวมถึ งการ
ก้าหนดให้มีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการถ่าย
โอนภารกิจ การปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการสร้างศักยภาพ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านบุคลากรและองค์ความรู้
3.3.3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ได้แก่ การทบทวนความเหมาะสมในการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เช่น การจัดท้า
ผังเมืองรวม การดูแลรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ ก และการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น
3.4) การปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งนาขนาดเล็ก : การห้ามให้มี
จ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินในการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก
3.4.1) ประเด็นปัญหา ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ก้าหนดค้านิยามของ “แหล่งน้้าขนาดเล็ก” ว่าคือ แหล่งน้้า
ประเภทอ่างเก็บน้้า คลองส่งน้้า หนองบึง สระน้้า บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าบาดาล ภาชนะ
เก็ บ กั ก น้้ า และอื่ น ๆ ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการก่ อ สร้ า งไม่ เ กิ น 1 ปี และไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าชดเชยส้าหรับที่ดิน แม้ต่อมาระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวจะถูก
ยกเลิ กโดยระเบียบส้ านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการบริห ารจัดการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับ พ.ศ. 2550 ไม่มี
ข้อความว่า “ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยส้าหรับ ที่ดิน” ในค้านิยามของแหล่งน้้าขนาด
เล็ ก ก็ ต าม แต่ ก รมชลประทานยั ง คงถื อ แนวปฏิ บั ติ ต ามเดิ ม คื อ ไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าชดเชยที่ดินส้าหรับโครงการชลประทานขนาดเล็ก แต่ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้
บริ จ าคที่ดิน เนื่องจากหากจะเปลี่ ยนแปลงให้มีการจ่ายค่าชดเชยค่าที่ดินให้ กับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

5-52

โครงการขนาดเล็กในปัจจุบัน อาจมีผลกระทบต่อโครงการที่ด้าเนินการมาแล้วใน
อดีต โดยประชาชนในพื้นที่โครงการอาจเรียกเก็บเงินชดเชยย้อนหลังได้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ที่ดินมีราคาสูง ประชาชนจึงไม่ประสงค์ที่จะ
บริจาคที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทาน ท้าให้โครงการชลประทานขนาด
เล็กเกิดขึ้นได้ยาก
3.4.2) แนวทางการแก้ ข ควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียในการจ่ายค่าชดเชยค่าที่ดิน
ให้กับโครงการขนาดเล็ก พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการขนาดเล็ก
3.4.3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา เพื่อเพิ่มโอกาสความส้าเร็จในการก่อสร้าง
โครงการขนาดเล็ ก และเพิ่ มการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ดการ
โครงการ
3.5) การแก้ ขปัญหาด้านความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5.1) การป้องกันปัญหาการรุกลาลานาเพิ่มเติม
(1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา
34 ก้าหนดให้ทุกบ้านมีเลขประจ้าบ้าน และมาตรา 36 ก้าหนดให้นายทะเบียน
อ้าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท้าทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้าน นายทะเบียนจึงมี
หน้าที่ต้องออกทะเบียนบ้านให้แก่ทุกบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะมี
สิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของบ้านหรือไม่ ท้าให้มีการออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับ
บ้ านที่ ก่อสร้ างโดยรุกล้้ าล้ าน้้าด้ว ย และแม้ว่ าทะเบียนบ้านที่ออกให้ ที่อยู่อาศั ย
เหล่านี้จะเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว แต่เนื่องจากในพระราชบัญญัติฯ ไม่ได้ก้าหนด
อายุให้กับทะเบียนบ้านชั่วคราว และเจ้าบ้านสามารถน้าทะเบียนบ้านดังกล่าวไป
ด้าเนินการขอใช้สาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและน้้าประปาได้ต่อไป ส่งผลให้ผู้ที่มีที่อยู่
อาศัยในพื้นที่บุกรุก สามารถอยู่อาศัยในที่ดังกล่าวได้เป็นการถาวร และยากต่อการไล่รื้อ
อย่ า งไรก็ตาม การแก้ข้ อกฎหมายโดยห้ ามมิ ให้ น ายทะเบี ยนออกทะเบียนบ้า น
ชั่วคราวให้แก่บ้านที่ปลูกสร้างในเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยไม่มีหลักฐานการ
เป็นเจ้าของที่ดินหรือหนังสือแสดงการยอมรับจากเจ้าของที่ดินที่แท้จริงมาแสดง
อาจท้าให้เกิดผลกระทบหลายประการตามมา ทั้งทางปัญหาทางด้านการปกครอง
และทางด้านการเมือง ปัญหามวลชน และปัญหาสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 2

