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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนาบริหารจัดการลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน  

โดยศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส 
และประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการน้้า ปัญหาการบริหารจัดการน้้า 
และแนวทางทฤษฎีการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ ควบคู่กับการบริหารจัดการน้้าใน
ต่างประเทศใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า (2) ระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และ (4) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า เพ่ือน้ามาเรียนรู้ ประยุกต์น้ามาพัฒนา แก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านอย่างเป็นระบบ สามารถน้าไปปฏิบัติได้และเกิด
ประสิทธิภาพต่อไป จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันปัญหาของการบริหารจัดการน้้าของประเทศ  
เกิดจากขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การมีส่วนร่วม และการยอมรับของ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถานการณ์น้้า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านที่มีปัญหาหลัก คือ การขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรช่วงฤดูแล้งและมี
น้้าหลากท่วมช่วงฤดูฝน การบุกรุกท้าลายป่าไม้ การชะล้างพังทะลายของพ้ืนที่ลาดชันและดินริมตลิ่ง 
การตกตะกอนในแหล่งเก็บกักน้้า การขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและน้้ามีการปนเปื้อนจาก
สารเคมี 

ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยสอดคล้องกับ  
การบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น สามารถน้ามา
ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศและเชื่อมโยงกับระดับลุ่มน้้าให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป โดยสรุปผลการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้  

1) ด้านกฎหมาย 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

ซึ่งจะเป็นกลไกส้าคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศทั้งระบบ รวมทั้งช่วย
สนับสนุนความสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยกฎหมายดังกล่าว
จะก้าหนดให้มีองค์การบริหารจัดการน้้าแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และองค์กร
ผู้ใช้น้้า ก้าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทการบริหารจัดการ  

การจัดสรรน้้า การบริหารจัดการน้้าในสภาวะวิกฤต การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า และ
ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้้า จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ
กฎหมายของประเทศศึกษาทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือกลไกส้าคัญในการบริหารจัดการน้้า 
ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ในการผลักดันการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้้าให้เป็นรูปธรรม มีหน้าที่
และอ้านาจในการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการลุ่มน้้า การอนุญาตใช้น้้า และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในพื้นท่ีลุ่มน้้า  
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2) ด้านระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า 
จากการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าของประเทศไทยยังขาดความ

เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสที่มีองค์กรที่รับผิดชอบหลายองค์กรท้าให้ข้อมูล
กระจัดกระจาย จึงได้มีการจัดตั้งโครงข่ายข้อมูลน้้าในระดับประเทศขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยน้้า และได้
พัฒนาเป็น “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้้า” โดยมีส้านักงานแห่งชาติด้านน้้าและแหล่งน้้าเป็นผู้พัฒนา
ฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยโดยจัดตั้ง
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพื่อเร่งพัฒนา รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้้า
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลน้้าแห่งชาติ และพัฒนาไปสู่ศูนย์ข้อมูลน้้าระดับ
ลุ่มน้้า และเมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและร่วมบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ได้ จึงจะเห็นได้ว่าระบบฐานข้อมูลน้้ามีความส้าคัญ  
อย่างมากในการบริหารจัดการน้้าที่มีความแม่นย้า ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ในการบริหาร
จัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้า
อย่างบูรณาการ  

ส้าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ควรมีกลไกของคณะกรรมการลุ่มน้้า
เป็นผู้ร่วมพัฒนาเพ่ือให้เกิดการยอมรับข้อมูล การวิเคราะห์แบบจ้าลองในสถานการณ์เพ่ือน้ามาจัดท้า
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านให้มีประสิทธิภาพ และเมื่อการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้ามีประสิทธิภาพสามารถน้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้้าอย่าง
เป็นระบบแล้ว ควรเร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการน้้าทั้งในระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า 
พร้อมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่ประชุมสาธารณะ การอบรมสัมมนา ส้าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านน้้า สื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการในช่วงที่มีสถานการณ์ และการถอดบทเรียนเพ่ือน้ามาพัฒนาปรับปรุง 
การบริหารจัดการน้้าของประเทศท้ังระดับในประเทศและระดับลุ่มน้้าต่อไป  

3) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้้า 
ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในอดีตถึงปัจจุบัน  

เกิดปัญหาการท้างานยังไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าที่มีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของหลายกระทรวง ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่น ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งได้มีการแบ่ง
ขอบเขตการบริหารการแบ่งชั้นแม่น้้าโดยมีคณะกรรมการแม่น้้าเป็นผู้บริหาร และระดับท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหารจัดการ ซึ่งในส่วนนี้ของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน มีคณะกรรมการลุ่มน้้าเป็นผู้บริหารจัดการ
รวมถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือก้าหนดหน้าที่และอ้านาจของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าให้บริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพภายใต้กรอบกฎหมายก้าหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดหน่วยงานบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ที่ก้าหนดอ้านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
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4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในอดีตซึ่งทรัพยากรน้้ามีอย่างไม่จ้ากัดนั้น เป็นการก้าหนด

นโยบายแบบบนลงล่าง กล่าวคือ หน่วยงานหรือผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย แล้วสั่งการไปยังหน่วยงานปฏิบัติทั้งในระดับชาติและใน
ระดับลุ่มน้้า โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเข้ามา
มีบทบาทต่อการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในยุคปัจจุบัน และเกิดการผลักดันให้
เป็นไปในรูปแบบจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การก้าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ าเป็นที่ ยอมรับ เกิดขึ้น ได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ 
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ที่พยายามผลักดันเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าโดยก้าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยแนวทางดังกล่าวสามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โดยปัจจัยหนึ่ง  
ที่ส้าคัญในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านมาจากการไม่ยอมรับของประชาชน 
ในพ้ืนที่ การคัดค้าน ต่อต้านโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในหลายโครงการ หากมีการส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
และติดตามประเมินผล จะท้าให้การแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป โดยตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ได้วางกรอบ
องค์กรบริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้้า และองค์กรผู้ใช้น้้า  
โดยก้าหนดให้ผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่รวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้้า และให้มีการคัดเลือกผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้าเป็นคณะกรรมการลุ่มน้้าเพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการให้ผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า นอกจากนี้ การบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษาของชุมชนท้องถิ่น  
หรือที่เรียกว่า มูระของประเทศญี่ปุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรเร่งน้ามาประยุกต์ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าโดยยึดหลักการ 
กฎระเบียบในหลักส้าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือลดความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่านต่อไป 