2

สรุปความจากประเด็นอภิปรายของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545จากหนังสือ
ส้ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0503/5138 เรื่ อ ง การออกเลขที่ บ้ า นชั่ ว คราวให้ กั บ ผู้ บุ ก รุ ก ในเขตที่ ดิ น ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ด้มีมติเมื่อวันที่ 8 เม ายน พ. . 2546 ว่า (1) การแก้ไขการ
บุกรุกที่ดินของรัฐเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มี
ที่ ดิ น อยู่ ใ นความครอบครอง จะต้ อ งหมั่ น ตรวจสอบดู แ ลที่ ดิ น ของตนเองอยู่
สม่้าเสมอ ตลอดจนการด้าเนินการใดๆ ตามอ้านาจหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการ
บุกรุกที่ดินดังกล่าวขึ้น (2) เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐอีกทางหนึ่ง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า งๆ แก่ ป ระชาชน ที่ มี ผ ลกระทบหรื อ เกี่ ย วโยงกั บ ที่ ดิ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้้าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
ถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดว่า กรณีประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้านชั่วคราวมา
ขออนุญาตใช้บริการต่างๆ ดังกล่าว จะอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่
นอกจากนี้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ ขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรั ฐ พ. . 2545 ได้ก้าหนดให้ มี คณะกรรมการแก้ ขปัญหาการบุกรุ กที่ดิน
ของรัฐ (กบร.) เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุม
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวน
หวงห้ า มของรั ฐ ที่ ส าธารณประโยชน์ และที่ ร าชพั ส ดุ เป็ น ต้ น โดย กบร. มี
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมีรอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ของส้านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ้านาจ
หน้ า ที่ที่ ส้ า คัญ ได้แ ก่ (1) เสนอนโยบายหรือ แผนงานในการแก้ ไ ขปั ญ หา และ
ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี (2) ก้าหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา และมาตรการในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ (3) ก้ากับ ติดตาม
ดูแล และตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐ ด้าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) แนวทางแก้ ข ประกอบด้วย
(2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่
มีที่ดินอยู่ในความครอบครอง รวมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ควรถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยเคร่งครัด
(2.2) กบร. ควรเป็นเจ้าภาพในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกล้าน้้า ทั้งใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดย กบร. ควรก้าหนดพื้นที่ล้าน้้าที่มี
ความส้าคัญและมีปัญหาการบุกรุกสูง เพื่อด้าเนินการส้ารวจข้อมูลการบุกรุก
พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการการเจรจากับผู้บุกรุกและการเยียวยาที่เหมาะสม
และมาตรการในการป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น้าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรก้ากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการตาม
มาตรการที่ก้าหนดและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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(2.3) ควรมีการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ล้ า น้้ า อี กทั้ งที่ ต้อ งต้ องอาศัย ทัก ษะสู ง และมีรู ปแบบที่แ ตกต่า งกั นไปตาม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น ๆ
(3) ประโยชน์ต่ อการบริ หารจัดการน า เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกล้ าน้้าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและป้องกันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่รุกล้้าล้าน้้าเพิ่มเติมอันจะเป็นการรักษา
ประสิทธิภาพในการระบายน้้าของล้าน้้า
3.5.2) การดาเนินคดีการบุกรุกที่สา ารณะ
(1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน มาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ยกเว้นมิให้พนักงานปกครองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ในบทบัญญัติตามกฎหมาย
คือ ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ) มีอ้านาจสอบสวน
ความผิดอาญาเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่อื่น ส่งผลให้ที่ผ่านมา
การด้าเนินคดีการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ริมล้าน้้า มีความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา จะส่งผลกระทบต่อมาตราอื่นๆ จ้านวนมากในประมวลกฎหมาย อีกทั้งจะ
กระทบต่อระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) แนวทางการแก้ ข กรุงเทพมหานครควรหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติ ธ รรม และส้ านัก งาน
ต้ า รวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ หาแนวทางให้ ก ารด้ า เนิ น คดี ก ารบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ๆ
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา เพื่อให้การด้าเนินคดีการบุกรุกที่สาธารณะ
ซึ่งรวมถึงพื้นที่ริมล้าน้้า ในกรุงเทพมหานคร มีความรวดเร็วและคล่องตัวขึ้น
3.5.3) การก่อสร้างทางหลวงที่กระทบกับทางระบายนา
(1) ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ให้อ้านาจผู้อ้านวยการทางหลวง หรือ ผู้ ซึ่งไดรับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทาง
หลวง มีอ้านาจท้าหรือแกทางระบายน้้าที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะ 200 เมตร
จากเขตทางหลวงได แต่ตองแจ้งเป็นหนังสือพรอมทั้งส่งส้าเนาแบบก่อสร้างให้เจา
ของที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บางครั้งไม่
มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ส่งผลให้การก่อสร้าง
ถนนเกิดปัญหาในการระบายน้้า
(2) แนวทางแก้ ข กระทรวงคมนาคมควรปฏิบัติตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของแบบการก่อสร้างทางหลวงได้
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณารูปแบบก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ จะช่วยบรรเทาปัญหา
การก่อสร้างถนนที่มีผลกระทบต่อการระบายน้้าได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และมีภารกิจในการจัดท้าผังเมือง
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3.5.4) อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรัก า
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. . 2535
(1) ประเด็ นปัญหาในปัจจุบัน จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2545 ได้ยกเลิกไม่ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่นเป็น เจ้า พนัก งานควบคุม มลพิษ
เนื่องจากเดิมเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีบทบาทที่ทั บ
ซ้อนในคนเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับดังกล่าวส่งผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ว่ า แนวทางในการการตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล
แหล่งก้าเนิดมลพิษ ให้มีประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไร
(2) แนวทางแก้ ขกรมควบคุมมลพิษ ควรจัดท้าข้อชี้แจงในการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา การสร้างความชัดเจนในอ้านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล แหล่งก้าเนิดมลพิษ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาคุณภาพน้้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5.5) การนามวลดินที่ขุดลอกแหล่งนา ปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก
(1) ประเด็นปัญหา แม้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุด
ลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
จะอนุ ญ าตให้ มี ก ารน้ า กรวด หิ น ดิ น ทรายที่ ขุ ด ลอกได้ จ ากแหล่ งน้้ า
สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้้าชลประทาน ไปตีราคาเป็นค่าจ้างใน
การขุดลอกได้ ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้้า แต่ในทาง
ปฏิบัติ หน่วยงานที่ด้าเนินการขุดลอกยังมิได้น้าไปปฏิบัติเท่าที่ควร
(2) แนวทางแก้ ข หน่วยงานที่ด้าเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้้า ควรพิจารณาน้ากรวด
หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปตีราคาเป็นค่าจ้าง เพื่อให้เกิดการประหยัด
งบประมาณ
(3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนา ได้แก่ (1) การใช้งบประมาณในการขุดลอก
แหล่งน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้ามีความ
คล่องตัวและด้าเนินการได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากไม่ต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก
4) ขันตอนต่อ ป
ควรมี ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ดั ง นี้ (1) รู ป แบบและกระบวนการที่
เหมาะสมในการด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก และ (2) การศึกษาเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาน้้าแห่งชาติ
(National Water Development Plan) (3) การพัฒนาเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการน้้า
ภายใต้นโยบายการจัดการน้้าของประเทศ (4) การศึกษาเพื่อจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้า และ (5)
การติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ของคณะกรรมการทรั พ ยากรน้้ า แห่ ง ชาติ และ
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คณะกรรมการลุ่ มน้้ า แล้ ว น้ าผลการศึกษาที่ได้ไ ปใช้ในการปรับปรุงกฎหมายและข้ อก้าหนด หรือการตรา
กฎหมายและข้อก้าหนดขึ้นใหม่ แล้วด้าเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมายต่อไป
3.4) แผนงานที่ 4 : แผนงานปรับปรุงการบริหารจัดการ
1) หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ าของประเทศมีห ลายหน่ ว ยงาน และหลายองค์ ก รเข้ า มา
เกี่ยวข้อง ประกอบกับรูปแบบกระบวนการด้าเนินการของการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกัน ในภาวการณ์
ที่ต่างกัน ดังนั้น กลไก และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจะต้องมีความชัดเจน และมีความ
เป็นเอกภาพอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของระบบข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาวะปกติ ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่
ระดับประเทศจนถึงระดับลุ่มน้้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
2.2) เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาวะวิกฤตให้มีแนวทางที่ชัดเจน และมี
ความสอดคล้ องกันระหว่างกลไกของ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า กับกลไกตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
3) แนวทางการดาเนินการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ้าเป็นต้องมีความชัดเจน
ทั้งองค์กร และกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต
3.1) การบริหารจัดการในภาวะปกติ ควรมีการก้าหนดขอบเขตของอ้านาจหน้าที่ในการ
บริหารที่ชัดเจน ระหว่าง กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้า โดย
3.1.1) กนช. ควรจัดทาแผนแม่บทการบริ หารจัดการทรั พยากรน าของประเท ใน
รูปแบบแผนพัฒนาน้้าแห่งชาติ (National Water Development Plan) ระยะ
ยาว 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้หน่วยงานน้าไป
ปฏิบั ติ พร้อมทั้ง กนช. ควรติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของหน่ว ยงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแผน
3.1.2) คณะกรรมการลุ่มนาควรจัดทาแผนแม่บทลุ่มน า เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และ
กติกาในการบริ หารจัดการน้้าภายในลุ่มน้้า ที่ครอบคลุมการใช้น้าในทุกประเภท
ได้แก่ อุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง สันทนาการ
การรักษาระบบนิเวศและการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพน้้าโดยเฉพาะในลุ่มน้้าที่มีอยู่
ในเกณฑ์ เ สื่ อ โทรมและเสื่ อ มโทรมมาก เช่ น ลุ่ ม น้้ า ท่ า จี น เป็ น ต้ น รวมถึ ง การ
จัดล้าดับความส้าคัญของการจัดสรรน้้าภายในลุ่มน้้า ทั้งนี้ ลุ่มน้้าที่มีความเชื่อมโยง
กันอาจจัดท้าแผนแม่บทร่วมกันได้ แล้วเสนอให้ กนช. ให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการลุ่มน้้าควรจัดท้ากระบวนการมีส่ วนร่ว มในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒ นาแหล่ ง น้้ า ขนาดเล็ ก หรื อ การบริ ห ารจัด การน้้ าโดยชุ ม ชนรวมทั้ งรวบรวม
แผนงานโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด้าเนินการ เพื่ อ
น้าเสนอให้ กนช. พิจารณา
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กรณีที่มีพื้น ที่ที่มีความจ้าเป็นต้องมีกลไกการบริห ารจัดการเป็นการเฉพาะ เช่น
เขตอุต สาหกรรมในภาคตะวั น ออก ให้ ค ณะกรรมการลุ่ มน้้ า น้ าเสนอกลไกการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมให้ กนช. พิจารณา
3.2) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อให้การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้้าควรด้าเนินการ ดังนี้
3.2.1) กนช. ต้องผลักดันให้มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ (BCP)
ในพื้ น ที่ เฉพาะ เช่น ย่ านอุตสาหกรรม หรื อย่ านธุร กิจส้ าคั ญๆ รวมทั้ งให้ มี การ
ฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ
3.2.2) กนช. ต้องมีระบบประสานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ารณภัย
แห่งชาติ เพื่อจัดท้าหลักเกณฑ์และกระบวนการด้าเนินงานในการบริหารจัดการภัย
พิบัติทางน้้า ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยให้ความส้าคัญ
กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งสูง และภัย ที่มีความรุนแรงถึงระดับ 3
และระดับ 4 เพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้้าสามารถด้าเนินการไปได้อย่าง
มีเอกภาพ
3.2.3) คณะกรรมการลุ่มนาต้องประสานกับ ูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ารณภัยและ
ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสา ารณภั ย จั ง หวั ด เพื่ อ น้ า หลั ก เกณฑ์ แ ละ
กระบวนการด้าเนินงานในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้้า ที่ กนช. จัดท้าขึ้น ไป
ด้าเนินการซักซ้อมและท้าความเข้าใจในพื้นที่
รูปที่ 5-6 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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ทั้ ง นี้ ตามรู ป ที่ 6 เมื่ อ เกิ ด ภั ย ในระดั บ ความรุ น แรงระดั บ 3-4 ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ เ กิ น กว่ า
ความสามารถของระดับอ้าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดกนช. จะเข้าไปมีบทบาทในการบริหาร
จัดการ โดยจะประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์อ้านวยการร่วม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ศอร.ปภ.ช.) ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จั ย ที่ จ ะท้ า ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาวะวิ ก ฤตป ระสบความส้ า เร็ จ ได้
ประกอบด้วย ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว แม่นย้า และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่ง มีการสั่งการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเฉียบขาดและไม่ซ้าซ้อน เป็นต้น
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บทที่ 6
แผนประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
6.1 สถานการณ์และสภาพปัญหา

คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
เป็นประธาน ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม มีหน้าที่ในการก้าหนด
แนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรน้า ในภาพรวม พร้อ มจัด ท้า แผนประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ข้อ มูล เพื่อ สร้า งความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ในภาวะปกติ แ ละไม่ ป กติ ผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทังนีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างกว้างขวางและถูกต้อง
โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึนกับประชาชน และความเชื่อมั่นต่อ
นโยบายภาครัฐที่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยยึด
แนวคิด “ความต้ องการของประชาชน”เป็ นหลั กในการท้า งาน เพื่ อเป็ นการสร้ างความปรองดองในการ
ด้าเนินงาน สร้างความเข้าใจ ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง
มุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก

6.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดมุ่งหมายในการท้างานของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อันเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
2) เพื่อประชาสั มพัน ธ์ รณรงค์ใ ห้ ประชาชนร่ว มกั นอนุรั กษ์น้ า สิ่ ง แวดล้ อม และเข้ าร่ว ม
กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐด้าเนินการ
3) เพื่ อประชาสั มพั น ธ์ และรณรงค์ ให้ ทุ กภาคส่ ว นน้ อมน้ าแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตประจ้าวัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4) เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดเป็นค่านิยมในการร่วมกันรักษ์ “น้า” “สิ่ งแวดล้อม”
อย่างยั่งยืน

6.3 เป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานเรื่องบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า และเผยแพร่ข้อมูลการด้าเนินงานของรัฐบาล ภาครัฐ ให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
ท้างานของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายดังนี
ประชาชนทั่วประเทศ เน้นพืนที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ผู้น้าชุมชน/ ก้านัน / ผู้ใหญ่บ้าน
สื่อมวลชน
ชาวต่างประเทศทังที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