 
นอกจากนี้  ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการสร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โดยภาครัฐ
ควรตระหนักถึงการให้ความส้าคัญของความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความส้าคัญที่สุดนอกจากให้กับ
บุคลากรภาครัฐแล้ว ควรให้กับประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้าด้วย รวมถึงการผลักดันการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าได้สอดคล้องตามหลักวิชาการและความต้องการ 
ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าถึง
ปัญหา สู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 
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ในการจัดท้ารายงานการพัฒนาบริหารจัดการลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โดยศึกษาต้นแบบ
การบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ ในครั้งนี้ กระผมขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ค้าแนะน้า
ที่เป็นประโยชน์ และในการสนับสนุนให้รายงานฉบับนี้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในราชการได้ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระดับท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีน้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ นอกจากนี้  
ข้อมูลจากการศึกษายังช่วยให้หน่วยงานก้าหนดกรอบแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้้ายม และลุ่มน้้าน่าน ได้อย่างมีทิศทาง สามารถน้าแนวปฏิบัติที่ดี
ประยุกต์ในการบริหารจัดการน้้าของประเทศต่อไป 
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น่านให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้ รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2561 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
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หลากหลายในเชิงสหวิทยา เพื่อน้าไปใช้ในการบริหารพัฒนาองค์กรต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

น้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภค
บริโภค การท้าการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลังงาน การท่องเที่ยวและ
กีฬา รวมถึงมีความส้าคัญในเชิงนิเวศวิทยาที่ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศต่าง  ๆ ด้วย  
แต่เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ท้าให้มีความต้องการใช้น้้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ป่าต้นน้้าถูกบุกรุกท้าลายอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหา 
การชะล้างพังทลายของดินส่งผลให้ความสามารถในการเก็บกักน้้าหรือการชะลอน้้าตามธรรมชาติลดลง 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้าไปสู่ปัญหาน้้าท่วม และขาดแคลนน้้าทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการระบายน้้าเสียทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้้า 
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้้าเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

การจัดการทรัพยากรน้้าระดับลุ่มน้้าตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งเน้น
การจัดหาแหล่งน้้า การจัดหาน้้า รวมถึงการน้าทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามาใช้ตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ กลับกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ตัวอย่างเช่น 
การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนด้าเนินงานเกี่ยวกับป่าไม้ โดยไม่ค้านึงถึงผลทางระบบนิเวศของลุ่มน้้า  
โดยการให้สัมปทานป่าในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้้าและป่าลุ่มน้้าในภาคเหนือ ซึ่งเพ่ิงยุติเมื่อปี พ.ศ. 2532 และ 
แม้จะมีการปลูกป่าทดแทนในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้้า แต่ก็ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับปัญหาภัยแล้ง
และน้้าท่วม รวมถึงสาเหตุของการชะล้างหน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน้้าและทางน้้า ส่งผลให้
ธรรมชาติแปรปรวนเกิดสภาวะไม่สมดุลของการบริหารจัดการน้้าของลุ่มน้้า  

ส้าหรับลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านเป็นลุ่มน้้าที่ประสบปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งเป็นประจ้า  
ซึ่งทรัพยากรน้้าของทั้งสองลุ่มน้้ามีส่วนส้าคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตและกิจกรรมการผลิตในภาคกลาง 
โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้ก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งโดยเสนอโครงการพัฒนา
แหล่งน้้า อาทิ อ่างเก็บน้้า ฝาย ประตูน้้า และขอบตลิ่งผนังคอนกรีตและโครงการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
อาทิ โครงการแก้มลิง โครงการขุดลอกแหล่งน้้า ที่ตื้นเขิน การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้้าและสิ่งรุกล้้า
ทางน้้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาทั้งน้้าแล้งและน้้าท่วมยังไม่หมดไป  
โดยปัญหาหลักที่ส้าคัญเกิดจากการไม่ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
ภาครัฐเสนอ  

กรมทรัพยากรน้้ามีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน กรมทรัพยากรน้้าได้มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) เพ่ือศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาโมเดลเพ่ือการบริหารจัดการใน
ระดับลุ่มน้้า หรือระดับพ้ืนที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้้าในระดับ
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ลุ่มน้้า ในการเสนอทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดท้าแผนบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา
ในภาวะวิกฤตได้ ดังนั้น จึงได้รวบรวมความร่วมมือที่กรมทรัพยากรน้้ามีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมถึงความส้าคัญที่ต้องศึกษา เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ แนวปฏิบัติที่ดี  
อันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
1.2  สภาพและความส้าคัญของปัญหา 

ที่ผ่านมาลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยซ้้าซาก การแก้ปัญหา
ของทั้งสองลุ่มน้้าไม่ได้ด้าเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ถึงแม้ว่าจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
โมเดล เพ่ือการบริหารจัดการลุ่มน้้ายมแล้วแต่ยังไม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  
ลุ่มน้้ายม และขยายผลเพ่ือการบริหารจัดการลุ่มน้้าน่านได้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านมีสภาพปัญหา
จาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) ขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรช่วงฤดูแล้งและมีน้้าหลากท่วมช่วงฤดูฝน เนื่องจากลุ่มน้้ายม 
มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,160 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรน้้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27,350 ล้าน ลบ.ม.และ
จะเปลี่ยนเป็นปริมาณน้้าท่าในล้าน้้ายมปีละประมาณ 3,660 ล้าน ลบ.ม. แต่เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้้า
อย่างเพียงพอ จึงเป็นเหตุให้น้้าท่วมซ้้าซากในฤดูฝนและฤดูแล้งเกิดน้้าแล้งซ้้าซากตลอดแนวแม่น้้า 
ตั้งแต่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และลุ่มน้้าน่าน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,270 
มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรน้้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 43,690 ล้าน ลบ.ม. และจะเปลี่ยนเป็นปริมาณ
น้้าท่าของลุ่มน้้าน่านทั้งหมดปีละประมาณ 12,015 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนสิริกิตติ์เก็บกักน้้าได้
ประมาณ 9,510 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
และนครสวรรค์ ยังมีพ้ืนที่รับน้้าฝนของทั้งลุ่มน้้าน่านตอนล่าง อีกประมาณ 21,245 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นปริมาตรจากน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 27,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นปริมาณน้้าท่าไหลลง
ทางตอนล่างของลุ่มน้้าน่านปีละประมาณ 6,600 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่มีการเก็บกักน้้าตามล้าน้้าสาขา
ของแม่น้้าน่าน จึงมีปริมาณน้้าของล้าน้้ายม–น่านไหลลงท้ายลุ่มน้้าทั้งสองประมาณ 10,000 ล้าน ลบ.ม. 

2) การบุกรุกท้าลายป่าไม้ การชะล้างพังทะลายของพ้ืนที่ลาดชันและดินริมตลิ่ง และ 
การตกตะกอนในแหล่งเก็บกักน้้า 

3) การขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้้ามีการปนเปื้อนจากสารเคมี 
จากปัญหาดังกล่าว ภาครัฐได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการพัฒนาแหล่งน้้า 

อาทิ อ่างเก็บน้้า ฝาย ประตูน้้า และขอบตลิ่งผนังคอนกรีตและโครงการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง อาทิ 
โครงการแก้มลิง โครงการขุดลอกแหล่งน้้าที่ตื้นเขิน การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้้าและสิ่งรุกล้้าทางน้้า 
ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่โดยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด้าเนินการ แต่เนื่องจากมีการคัดค้าน
จากประชาชนในพื้นท่ี จึงไม่สามารถด้าเนินการตามแผนงานที่ภาครัฐเสนอครบถ้วนได้ 

ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายในการน้าผลการด้าเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ผ่านมา ประกอบการศึกษา เรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการน้้าของประเทศที่
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ประสบผลส้าเร็จเพ่ือน้ามา ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่านอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.3  ค้าถามการศึกษา (Research Question) 

1.3.1 ศึกษา สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มยมและลุ่มน้้าน่าน เป็นอย่างไร 
1.3.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มยมและลุ่มน้้าน่าน  

ที่เป็นอยู่เป็นอย่างไร 
1.3.3 เรียนรู้และประยุกต์แนวทางจากต่างประเทศมาใช้เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและน่านได้อย่างไรบ้าง 
 
1.4  สมมติฐานการศึกษา  

1.4.1 ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านเผชิญปัญหาด้านการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
และมีน้้าหลากท่วมช่วงฤดูฝน ด้านการบุกรุกท้าลายป่า และด้านการขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค 
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะเร่งด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าแต่มีการคัดค้านจากประชาชน จึงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดา้นทรัพยากรน้้าเพื่อสร้างความยั่งยืนในพ้ืนที่ได้  

1.4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าในพ้ืนที่ ลุ่มน้้ ายมและลุ่มน้้ าน่านที่ผ่ านมา 
แบ่งการบริหารจัดการเป็น 2 ส่วน คือ (1) การพัฒนาโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐ และ  
(2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้้ า ซึ่ งมีผู้ แทนจาก 
ภาคประชาชนมาร่วมแสดงความเห็นในการจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้า แต่ขาด  
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพแหล่งน้้า การเสนอทางเลือกในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการด้าเนินการโครงการเพ่ือการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง 

1.4.3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ ายมและลุ่มน้้าน่าน  
โดยศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในต่างประเทศอัน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่ านมาในพ้ืนที่ศึกษา  
เพ่ือน้ามาประยุกต์ในการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน 
ใน 4 ด้านหลัก (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า (2) ระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับปริมาณสมดุลน้้าในแต่ละช่วงเวลา  

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1  ศึกษา รวบรวมข้อมูลนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศตาม 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า 12 ปี การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

1.5.2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย รูปแบบการบริหารจัดการน้้า
ในต่างประเทศ ที่ด้าเนินการ ณ ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้ (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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การบริหารจัดการน้้า (2) ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้้า และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า 

1.5.3 ศึกษาการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน วิเคราะห์สภาพปัญหา
การบริหารจัดการน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมา 
รูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ จาก 3 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยพิจารณาจากประเทศที่มีต้นแบบในการบริหารจัดการน้้าที่เป็นที่ยอมรับ 
และสามารถน้ามาประยุกต์ในการพัฒนาในบริบทของประเทศไทยและเป็นประเทศที่มีความร่วมมือ
กับกรมทรัพยากรน้้า เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยเกื้อหนุน และโอกาส เพ่ือน้ามา
ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านอย่างยั่งยืน
ต่อไป ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับปริมาณสมดุลน้้าในแต่ละสถานการณ์ช่วงเวลา 
 
1.6  แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษา รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา นโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าทั้ง
ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า และรูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1)  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้า  
2)  ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า  
3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และ  
4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า 
เพ่ือน้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน 

 
1.7  ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology) 

1.7.1 ศึกษา รวบรวม แผนนโยบายการบริหารจัดการน้้าในประเทศ ทฤษฎีและหลักการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศไทย และรูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส รวมถึงข้อมูลผลการด้าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศที่ผ่านมา 
ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน  
จากเอกสารเผยแพร่ บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ รวมถึงที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

1.7.2 วิเคราะห์ การประมวลผล โดยน้าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ ร่วมกับประสบการณ์
การด้าเนินการที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปัญหา ต้นแบบแนวปฏิบัติการบริหารจัดการน้้าใน
ต่างประเทศท้ัง 3 ประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีผ่านมา แผนบริหารจัดการลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัย
เกื้อหนุน และโอกาส เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายม
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และลุ่มน้้าน่านอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับปริมาณสมดุลน้้า 
ในแต่ละสถานการณ์ช่วงเวลา 

 
1.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในหัวข้อนี้ คือ ข้อเสนอการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการลุ่มน้้ ายมและลุ่มน้้ าน่าน โดยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ  
เพ่ือเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย ถ่ายทอดสู่การบริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้า
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดท้า
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาไปสู่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น (Local to Local) 

  
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทยสภาพปัญหา
และสถานการณ์ทรัพยากรน้้าประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน  
และทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  
ในการวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย เพ่ือน้า  
ผลการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านให้สอดคล้องกับทิศทาง
แนวนโยบายการบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1  นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมโดยได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรน้้าไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช 2560 ในหลายมาตรา รวมทั้งมีการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2664) โดยก้าหนดเป้าหมายร่วมกันในการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและ
สุขอนามัยส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 6 ของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainble Development Goal 6) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1  บริบทตามข้อก้าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25601 
2.1.1.1  มาตรา 43 บุคคลและชุมชมย่อมมีสิทธิ  

ฯลฯ 
(2)  จัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายก้าหนด 
2.1.1.2  มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
(2)  ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฯลฯ 

(8)  ร่วมมือและสนับสนุนการอนุ รักษ์ และคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
  
                                                 
1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที ่134 ตอนท่ี 40 ก (6 เมษายน 
2560): 12–80. 
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2.1.1.3  มาตรา 57 รัฐต้อง 
ฯลฯ 

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ้ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมด้าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด้าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.1.1.4  มาตรา 58 การด้าเนินการใดของรัฐหรือรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด้าเนินการ 
ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด้าเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 
และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน  
เพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณาด้าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการด้าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการด้าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิด 
ผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้อง
ด้าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

2.1.1.5  มาตรา 72 รัฐพึงด้าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้้า และพลังงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2)  จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับใช้ให้เป็นไปตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

(3)  จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
มีที่ท้ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(4)  จัดให้มีทรัพยากรน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
พัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