6.4 เนือหาในการประชาสัมพันธ์

1) แนวคิด (Theme) ในการประชาสัมพันธ์
: น้าคือชีวิต ชีวิตจบเมื่อหมดน้า
2) กรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1 ดังนี
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ตารางที่ 6-1 กรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์
ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559
1. ประชาสัมพันธ์เน้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
- การบริหารจัดการทรัพยากรนา้
- ประโยชน์ / ความจ้าเป็น ที่ตอ้ งด้าเนินการ
- ผลกระทบต่อประชาชน
- ความพยายามของภาครัฐที่ต้องแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และมุง่ เน้นด้าเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
- ยุทธศาสตร์น้า 12 ปี
2. รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3. รายงานผลการด้าเนินงานของหน่วยงานด้านนา้
- เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดการตื่นตระหนก
การเตรียมงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เรื่องน้าในพืนทีล่ ุ่มแม่น้า
- เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการด้าเนินงานของภาครัฐ
เร่งประชาสัมพันธ์โครงการหลักตามยุทธศาสตร์
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ความพร้อมของการ
ด้าเนินงาน
4. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้า
5. ประชาสัมพันธ์แนวทางการผลักดันองค์กรดูแลเรื่องน้า
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
6. กระตุ้นและสร้างจิตส้านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
7. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด้าเนินชีวิต
8. ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม
9. ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้า และเรื่องที่
เกี่ยวข้อง

ปี พ.ศ. 2560
เป็นต้นไป
1. รณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาชน
ร่วมกันจัดท้าแผนบูรณาการ การใช้ทรัพยากรน้า

2. รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าอย่างเคร่งครัดทุกภาคส่วน
3. ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานของหน่วยงานด้านนา้
ตามยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ฯลฯ

4. สร้างจิตส้านึกและค่านิยมให้ช่วยกันอนุรักษ์นา้ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
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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 / เจาะบ่อน้าบาดาลช่วยประชาชนที่ขาดแคลนน้า จัดรายการพิเศษ รายงาน
สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานด้านน้าที่เร่งช่วยประชาชน
2) ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เริ่มโครงการหลักส้าคัญ ๆ ได้แก่
(1) นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ 9.4 “บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทังเชิงคุณภาพ............ โดยจัดตังหรือก้าหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน้าพร้อมทังมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบงานของการ
บริหารจัดการน้าและการเตือนภัย”
(2) Road Map เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(3) ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
คณะอนุกรรมการ 5 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้า
(4) ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับน้า
(5) รายงานสถานการณ์น้า การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(6) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่น้ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(7) ประโยชน์ของน้า ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษา ฯลฯ
(8) แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละอียดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แสดงในตารางที่ 6-2

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
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่อง “น้า” โดยวางรากฐานบนความต้องการของประชาชน
2) กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นในการท้างานของรัฐบาลและภาครัฐ และให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐด้าเนินการ และสนับสนุนการท้างานของภาครัฐ
3) กลุ่มเป้าหมายเกิดความรักและร่วมอนุรักษ์น้า รักษาสิ่งแวดล้อม
4) กลุ่มเป้าหมายน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน
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ตารางที่ 6-2 แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
การด้าเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

เนือหาการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความ

รณรงค์ให้ร่วมจัดท้าแผนบูรณาการการ
ใช้ทรัพยากรน้า รณรงค์การใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับน้า /สร้างจิตส้านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง
: ภาษาไทย 2 สปอต
: ภาษาต่างประเทศ
5 สปอต
ภูมิภาค : ภาษาถิ่นตาม
จ้านวนชนเผ่า 10 สปอต
รวม 17 สปอต
จ้านวน 2,530 ตอน/ปี
(ใน/นอกสถานที่)
กรมประชาสัมพันธ์ผลิต

- เผยแพร่อย่างน้อยวันละ 10 ครัง

- เผยแพร่อย่างน้อยวันละ 10 ครัง

- ขอความร่วมมือวิทยุสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ /วิทยุชุมชน
เผยแพร่

- ขอความร่วมมือวิทยุสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ /วิทยุชุมชน
เผยแพร่

กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ส่วนกลาง 40 ตอน
- ภูมิภาค 83 สถานี ๆ ละ 30 ตอน

กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ส่วนกลาง 40 ตอน
- ภูมิภาค 83 สถานี ๆ ละ 30 ตอน

เข้าใจเรื่องบริหารจัดการน้า/รายงาน
ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการ
หน่วยงานต่าง ๆ/สร้างความเชื่อมัน่
กระตุ้นจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม/
รณรงค์การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้า /รายงานความคืบหน้าการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานน้า/รณรงค์น้า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

1.

สื่อวิทยุกระจายเสียง
1.1 สปอต ความยาว
30 - 45 วินาที
(เผยแพร่ต้นชั่วโมง/ข่าว
ภาคบังคับ)

1.2 ผลิตรายการพิเศษ
“น้าคือชีวิต”

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
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ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการ เพื่อจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ

กรม
ประชาสัมพันธ์

กรม
ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ
เผยแพร่

การด้าเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

1.4 ข้อความคั่นรายการ / อย่างน้อยวันละ 7 ครัง/
เชิญชวนอนุรักษ์ตน้ นา้ /
สถานี
สร้างความเชื่อมัน่ ในการ
ท้างานของภาครัฐ
1.5 ท้าข่าว / ข่าวประกอบ
ตามสถานการณ์
เสียง
1.6 รายงานพิเศษ/สกูป๊
จ้านวน 385 ตอน
พิเศษ
- ส่วนกลาง /ภูมิภาค 76
จังหวัด รวม 77 แห่ง ๆ
ละ 5 ตอน
1.7 แทรกในรายการ
- ประชาสัมพันธ์เรื่องน้า
ต่าง ๆ (ข้อมูล /ตอบ
- รายงานความคืบหน้า ฯ
ค้าถาม /เกมส์)

- แทรกต้นชั่วโมง /ข่าวภาคบังคับ
- จัดท้าข้อมูลส่งให้สถานีวิทยุในสังกัด
ทั่วประเทศ

- กรม
ประชาสัมพันธ์
เป็นแม่ข่าย
- ขอความร่วมมือ
ถ่ายทอดสด
- แทรกต้นชั่วโมง /ข่าวภาคบังคับ
ฝ่ายเลขานุการ
- จัดท้าข้อมูลส่งให้สถานีวิทยุในสังกัดทั่ว ขอความร่วมมือ
ประเทศ
อนุกรรมการฯ

ขอความร่วมมือวิทยุสังกัดหน่วยงาน
ต่าง ๆ/วิทยุชุมชนจัดท้าข่าวเผยแพร่
เผยแพร่ข่าวภาคบังคับ

ขอความร่วมมือวิทยุสังกัดหน่วยงาน
ต่าง ๆ/วิทยุชุมชนจัดท้าข่าวเผยแพร่
เผยแพร่ข่าวภาคบังคับ

กรม
ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ
อนุกรรมการฯ

ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่าง ๆ

ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่าง ๆ

ฝ่ายเลขานุการ

1.8 บทความ ปชส.นา้

- กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ

- กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ

ฝ่ายเลขานุการ

1.3 ถ่ายทอดสด
นอกสถานที่

ตามที่ได้รบั มอบหมาย
(ปีละ 2 ครัง )

เดือนละ 10 บทความ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ขอความร่วมมือถ่ายทอดสด

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ

สถานีฯ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ
ร่วมถ่ายทอดสด
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หมายเหตุ

การด้าเนินงาน
ที่
2.