2.1.1.6  มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ้าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ้าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด้ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด้าเนินการให้
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ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี 
ที่จ้าเป็น พึงก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด้าเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก้าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

2.1.1.7  มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด้าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(1)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ 

(2)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้้า 

(3)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.1.1.8  มาตรา 258 
ช. ด้านอื่น ๆ  
(1)  ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

และยั่งยืน โดยค้านึงถึงความต้องการใช้น้้าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศประกอบกัน 

จะเห็นได้ว่าข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ให้ความส้าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และการบริหารจัดการน้้าโดย
ก้าหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีทรัพยากรน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น และให้มีการปฏิรูปการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 

2.1.2  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ2 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า (ปี พ.ศ. 2558–2569) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ก้าหนดนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                                                 
2 คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า, แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า (มีนาคม 
2558), หน้า 3–1–3–33. 
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1) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค ได้ก้าหนด
เป้าหมายที่จะต้องจัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้แก่
ชุมชน ชุมชนเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ และยังได้ก้าหนดไว้ภายในปี 2560 
ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เช่น กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้้า กรมทรัพยากรน้้าบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) ก้าหนดที่จะจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนจัดหาน้้าต้นทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคในประเทศไทย จัดหาแหล่งน้้าต้นทุน 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ ทั้งควบคุมและจัดสรรน้้าให้สมดุลเพียงพอกับการใช้น้้าขั้นพ้ืนฐานและระบบนิเวศ
ของลุ่มน้้า รวมทั้งบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในด้านเกษตรกร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยวให้สมดุลกับปริมาณน้้าต้นทุน  

3) ยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ได้ก้าหนดเป้าหมายลดความเสียหาย
จากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญ ที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง  
ลดความเสียหายในพ้ืนที่เกษตรกร และสนับสนุนการปรับตัวพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้้าซาก ตลอดจนลดความ
เสียหายจากน้้าหลาก ดินโคลนถล่มน้้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย 

4)  ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า ก้าหนดให้เป้าหมายแหล่งน้้าทั่วประเทศมี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และลดมลพิษจากแหล่งก้าหนด และแหล่งน้้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู
ยกระดับให้ดีขึ้น รวมทั้งควบคุมความเค็มปากแม่น้้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร
และการประปา  

5)  ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
ก้าหนดที่จะฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
พร้อมทั้งป้องกัน การสูญเสียหน้าดิน และพ้ืนที่ดินถล่มในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน เพ่ือการชะลอน้้าใน 
ลุ่มน้้าสาขาท่ีเสี่ยงภัยน้้าท่วม 

6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ก้าหนดที่จะให้มีองค์กร และกฎหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ก้าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ ตลอดจนมีระบบ
ข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติและลุ่มน้้า  
การวางแผนการบริหารน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

2.1.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals: MDGs) 

ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก้าหนด
วาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post–2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส้าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดท้า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป็นทิศทางการพัฒนา
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ตั้งแต่ปี 2558–2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย 16 เป้าหมาย 
โดยมีส่วนที่สัมพันธ์ในเรื่องการบริหารทรัพยากรน้้า คือ การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้า
และสุขอนามัยส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 6) ดังนั้น กรมทรัพยากรน้้า 
จึงมีภารกิจที่ต้องบริหารทรัพยากรน้้าเพ่ือให้มีน้้าเพียงพอต่อความจ้าเป็นพ้ืนฐาน คือ มีน้้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม การจัดการน้้าที่บูรณาการในมิติต่าง ๆ 
คุณภาพน้้าต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ประโยชน์ได้ การลดการใช้น้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า มีน้้าเพ่ือการ
ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน การจัดการทรัพยากรน้้า มีกระบวนการวางแผนที่ค้านึงส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การใช้ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีมาตรการเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูแหล่งน้้า
ธรรมชาติ การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการน้้า และการจัดการทรัพยากรน้้าโดยชุมชน 

2.1.4  นวัตกรรมใหม่ ไทยแลนด์ 4.03 
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน้าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น

จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆ กับ 
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค 
The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งมีหลักการ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น การบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศต้องส่งเสริมให้มีการใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการน้้า และประชาชนเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้้า  

2.1.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2664)4  
ให้ความส้าคัญเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การสร้างความมั่นคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
ทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้้าต้องด้าเนินการบริหารให้มีน้้า 
เพ่ือความจ้าเป็นและประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยมีประปาครบทุกหมู่บ้าน เพ่ิมคุณภาพ และ
ควบคุมราคาอย่างเหมาะสม น้้าในการพัฒนาเศรษฐกิจได้เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ การวางแผนการจัดการลุ่มน้้าอย่างสมดุลและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้ 

2.1.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1) รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 

                                                 
3 กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาการศึกษา, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคง มั่นคั่ง และ
ยั่งยืน (พฤศจิกายน 2559), หน้า 8–9. 
4 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560–2564 (2560), หน้า 107–120. 



11 

2) สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว

เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้ง

น้้าผิวดินและน้้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้

น้้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และลดจ้านวนประชาชนที่
ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้้า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิตและ  
การบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวชี้วัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
ตัวชี้วัด 2.2  ลุ่มน้้าส้าคัญของประเทศไทย 25 ลุ่มน้้า มีแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้ าอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้ ากับ
ปริมาณน้้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.5 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมี

แนวโน้มลดลง 
ตัวชี้วัด 2.6 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

2.1.5.2 แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 

สมดุล และยั่งยืน 
1)  เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... 
2)  เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้าอย่างบูรณาการ

ทั้ง 25 ลุ่มน้้า 
3)  ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้ าต้นทุนและระบบ

กระจายน้้าให้ดีขึ้น 
5)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและการจัดสรรน้้าต่อหน่วยในภาคการผลิต

ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดน้้าใน

ระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้าในทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้้า ควบคู่กับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืนทั้งในมิติ  
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เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าทั้ง 
น้้าผิวดินและน้้าใต้ดินในทุกมิติ โดยค้านึงถึงศักยภาพ ข้อจ้ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าเป็นส้าคัญ 
 
2.2  สภาพปัญหาและสถานการณ์ทรัพยากรน ้าประเทศไทยในปัจจุบัน 

น้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งอุปโภค บริโภค  
ในการท้าการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่งทางน้้า การท่องเที่ยว
และกีฬา รวมทั้งยังมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ การรักษาระบบนิเวศ และจากสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งมีประชากรเพ่ิมจ้านวนมากขึ้น มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท้าให้  
ความต้องการใช้น้้ามีมากขึ้น ขณะที่มีการท้าลายป่าต้นน้้าอย่างต่อเนื่อง มีการชะล้างพังทลายของดิน 
แหล่งน้้าตื้นเขินเก็บกักได้น้อยลง ส่งผลให้ประเทศเกิดสภาวะขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้น้ามาสู่ปัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมในฤดูฝน ท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่ชุมชน และพ้ืนที่เพาะปลูกหลายพื้นที่ นอกจากนี้ การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม
ยังส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้้า ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการใช้น้้าในทุกมิติ 

ปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาการขาดแคลนน้้า 
น้้าท่วม น้้าเสีย และน้้ากร่อยหรือน้้าเค็มบุกรุกพ้ืนที่ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

2.2.1 ปัญหาการขาดแคลนน ้า 
ปัญหาการขาดแคลนน้้าเป็นปัญหาที่เกิดจากปริมาณน้้า (Water Supply) ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการใช้น้้า (Water Demand) โดยมีสาเหตุหลายประการ แยกได้เป็น สาเหตุจาก
ธรรมชาติ จากมนุษย์ และการบริหารจัดการ ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การขาดแคลนน้้าในภาค 
การใช้น้้าต่าง ๆ การใช้น้้าอุปโภคบริโภค การใช้น้้าเพ่ือการเกษตร น้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม น้้าใช้
ส้าหรับภาคบริการ การท่องเที่ยวและเมืองหลัก 

2.2.2 ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัย 
น้้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีปริมาณมาก 

และฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้้าไหลบ่าตามผิวดินลงสู่ร่องน้้า ล้าธาร และแม่น้้า มีปริมาณ
มากกว่าปกติ จนน้้าไหลบ่าท่วมล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือชุมชนที่อยู่ริมล้าน้้า หรือบางพ้ืนที่มี
สภาพค่อนข้างแบนราบหรือเป็นแอ่งท้องกระทะ แต่ไม่มีระบบการระบายที่สมบรูณ์ เมื่อเกิดสภาวะ  
ฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้งมักเป็นปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง ท้าความเสียหายแก่พ้ืนที่
เพาะปลูกและทรัพย์สินต่าง ๆ หรือกรณีเมื่อเกิดน้้าท่วมใหญ่ในชุมชนหรือน้้าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกของ
การเกษตรกร แล้วท้าให้ทรัพย์สินและพืชของประชาชน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหาย เรียกว่า 
“อุทกภัย” เช่น อุทกภัยเนื่องจากน้้าท่วมใหญ่บริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่างและที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งได้เกิดข้ึนและท้าความเสียหายมากมายหลายครั้ง 

2.2.3 ปัญหาน ้าเสีย (น ้าผิวดินและน ้าบาดาล) 
น้้าผิวดิน ประเทศไทยมีแหล่งน้้าหลัก จ้านวน 52 แหล่งน้้า แบ่งเป็นแม่น้้าสายหลัก 

48 สาย และแหล่งน้้านิ่ง 4 แหล่ง มีการตรวจวัดคุณภาพน้้า 366 จุดตรวจวัด จ้านวน 4 ครั้งต่อปี 
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และประเมินภาพรวมของคุณภาพน้้า โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน (Water Quality Index: 
WQI) จากการตรวจวัดคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ปี พ.ศ. 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
แหล่งน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 29 พอใช้ ร้อยละ 49 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 22 เมื่อพิจารณา
คุณภาพน้้าเปรียบเทียบเป็นรายภูมิภาค พบว่า คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าในภาคใต้มีคุณภาพน้้าดีกว่า
ภาคอ่ืน ๆ ขณะที่ภาคกลางมีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมกว่าภาคอ่ืน โดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ มี
คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมมากที่สุด คุณภาพน้้าในภาพรวมของประเทศไทย มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
อันเนื่องมากจากการระบายน้้าเสียจากชุมชน การชะล้างหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากพ้ืนที่การเกษตร 
และการปศุสัตว์ นอกจากนี้  การรุกล้้าของน้้าเค็มก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปนเปื้อนของน้้าผิ วดิน 
ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช การอุตสาหกรรม การอุปโภค และการผลิตน้้าประปา 

น้้าบาดาลโดยทั่วไปมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภคได้ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณภาพเป็นตามสภาพธรรมชาติของแต่ละพ้ืนที่ 
แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังในบางพ้ืนที่ที่อาจได้รับการปนเปื้อนจากแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยและ
พ้ืนที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ชั้นน้้าบาดาลในระดับสูง
และมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย สุขภาพประชาชนผู้ใช้น้้าบาดาลอุปโภค 

2.2.4 ปัญหาน ้ากร่อยหรือน ้าเค็มบุกรุก 
ปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม เกิดขึ้นในตอนล่างของแม่น้้าเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง 

และแม่กลอง ท้าให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช การประปา การประมง การอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการอุปโภค บริโภคของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้้า การจัดสรรน้้าเพ่ือผลักดันน้้าเค็ม เป็นการ
จัดสรรน้้าจากแหล่งเก็บน้้าพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้า เช่น จากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล รวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในฤดูแล้งปีละมากกว่า 
2,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือควบคุมระดับความเค็มของน้้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานน้้า
ของการเกษตรและการประปา 
 
2.3  ข้อมูลพื นที่ศึกษาลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน 

2.3.1  ลุ่มน ้ายม5 
ลุ่มน้้ายม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวตามแนว

เหนือ–ใต้ มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 24,046.89 ตร.กม. ต้าแหน่งที่ตั้งของลุ่มน้้าอยู่ระหว่างเส้นรุ่งที่ 
14°50´ เหนือ ถึงเส้นรุ่งที่ 18°25´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99°16´ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 
100°40´ ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มน้้าหลักอ่ืน ๆ 4 ลุ่มน้้า คือ 

– ทิศเหนือติดกับลุ่มน้้าโขง 
– ทิศใต้ติดกับลุ่มน้้าปิง  
– ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้าวังและลุ่มน้้าปิง  
– ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าน่าน  

                                                 
5 ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้้า กรมทรัพยากรน้้า, องค์ความรูลุ้่มน้้ายม [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://mekhala.dwr.go.th/knowledge-basin-yom.php.  
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ครอบคลุมเขตการปกครอง 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ล้าปาง แพร่ ตาก 
ก้าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และนครสวรรค์ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดอยู่
ในลุ่มน้้ายม มี 2 จังหวัด คือ แพร่ และสุโขทัย 