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

สื่อวิทยุโทรทัศน์
2.1 สปอต ความยาว

ขอความร่วมมือเผยแพร่
- ส่วนกลาง 3 สปอต
30 - 45 วินาที
- ภูมิภาค /ภาษาถิน่
12 สปอต
2.2 ผลิตรายการพิเศษ
- จ้านวน 48 ตอน/ปี (ใน/ - กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ขอความร่วมมือหน่วยงานเผยแพร่
“น้าคือชีวิต”
นอกสถานที่)
- รายงานความคืบหน้าการ - กรมประชาสัมพันธ์ ผลิต
ท้างาน
ส่วนกลาง 12 ตอน
- เปิดโอกาสให้ประชาชน
ภูมิภาค 12 สถานี ๆ ละ
แสดงความคิดเห็น
3 ตอน = 36 ตอน
เกี่ยวกับการบริหาร
รวม 48 ตอน
จัดการน้า
- ส่งส่วนกลางร้อยเรียง
เทปรายการในภาพรวม
และน้า Rerun ใหม่
ตามสถานการณ์ อาทิ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายการ
2.3 สัมภาษณ์พิเศษใน
ให้สัมภาษณ์รายละเอียดกิจกรรมตาม
รายการที่มีชื่อเสียงของ เรื่องเด่นเย็นนี บ่ายนีมี
ค้าตอบ สนามข่าว 7 สี
สถานการณ์
แต่ละสถานี เชิญชวน
ฯลฯ
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น
2.4 อักษรวิ่ง /เชิญชวน
อย่างน้อยวันละ 10 ครัง - ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ
ร่วมกิจกรรม ฯลฯ
- ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้าข้อความ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ

ขอความร่วมมือเผยแพร่

NBT

- กรมประชาสัมพันธ์ผลิต
- ขอความร่วมมือหน่วยงานเผยแพร่

ฝ่ายเลขานุการฯ

เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายการ
ให้สัมภาษณ์รายละเอียดกิจกรรมตาม
สถานการณ์

ขอความร่วมมือ
อนุกรรมการฯ

- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ
- ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้าข้อความ

ฝ่ายเลขานุการฯ
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หมายเหตุ

การด้าเนินงาน
ที่

3.

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

2.5 Vox pop

ตามความเหมาะสม

2.6 ข่าว /รายงานความ
เคลื่อนไหว
2.7 รายงานพิเศษความ
คืบหน้า /เตรียมพร้อม
ของหน่วยงานต่าง ๆ
2.8 แทรกในรายการต่าง ๆ
(ข้อมูล /ตอบค้าถาม /
เกมส์) In Program
2.9 ถ่ายทอดสดกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้า
2.10 สารคดีสัน “น้า
หัวใจแห่งการพัฒนา”

ตามความเหมาะสม

สื่อสิ่งพิมพ์
3.1 ป้าย Cut-Out

ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ปีละอย่างน้อย 2 ครัง

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ

- ขอความร่วมมือทุกสถานี ผลิตและ
- ขอความร่วมมือทุกสถานี ผลิตและ
สัมภาษณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา สัมภาษณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเลขานุการฯ

- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่าง ๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ

NBT ด้าเนินการ

- ขอความร่วมมือทุกสถานี
ประชาสัมพันธ์ในรายการต่าง ๆ

NBT ด้าเนินการ

หมายเหตุ

ฝ่ายเลขานุการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ

NBT

TV Pool ร่วม
ถ่ายทอดสด

ปีละ 15 ตอน
ความยาวตอนละ
5 นาที

- แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- ยุทธศาตร์น้า
- สร้างความเข้าใจเรื่องความส้าคัญของ
น้า
- สร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล การ
พัฒนากฎหมาย องค์กร

- ความส้าคัญของน้า
- การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด้าเนินชีวิต
- รักษ์สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฝ่ายเลขานุการฯ

ติดตังในจุดส้าคัญ

- เช่าพืนทีป่ ระชาสัมพันธ์ 4 จุด
สนามบิน/ทางด่วน

- เช่าพืนทีป่ ระชาสัมพันธ์ 4 จุด
สนามบิน/ทางด่วน

ฝ่ายเลขานุการฯ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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- กรมประชาสัมพันธ์
ผลิต
- ขอความร่วมมือ
สถานีโทรทัศน์ เคเบิล
ทีวี และ โรงเรียน
เผยแพร่

การด้าเนินงาน
ที่

4.

5.

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

3.2 เอกสารประชาสัมพันธ์ - บทความประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับน้า
ในวารสาร/หนังสือของ
หน่วยงาน
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สื่ออิเล็กทรอกนิกส์
4.1 ป้ายไฟ
ประชาสัมพันธ์ตามความ
เหมาะสม
สื่อสมัยใหม่
5.1 เว็บไซต์

- รายงานความคืบหน้า
ตามความเหมาะสม
- แบรนเนอร์หน้าเว็บไซต์
- ลิงค์เข้าเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ข้อความผ่าน
ผู้ใช้บริการของ True
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Dtac และ AIS
5.3 ตังกลุ่มส้าหรับรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเคลื่อนไหว
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ

- จัดท้าป้าย ณ หน่วยงานกรม
- จัดท้าป้าย ณ หน่วยงานกรม
ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 80 แห่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 80 แห่ง
(กทม. 4 /จังหวัด 76)
(กทม. 4 /จังหวัด 76)
ฝ่ายเลขานุการฯ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ
ด้าเนินการ

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ
ด้าเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ
ด้าเนินการ

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ
ด้าเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ประสานขอความร่วมมือ

ประสานขอความร่วมมือ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการฯ
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หมายเหตุ

ขอความร่วมมือ
หน่วยงานต่างๆ
ด้าเนินการ

การด้าเนินงาน
ที่
6.