แม่น้้ายม มีต้นก้าเนิดจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปันน้้า อยู่ในเขตอ้าเภอปงและ
อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไหลผ่านหุบเขาที่มีความลาดชันมาก โดยมีความลาดชันล้าน้้า 
ประมาณ 1 : 700 และมีระดับความสูงที่ 180–360 ม.รทก. มีที่ราบแคบ ๆ ริมแม่น้้าเป็นบางตอน 
ก่อนไหลเข้าสู่เขตจังหวัดแพร่ จากนั้นจะไหลออกสู่ที่ราบผืนใหญ่ ผ่านอ้าเภอสอง อ้าเภอสูงเม่น 
อ้าเภอเด่นชัย จากนั้นจะไหลเข้าหุบเขาทางทิศตะวันตก ผ่านอ้าเภอลอง อ้าเภอวังชิ้น แล้วไหลลงทาง
ใต้เข้าสู่ที่ราบที่อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการนี้แม่น้้ายมจะไหลคู่ขนานมากับแม่น้้าน่าน 
และเริ่มมีความลาดชันลดลง โดยมีความลาดชันล้าน้้า ประมาณ 1 : 2,300 ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
ริมฝั่งแม่น้้าอยู่ที่ระดับ 50–180 ม.รทก. จากนั้นจะไหลผ่านอ้าเภอสวรรคโลก อ้าเภอศรีส้าโรง อ้าเภอ
กงไกรลาศ และไหลผ่านอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
ผ่านอ้าเภอโพทะเล จนเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้้าน่าน ที่บ้านเกยชัย 
อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความชันล้าน้้าต่้า ประมาณ 1 : 5,000 ถึง 1 : 35,000 มี
ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 20–50 ม.รทก. รวมความยาวตลอดล้าน้้าประมาณ 735 กม. 
ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ายม ดังภาพที่ 1 และพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้ายมในเขตจังหวัดต่าง ๆ แสดงดัง
ตารางที่ 1  

  

 
 

ภาพที่ 1  แสดงพื้นท่ีลุ่มน้้ายม 
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดพื้นที่จังหวัดในเขตลุ่มน้้ายม  
 

 
 

ลุ่มน้้ายม ประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ ล้าน้้าควรไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายม
ที่อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ล้าน้้าปีไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายมที่อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ล้าน้้างาว
ไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายมในเขตจังหวัดแพร่ น้้าแม่สองบรรจบกับแม่น้้ายมที่อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
น้้าแม่ค้ามีไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายมที่อ้าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ น้้าแม่ต้าไหลมาบรรจบกับ
แม่น้้ายมที่อ้าเภอลอง ห้วยแม่สิมไหลมาบรรจบแม่น้้ายมที่อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แม่น้้า 
แม่มอกไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายมที่อ้าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย น้้าแม่ร้าพันบรรจบกับ
แม่น้้ายมที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และแม่น้้าพิจิตรไหลมาบรรจบกับแม่น้้ายมที่บ้านบางคลาน 
อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้ายม ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา
ส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา การเรียกชื่ อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า  
โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา  
(น้้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้้า)  
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยา
และอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการ
ปรับเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มา
พิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) รายงานการศึกษาแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
แนวคันกั้นน้้าท่วม และการส้ารวจสนามในบางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  
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1 : 50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้ายม
ออกเป็น 11 ลุ่มน้้าสาขา แสดงดังตารางที่ 2 และแผนที่แสดงรายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้ายมทั้ง 
11 ลุ่มน้้าสาขา ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงรายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้ายมทั้ง 11 ลุ่มน้้าสาขา 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้ายมทั้ง 11 ลุ่มน้้าสาขา 
 

 
 
 



18 

2.3.2  ลุ่มน ้าน่าน6 
ลุ่มน้้ าน่ าน ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มี พ้ืนที่ ลุ่มน้้ ารวมทั้ งสิ้น 

34,682.04 ตร.กม. พ้ืนที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวตามแนว 
ทิศเหนือ–ใต้ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15° 42´ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 18° 37´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 
99° 51´ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 101° 21´ ตะวันออก มีทิศเหนือของลุ่มน้้าติดกับลุ่มน้้าโขง ทิศใต้ติด
กับลุ่มน้้าเจ้าพระยา ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าโขงและลุ่มน้้าป่าสัก และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้าน่าน  

แม่น้้าน่าน มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย–ลาว 
มีความสูงอยู่ที่ระดับ 220 ม.รทก. จากนั้นไหลผ่านที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน หุบเขาทางด้านตะวันตกและตะวันออกทั้งสองด้านนี้เป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้า
สาขาหลายสาย ที่ราบบริเวณนี้จะมีระดับความสูงประมาณ 180–220 ม.รทก. จากนั้นแม่น้้าน่านจะ
ไหลผ่านหุบเขาลงสู่อ่างเก็บน้้าสิริกิติ์ พ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มน้้าน่านจะเป็นที่ราบสองฝั่งแม่น้้า ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นทุ่งราบผืนใหญ่ที่ส้าคัญที่สุดของประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก แม่น้้าน่านจะไหลเคียงคู่กับ
แม่น้้ายมลงมาจนบรรจบกันที่อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลผ่านบึงบอระเพ็ดทาง
ฝั่งซ้าย ก่อนจะบรรจบกับแม่น้้าปิงที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้้า
เจ้าพระยา  

ล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้าว้า มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางไหลมา
บรรจบทางฝั่งซ้ายของแม่น้้าน่านที่อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน น้้าปาด ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาสายใหญ่  
มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางเช่นกัน ไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้้า
แควน้อย ล้าน้้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดไหลมาบรรจบที่อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และแม่น้้าวังทอง 
ไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายของแม่น้้าน่านที่อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิจิตร ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน  
ดังภาพที่ 3 และพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้้าน่านในเขตจังหวัดต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 3 

 

                                                 
6 ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้้า กรมทรัพยากรน้้า, องค์ความรูลุ้่มน้้าน่าน [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://mekhala.dwr.go.th/knowledge-basin-nan.php. 
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ภาพที่ 3  แสดงพื้นท่ีลุ่มน้้าน่าน 
 

ตารางท่ี 3  แสดงรายละเอียดพื้นที่จังหวัดในเขตลุ่มน้้าน่าน  
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การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าน่าน ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา
ส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้้า โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้้า ล้าน้้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน้้า โดยยึดถือ 
“มาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้้าผิวดิน) 
ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้้า) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานผลการวิจัยเรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
ในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ข้ึน โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาพิจารณาร่วม 
ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) รายงานการศึกษาแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทานแนวคันกั้นน้้าท่วม 
และการส้ารวจสนามในบางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุดปัจจุบัน
จากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่านออกเป็น 16 ลุ่มน้้าสาขา 
แสดงดังตารางที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงรายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าน่านทั้ง 16 ลุ่มน้้าสาขา 
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ตารางท่ี 4  แสดงรายละเอียดลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าน่านทั้งลุ่มน้้า 16 สาขา 
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2.4  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริ 
พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ  

สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 “หลักส้าคัญว่าต้องมีการบริโภค น้้าใช้ น้้าเพ่ือการเพาะปลูก 
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้้า 
คนอยู่ไม่ได้” โดยได้พระราชทานแนวทางด้านงานชลประทาน เกิดเป็นโครงการพระราชด้าริด้านงาน
ชลประทาน มากกว่า 4,000 โครงการ โดยเป็นการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ มีหลายศาสตร์วิชาเข้า
มาร่วม และน้าไปสู่การพัฒนาของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและน้ามาปรับใช้ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาประเทศของไทย ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะอยู่บนฐาน
ของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลได้น้อมน้าแนวทางพระราชด้าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) มาใช้ ในการวางแผนยุทธศาสตร์  20 ปี  เพ่ือไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยสรุปทฤษฎีและหลักการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริได้ ดังนี้ 

2.4.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการน ้าท่วม7 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริ 

การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้้าด้วยการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าล้าธารเพ่ือให้สามารถซึมซับน้้าฝน  
ที่ตกบริเวณต้นน้้าไว้ แล้วค่อยปล่อยออกมาสู่ ล้าน้้าธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเป็นสาเหตุของแม่น้้าคลองตื้นเขิน หากปริมาณน้้าท่วมมีมากก็ทรงให้
สร้างแหล่งน้้าชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือรองรับน้้านั้นไว้ตลอดจนการผันน้้าเข้าสู่ที่ลุ่มอ่ืน 
เพ่ือให้น้้าไหลลงสู่ทะเลในปริมาณท่ีน้้าไม่เข้าท่วมจนสร้างความเสียหายแก่ราษฎร ซึ่งแนวพระราชด้าริ
ดังกล่าว มีดังนี้ 

2.4.1.1 การสร้างเขื่อนเก็บกักน้้า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัฐกาลที่ 9) ได้พระราชทานพระราชด้าริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนต่าง ๆ ด้วยการก่อสร้างเขื่อน
เก็บกักน้้าในหลายท้องที่ด้วยกัน เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งน้้าที่เก็บกักไว้นี้จะระบายออกจากแหล่ง
กักเก็บทีละน้อย ๆ เพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการเพาะปลูกใน
ช่วงเวลาฝนไม่ตกหรือช่วงฤดูแล้ง ครั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีต่อไปเขื่อนก็จะมีปริมาณพ้ืนที่รองรับน้้า
จ้านวนมาก เข้ามาเก็บไว้ซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาน้้าท่วมของประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าเป็นมาตรการป้องกันน้้าท่วมที่ส้าคัญ
ประการหนึ่งในการกักเก็บน้้าที่ไหลท่วมล้น ในฤดูน้้าหลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะ
อ่างเก็บน้้า  

2.4.1.2 การก่อสร้างทางผันน้้า 
การก่อสร้างทางผันน้้าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับแม่น้้าที่มีปัญหา

น้้าท่วมมีหลักการอยู่ว่าจะผันน้้าในส่วนที่น้้าไหลล้นตลิ่งออกไปจากล้าน้้าโดยตรงปล่อยน้้าส่วนใหญ่ที่มี
ระดับไม่ล้นตลิ่งให้ไหลอยู่ในล้าน้้าเดิมตามปกติ วิธีการนี้จะต้องสร้างอาคารเพ่ือควบคุมและบังคับน้้า 
                                                 
7 คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้า้ ร้อยใจเป็นหนึ่ง สร้าง 8 
หมื่นฝายต้นน้้า ถวายในหลวง (ส้านักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้้า, 2550), หน้า 29–32. 
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บริเวณปากทางให้เชื่อมกับล้าน้้าสายใหญ่ และกรณีต้องการผันน้้าทั้งหมดให้ไหลไปตามทางน้้าขุดใหม่ 
ควรขุดล้าน้้าสายใหม่แยกออกจากล้าน้้าสายเดิมตรงบริเวณที่ล้าน้้า เป็นแนวโค้ง และระดับท้องน้้า
ของคลองขุดใหม่จะต้องเสมอกับท้องน้้าเดิมเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นก็ปิดล้าน้้าสายเดิม  

2.4.1.3 การปรับปรุงสภาพล้าน้้า 
การปรับปรุงและตกแต่งล้าน้้า เพื่อช่วยให้น้้าไหลตามล้าน้้าได้สะดวกหรือ

ให้กระแสน้้าไหลเร็วขึ้น โดยการขุดลอกล้าน้้าในบริเวณที่ตื้นเขิน ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ
ก้าจัดวัชพืช หรือท้าลายสิ่งกีดขวางทางน้้าไหลออกไปจนหมด และกรณีล้าน้้ามีแนวโค้ งมากเป็น 
ระยะไกล อาจพิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ซึ่งจะท้าให้น้้าไหลผ่าน
ได้เร็วขึ้น  

2.4.1.4 การสร้างคันกั้นน้้า 
การก่อสร้างคันกั้นน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้ง

โบราณโดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล้าน้้าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร
เพ่ือป้องกันมิให้น้้าล้นตลิ่งไปท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ได้รับความเสียหายด้วยการเสริมขอบตลิ่งของล้าน้้า 
ให้ระดับสูงมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือให้สามารถระบายน้้าได้มากข้ึน  

2.4.1.5 การระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ลุ่ม  
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มคล้ายแอ่งรับน้้าที่ไหลออกจากที่สูง หรือรับน้้า

จากล้าน้้าเข้าไปเก็บขังไว้ และไม่สามารถระบายออกไปได้ให้หมดตามธรรมชาติ ทรงให้ขุดหรือ
ปรับปรุงคลองระบายน้้าภายในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มให้สามารถระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่ที่มี 
น้้าท่วมขังอยู่ เป็นประจ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งที่ปลายคลองระบายน้้า
แต่ละสายควรก่อสร้างประตูระบายน้้าหรือท่อระบายน้้าส้าหรับท้าหน้าที่ควบคุมการเก็บกักเก็บ 
น้้าในคลอง และป้องกันน้้าจากบริเวณด้านนอกไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในพ้ืนที่ 

2.4.1.6 การหาความสัมพันธ์ของระดับน้้าและปริมาณน้้าปากแม่น้้าเจ้าพระยา  
การหาความสัมพันธ์ของน้้าทะเลหนุน และปริมาณน้้าเหนือไหลหลาก 

ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ส้าหรับการบริหารจัดการปริมาณน้้าเหนือ 
และปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสภาพน้้าทะเลที่หนุนสูงขึ้น  

2.4.1.7 การสร้างแก้มลิงลักษณะและวิธีการสร้างแก้มลิง  
1)  ด้าเนินการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองใน

แนวเหนือ–ใต้ลงคลองพักน้้าขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก  
ซึ่งจะท้าหน้าที่เป็นบ่อเก็บน้้าขนาดใหญ่ คือ แก้มลิงต่อไป  