กิจกรรม
สื่อกิจกรรม
6.1 สื่อมวลชนสัญจร
เยี่ยมชมโครงการที่
ด้าเนินงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

เป้าหมาย/หน่วยนับ

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

น้าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า / ความ
คืบหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในพืนที่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ปีละ 2 ครัง
ขยายผลการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ปีละ 9 ครัง
พืนที่ตังส้านักประชาสัมพันธ์เขต 1-8
และส่วนกลาง ครังละ 70

น้าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า / ความ
คืบหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในพืนที่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ปีละ 2 ครัง
ขยายผลการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ปีละ 9 ครัง
พืนที่ตังส้านักประชาสัมพันธ์เขต 1-8
และส่วนกลาง ครังละ 70

กรมประชาสัมพันธ์

ปีละอย่างน้อย 1 ครัง

เรียนเชิญสื่อร่วมงานเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

เรียนเชิญสื่อร่วมงานเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

กรมประชาสัมพันธ์

ปีละ 1 กิจกรรม

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด้าเนินการ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด้าเนินการ กรม

ปีละ 2 ครัง ๆ ละ 2 รุ่น

6.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติ
ปีละ 9 ครัง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส้านักประชาสัมพันธ์เขต

1. ขอนแก่น / 2. อุบลราชธานี
3. เชียงใหม่ / 4. พิษณุโลก
5. สุราษฎร์ธานี / 6. สงขลา
7. จันทบุรี / 8. กาญจนบุรี
ส่วนกลาง กทม.

6.3 แถลงข่าว การด้าเนิน
งานของรัฐบาล/เปิดตัว
งานยุทธศาสตร์น้า/
สรุปผลงานด้าเนินงาน
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การรักษ์สิ่งแวดล้อม
* น้าสื่อมวลชนปลูกป่า
ต้นน้า
* Rally อนุรักษ์ป่าต้นน้า
* บวชต้นไม้ เพาะกล้า
สร้างผืนป่า

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

กรมประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับ กรม
ชลประทาน และ
กรมทรัพยากรน้า
ฯลฯ
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หมายเหตุ

การด้าเนินงาน
ที่

7.

กิจกรรม

เป้าหมาย/หน่วยนับ

6.5 จัดประกวดการท้า
1 ครัง
Infographic เรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้า มีแนวทางในการ
ด้าเนินงานอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
การบริหารจัดการ
โครงการ
7.1 การจัดประชุม
ปีละ 4 ครัง
คณะอนุกรรมการ ฯ
7.2 ประเมินผลโครงการ ปีละ 1 ครัง
7.3 สรุปผลและติดตาม
งาน

ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558-2559

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด

ต่อยอดการจัดกิจกรรม

ปีละ 4 ครัง

ปีละ 4 ครัง

จัดจ้าง Third Party ประเมินผล
การประชาสัมพันธ์

จัดจ้าง Third Party ประเมินผล
การประชาสัมพันธ์

- รายงานประจ้าเดือน
- รายงานทุก 3 เดือน
- จัดท้าสรุปรายงาน
ประจ้าปี

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ
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บทที่ 7
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ และบทสรุป
7.1 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า จะสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ้าเป็นที่จะต้อง
มีกระบวนการประสานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 7-1 และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าไปสู่การปฏิบัติ ดังรูปที่ 7-2 ดังนี
7.1.1 กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) ระดับ ประเทศ คือ คณะกรรมการทรัพ ยากรน้า แห่ง ชาติ ซึ่ง มีน ายกรัฐ มนตรีห รือ
บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตังเป็นประธานกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
แต่ง ตั ง ท้าหน้ า ที่ก้าหนดนโยบายการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรน้ าของทุก ลุ่ มน้าทั่ ว ประเทศ และให้ ความ
เห็นชอบพร้อมทังอ้านวยการให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
2) ระดั บ ลุ่ ม น้ า ได้ แ ก่ คณะกรรมการลุ่ ม น้ า คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการและ
คณะอนุกรรมการลุ่มน้าสาขา จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้า ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ข้อจ้ากัด และการยอมรับในพืนที่ ตามความจ้าเป็นเร่งด่วน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรน้าที่เปลี่ยนแปลงในพืนที่ลุ่มน้า โดยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า และแปลงไปสู่การจัดท้าแผนปฏิบัติการในลุ่มน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามก้าหนดเวลาของแผน
พร้อมทังพิจารณาน้าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการ
ด้าเนินการที่เป็นภารกิจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3) ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก้าหนดประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
7.1.2 การสร้างความความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) ระดับประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหม รวมทังองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) ระดับภูมิภาค/จังหวัด หน่วยงานราชการที่มีภารกิจในภูมิภาค และจังหวัด
3) ระดั บ ลุ่ มน้ า คณะกรรมการลุ่ ม น้ า คณะอนุ ก รรมการลุ่ ม น้ า สาขา คณะอนุ ก รรมการ
วิชาการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ คณะท้างานอื่น ๆ
4) ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มเครือข่ายประชาชน
7.1.3 จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่มน้าและแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ได้ก้าหนดกรอบนโยบายการบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรน้า ของทุกลุ่มน้าทั่วประเทศ ตามแผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้า เพื่อ เป็น
กรอบให้ค ณะกรรมการลุ่ม น้า ด้า เนิน การจัด ท้า แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่มน้า
และแผนปฏิบั ติการ พร้อ มทั งหน่ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้อ งจัด ท้า แผนแม่บ ทของหน่ว ยงานราชการตาม
ภารกิจ และจัด ท้าแผนปฏิบัติร าชการของหน่ว ยงานราชการที่ส อดคล้องเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้า
รวมทังจังหวัดจัดท้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยแผนยุท ธศาสตร์ ของลุ่มน้าและของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

ราชการ จะเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการแผนฯทังในระดับพืนที่ลุ่มน้า
ภูมิภาคและในส่วนกลาง
7.1.4 จัดท้ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ส ามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก้ า หนดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแผนฯ โดย
1) คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ า แห่ ง ชาติ (กนช.) จั ด ท้ า กรอบนโยบายการจั ด ท้ า แผน
งบประมาณแบบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ก้าหนดเป้าหมาย ล้าดับความส้าคัญของกิจกรรม
แผนงาน/โครงการ และพืนที่เป้าหมายส้าคัญ รวมทังการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนและ
กรรมการลุ่มน้าเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้า และของหน่วยงาน
ราชการ
2) ส้านักงบประมาณ หารือร่วมกับหน่วยงานราชการเจ้าภาพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใน
การบูรณาการสาระส้าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมทังแนวทางการ
จั ด ท้ า แผนงาน/โครงการ ทั งในระดั บ ภาพรวม ระดั บ พื นที่ และแผนงาน/โครงการที่ ส้ า คั ญ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป
3) ส้านักงบประมาณ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันก้าหนดแนวทางสนับสนุน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยสร้าง
กระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงของแผน รวมทังการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวงและมิติพืนที่
7.1.5 การเตรียมความพร้อมการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้
การด้าเนินการจะต้องพิจารณา ดังนี
1) ความพร้อมด้านมิติทางสังคม/จารีต/ประเพณี ว่ามีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จารีต ประเพณีที่มีอยู่ดังเดิม โดยท้าให้ประชาชนในพืนที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการด้าเนินการ
พร้อมทังเห็นชอบให้สามารถด้าเนินการได้
2) ความพร้อมด้านความเหมาะสม มีความเหมาะสมกับพืนที่และมีความเป็นไปได้ทางอุทกศาสตร์
และวิศวกรรม
3) ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นไปตามกฎ/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) ความพร้ อมด้านเศรษฐกิจ เหมาะสม คุ้ม ค่ากับการลงทุน โดยเกิดประโยชน์สู งสุ ดกั บ
ประเทศและประชาชน
5) ความพร้อมด้านที่ดิน สามารถจัดหาที่ดิน การขออนุญาต ตามกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.1.6 การติดตามประเมินผล
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ให้ท้าการติดตาม ประเมินผล โดยมีการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี
1) ให้ความส้าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส้าเร็จ และผลกระทบของการ
ด้า เนิ น งาน ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ทธศาสตร์ เพื่อ จัด ท้า รายงานเสนอรั ฐ บาลทราบการด้ า เนิ นงานเป็ นไปตาม
เป้าหมายผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ต่อไป
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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2) จัดตังคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยมีผู้แทนจากรัฐ บาลและหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์ก ร
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากร
น้า

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.

1.

3.

4.

5.

6.

กลไก
การ
ขับเคลือ่ น

การสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ

จัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์
ลุม่ น้า

จัดท้า
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

การเตรียม
ความพร้อม

การติดตาม
ประเมินผล

- ระดับประเทศ
ได้แก่ กนช.
- ระดับภูมิภาค
ได้แก่
คณะกรรมการ
ลุ่มน้า
คณะท้างาน
ฯลฯ
- ระดับท้องถิ่น
ได้แก่ คณะ
ท้างาน
จังหวัด/
อ้าเภอ/กลุ่ม
เครือข่าย
ชุมชน/อปท.

ระดับบประเทศ
-- ระดั
ประเทศ
กนช. ก้าหนด
กนช.
และง
เป้าหมายเชิ
หน่
ว
ยงานที
พืนที่และขนาด่
- หน่
เกี่ยวยงานราชการ
วข้อง
จัดท้าแผน
- ระดั
บภูมิภาค
แม่บท/
หน่
วยงานใน
แผนปฏิ
บตั กิ าร
ภูตามภารกิ
มิภาค/จ
- ระดับภูมิภาค/ลุ่ม
จันง้าหวั
ด
ประสาน
- ระดั
บท้บอตั งถิ
แผนปฏิ
กิ าร่น
และความ ่ม
อปท./กลุ
ต้องการ
เครื
อ่ ข่าย
- ระดับท้องถิ่นประชาชน
อปท. เสนอ

- คณะกรรมการ
ลุ่มน้า
ด้าเนินการ
จัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้า
ระดับลุ่มน้า
และ
แผนปฏิบตั ิการ

- กนช. ก้าหนด
กรอบ
งบประมาณ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้า
- สงป./ สศช.
ก้าหนด
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
แบบบูรณการ

- ด้านมิติสังคม/
จารีต/
ประเพณี
- ด้านความ
เหมาะสม
- ด้าน
สิ่งแวดล้อม
- ด้านเศรษฐกิจ
เหมาะสม
คุ้มค่า
กับการลงทุน
- ด้านที่ดิน

- ตังคณะ
กรรมการ
ติดตาม
ประเมินผล
- หน่วยงาน/
ลุ่มน้า
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ประเมิน
ผลส้าเร็จ
ภายใต้
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
เป้าหมายและ
แผนความ
ต้องการ

รูปที่ 7-1 แสดงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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ผังการเชื่อม ยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าไปสู่การปฏิบัติ

น ยบาย
รัฐบาล

ครม.

แผนพั นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กนช.

ก.น.จ.

แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานตามภารกิจ
แผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้า

สงป.

น้าแผนไปปฏิบัติขอรับการสนับสนุน งปม.
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
และพั นาลุ่มน้า
แบบบูรณาการ

แผนความต้องการ
ของท้องถิ่น/
ประชาชน

คณะ
กรรม
การ
ลุ่มน้า

แผนพั นา
จังหวัด
และ
กลุ่มจังหวัด
(ก.บ.จ.)

ทบทวนแผนฯ ในแต่ละป

2. จังหวัด
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดตามและประเมินผล

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

รูปที่ 7-2 แสดงผังการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าไปสู่การปฏิบัติ

7.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้าด้าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีข้อเสนอแนะดังนี
1) กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติมีความส้าคัญ ต้องสามารถเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อน ก้ากับ และประสานการด้าเนินการ ดังนัน
รัฐบาลต้องให้ความส้าคัญทังองค์ประกอบ อ้านาจ หน้าที่ และส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ที่ท้าหน้ าที่เลขานุ การของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ งชาติ ซึ่ง เป็นกลไกในการด้าเนินการร่ว มกันกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทังประสานและด้าเนินการให้แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติได้ในทุกรัฐบาล โดย
ใช้ห ลั ก ธรรมาภิบ าลในการด้าเนิ น การบริห ารจัด การทรั พยากรน้า ในส่ ว นกลไกระดับ ภูมิภ าค/พืนที่ โดย
คณะกรรมการลุ่มน้า ต้องมีกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม และมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการ และที่ส้าคั ญเช่นเดียวกับระดับชาติ คือส้านักงานเลขา ฯ คณะกรรมการลุ่มน้าที่เข้มแข็งเป็น
กลาง จึงจะท้าให้แผนการแก้ไขปั ญหาในพืนที่ ร่ว มกับ หน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและผลักดันแผนในพืนที่ไปสู่การปฏิบัติต่อไปได้
2) นอกจากกลไกในแต่ละระดับแล้ว รัฐ บาลต้องผลักดันให้ ห น่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
น้าแผนยุทธศาสตร์แปลงไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนงานระดับกระทรวง/กรม ภูมิภาค/จังหวัด และท้องถิ่น โดย
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)
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กระทรวง/กรม ที่มีหน่วยงานราชการในภูมิภาคด้าเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่ว มกับ แผนพัฒ นา
จัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนด้าเนิ น การตามภารกิจ ที่ได้รั บ มอบหมายภายใต้ก ฎหมายของท้อ งถิ่น หากโครงการที่เ กิน ขีด
ความสามารถของท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด
3) แผนงานโครงการ ที่จะด้าเนินการต่อไปตามยุทธศาสตร์นี จะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
4) ต้องมีการจัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคร่วมกับแผนการพัฒนาด้านการเกษตร
โดยพิจ ารณาศักยภาพของแหล่งน้ าผิ วดินและน้าใต้ดิน ตามล้าดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ระบบประปา
หมู่บ้านในระยะต่อไป รวมทังต้องก้าหนดแนวทางการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาอย่างต่อเนื่อง
5) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าตามศักยภาพให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและต้องวางแผน การผลิตพืช
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและนโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตร
6) สนับสนุนให้มีการศึกษาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการผันน้าจากภายนอกหรือลุ่มน้า
ที่ไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงมาก และมีประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงของน้าต้นทุนในระยะยาวได้
7) การพัฒ นาเพื่อ เสริม ความต้อ งการนอกเขตชลประทานที่ไ ม่มีศัก ยภาพในการพัฒ นา
ควรพัฒนาระบบเกษตรน้าบาดาลและเกษตรน้าฝนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน
8) การปรับ ระบบปลูก พืช และการก้า หนดนโยบายการจัด การพื นที่เ กษตร (Zoning)
ควรด้าเนินการทังในเขตและนอกเขตชลประทาน โดยเริ่มในพืนที่เสี่ยง เช่น พืนที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้าสูง
พืนที่ที่พืชมีปัญหาด้านการตลาด เป็นต้น
9) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามเป้าหมายจะต้องจัดหานา้ ให้พืนที่อุตสาหกรรม
หลัก 3 ประเภทซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจนในการด้าเนินการ ได้แก่
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้า
(3) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
10) การจัด สรรน้า ระหว่า งกิจกรรม หรือ ระดับลุ่มน้า มีความจ้า เป็น ที่จ ะต้องสร้า งกลไก
เพื่อให้มีการจัดสรรน้าที่เป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งในกรณีที่เกิดสภาวะแล้งรุนแรง
11) การจัดท้าแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพืนที่ต้นน้าหรือเขตที่มีความลาดชันสูง
เพื่อให้มีความสมดุลของน้าท่าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง
12) การลดผลกระทบอุ ทกภั ย ควรให้ ความส้ า คัญ กั บ การปรั บ ปรุ ง และบั งคั บ ใช้ ผั งเมื อ ง
ร่วมกับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้รุกล้าทางน้าสาธารณะ ทังนีเพื่อลดขนาดความรุนแรงและ
การขยายพืนที่เสี่ยงอุทกภัย และลดความจ้าเป็นในการก่อสร้างระบบป้องกันที่ต้องใช้งบประมาณสูง
13) ควรจั ด ท้ า ระบบฐานข้ อ มู ล ส่ ว นกลาง โดยการบู ร ณาการข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นกระบวนการ
วิเคราะห์จากหน่วยงานราชการเจ้าของข้อมูล และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งปันและ
น้าข้อมูล มาใช้ได้ทันสถานการณ์
14) ให้ความส้าคัญกับงบประมาณในการเตรียมความพร้อมของโครงการ เช่น การศึกษา
ส้ารวจ ออกแบบ การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
15) เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ทุกมิติ ควรเพิ่มงบประมาณ
ในส่วนของการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิมให้มีสัดส่วนที่มากขึน
16) สร้างระบบคาดการณ์ภูมิอากาศที่สามารถคาดการณ์ได้แม่นย้าทังต้าแหน่งและระยะเวลา
การคาดการณ์ระยะยาว เพื่อการบริหารจัดการที่ แม่นย้า รวมทังการติดตังระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (พฤษภาคม 2558)

7-5

ให้กระจายโดยทั่ว ถึงทุกพืนที่ เพื่อความสามารถในการสร้างระบบจ้าลองสถานการณ์และระบบเตือนภัย
เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17) การแก้ไ ขปั ญหาด้า นอุ ทกภั ย ควรน้ า มาตรการด้า นเศรษฐศาสตร์ อาทิ การอุด หนุ น
ภาคเอกชน ภาษีป้องกันน้าท่วม และการประกันภัย มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
18) การจัดการด้านคุณภาพน้าด้วยระบบบ้าบัดน้าเสียรวม ยังไม่สามารถครอบคลุมน้าเสีย
จากทุกแหล่งได้ จึงควรด้าเนินการในเชิงรุกโดยส่งเสริมให้มีการจัดการน้าเสียจากแหล่งก้าเนิด เช่น บ้านเรือน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก พืนที่การเกษตร
19) ปรับ ปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบัง คับด้า นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิด ความล่าช้าต่อการ
ด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึน
20) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้าของประเทศฉบับนี จะต้องเป็นพลวัตร คือเมื่อ
เวลาและสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ความต้องการเปลี่ยนไป แผนนีจะต้องมีการทบทวนสถานการณ์ และ
แนวทางการด้าเนินงานในทุก 5 ปี หรือตามความจ้าเป็น

7.3 บทสรุป
4.3.1 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2558-2569)
แนวคิดและกระบวนการวางแผนได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทในปัจจุบัน ได้แก่ แนวทางในการพัฒนา การใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ที่มีความสมดุล แนวทางการบูรณการงานภายใต้เป้าหมายเดียวกัน และที่ส้าคัญ คือ การมีส่วนร่วม
ในการก้าหนดทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะต้องพัฒนาแนวคิดการพัฒนาจากบนลงล่าง และล่างขึนบน
ให้สามารถมีจุดเชื่อมโยงเป้าหมาย ความต้องการในการพัฒนา ในระดับประเทศและในระดับพืนที่ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ ทังในด้านความจ้าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ และระดับพืนที่รวมทังภูมิสังคม
และข้อจ้ากัดของพืนที่
4.3.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า จะต้องก้าหนดให้มีการบูรณาการใน
นโยบายรัฐบาล ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรอื่น ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าและใช้ทรัพยากรน้าสนับสนุนการด้าเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน แล้วถ่ายทอดสู่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเสนอแผนจากหน่วยงานปฏิบัติ ผ่านการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่มน้า
และระดับจังหวัด (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ) ซึ่งจะเป็นแผนเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน จังหวัด และท้องถิ่นต่อไป
4.3.3 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ภายใต้แนวคิดการบริ ห ารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและการมีการก้ากับในเชิงนโยบายจากโครงสร้างการบริหารจัดการน้าที่จะเกิดขึนในรูปแบบของ
คณะกรรมการนโยบายน้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้า หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าไปสู่ระดับลุ่มน้าและระดับพืนที่ โดยแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า จะเป็นกรอบในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการลุ่มน้า ตามอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการลุ่มน้าที่ก้าหนดในระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้า (หรือตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าในอนาคต) ทังนี คณะกรรมการลุ่มน้าจะต้องบูรณการแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานราชการส่วนกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึนจริง รวมทังความต้องการ
ของประชาชนในพืนที่
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