2)  เมื่อระดับน้้าทะเลลดต่้าลงกว่าระดับน้้าในคลองก็ท้าการระบายน้้า
จากคลองดังกล่าวออกทางประตูระบายน้้าโดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) 
ตามธรรมชาติ 

3)  สูบน้้าออกจากคลองที่ท้าหน้าที่แก้มลิงน้้าให้ระบายออกในระดับ
ต่้าสุดออกสู่ทะเล เพื่อจะได้ท้าให้น้้าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้้าท่วมพ้ืนที่
ลดน้อยลง  
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4)  เมื่อระดับน้้าทะเลสูงกว่าระดับน้้าในล้าคลองให้ท้าการปิดประตู
ระบายน้้า เพ่ือป้องกันมิให้น้้าย้อนกลับ โดยยึดหลักน้้าไหลทางเดียว (One Way Flow) 

2.4.2  ทฤษฎีการบริหารจัดการน ้าแล้ง8 
2.4.2.1 ฝนหลวง 

ฝนหลวง คือ กระบวนการจัดการทรัพยากรน้้าในบรรยากาศมาใช้
ประโยชน์ โดยการเหนี่ยวน้าไอน้้าในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้้า เมื่อละอองน้้ารวมตัว
หนาแน่นจะเกิดเป็นเมฆ จากนั้นจึงเร่งให้เมฆมีการรวมตัวกันหนาแน่นและเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจนเกิดเป็น
ฝนตกท้าให้สามารถช่วยเพิ่มน้้าให้แก่แหล่งน้้าผิวดินและแหล่งน้้าใต้ดิน ตลอดจนเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่
พ้ืนทีท่ั่วไปได้นอกเหนือจากฝนที่ตกเองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาฝนไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วง  

2.4.2.2 การพัฒนาแหล่งน้้าผิวดิน  
กระบวนการบริหารจัดการน้้าจากแหล่งน้้าผิวดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

มาใช้ประโยชน์ให้ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ระยะเวลาและความต้องการของประชาชน ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานพระราชด้าริในการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดิน
ไว้หลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ 

1) อ่างเก็บน้้า เป็นการเก็บกักน้้า โดยสร้างเขื่อนปิดกั้นระหว่างหุบเขา
หรือเนินสูง เพ่ือกั้นน้้าที่ไหลมาตามร่องน้้า หรือล้าน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่แห้งแล้ง ล้าธารและล้าห้วยมีน้้าไหลเฉพาะ
ในฤดูฝน  

2) ฝายทดน้้า ในพ้ืนที่ท้ากินที่อยู่สูงกว่าล้าห้วย ใช้วิธีการก่อสร้างอาคาร
ปิดขวางทางน้้าไหล เพ่ือทดน้้าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ้น จนสามารถผันเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้้า
ให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก ส่วนน้้าที่เหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะต้องก้าหนดให้มี
ขนาดความสูง ความยาวมากพอที่จะทดน้้าให้ไหลเข้าคลองส่งน้้า และสามารถจะระบายน้้าในฤดูน้้า
หลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมดเพียงแค่น้้าก็สามารถแก้ปัญหาขาดน้้าในพ้ืนที่เพาะปลูกได้อย่างดี  

3) ขุดลอกหนองบึงเป็นวิธีการขุดลอกดินในหนองหรือบึงธรรมชาติที่ตื้น
เขินหรือถูกมนุษย์บุกรุกท้าลาย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้้าให้ได้ปริมาณมากขึ้น เมื่อฝนตกมากน้้าก็จะ
ไหลลงไปในหนองน้้า บางส่วนก็จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้ในหนองและบึง ซึ่งสามารถจะ
น้ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ในฤดูแล้ง 

4) ประตูระบายน้้า เป็นวิธีการปิดกันล้าน้้าล้าคลองที่มีขนาดใหญ่และมี
น้้าไหลในฤดูน้้าหลากเป็นจ้านวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เก็บกักน้้า ในฤดูน้้าหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ขณะเดียวกันก็มีบานระบายเปิด–ปิด ให้สามารถระบายน้้าส่วนเกินออกไป  

5) สระเก็บน้้า แหล่งเก็บกักน้้าฝน น้้าท่าหรือน้้าที่ไหลออกมาจากดิน
โดยมีขนาดความยาว ความกว้าง และความลึกของสระตามจ้านวนน้้าที่ต้องการจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ 
ส่วนใหญ่มีการสร้างในท้องที่ที่ไม่มีล้าน้้าธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ้านวยให้การก่อสร้าง
แหล่งน้้าประเภทอ่ืน นอกจากนั้น สระน้้ายังเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการทฤษฎีใหม่  คือ  

                                                 
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32–35.  
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แนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและน้้า เพ่ือแก้ไขการบริหารจัดการที่ดินและน้้า  
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้งซ้้าซากของเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.4.3  ทฤษฎีใหม่ในการจัดการที่ดินและน ้าเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน9 
ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้้า และการบริหารงานปัญหาการขาดแคลนน้้า 

และที่ดินท้ากินของเกษตรกร เป็นปัญหาส้าคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้้าฝนท้านาเป็นหลักเกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวอยู่ใน
ระดับต่้าไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” 
ให้ด้าเนินการในพ้ืนที่ท้ากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา
อย่างเหมาะสม ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้้าในที่ดินส้าหรับ
การท้าการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่าย
และมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี ซึ่งได้ด้าเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพ่ือการผลิตทาง
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ส้าหรับเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด้ารัสว่า 
“...ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนั้นจะท้าความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมี
ความเพียรแล้ว ต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรง
ท้าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพ้ืนที่ส่วน
พระองค์ ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ใกล้วัดมงคล ต้าบลห้วยบง อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ ทั้งนี้ ก่อนที่จะทรงน้า
เอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2537 นั้น ทรงให้จัดตั้งศูนย์บริหารพัฒนาตาม 
แนวพระราชด้าริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้าน
การเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่างราษฎรและรัฐ ท้าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและ
จริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความส้าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตใน
ท้องที่อ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาด้านการเกษตร คือ แนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักในนาม 
“เกษตรทฤษฎีใหม”่10 

พระราชด้าริทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา 
คือ ที่ดินและน้้า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด้าเนินการทฤษฎี ใหม่ 
ได้พระราชทานขั้นตอนด้าเนินงาน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น้อยค่อนข้าง
ยากจนอยู่ในเขตเกษตรน้้าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต 
เสถียรภาพด้านอาหารประจ้าวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของ
ชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ท้ากินและที่อยู่อาศัยให้แบ่งพ้ืนที่ 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ 30% ให้ขุด

                                                 
9 มูลนิธิชัยพัฒนา, แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (Self Reliance) 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.chaipat.or.th/concept-and-theory-development/to-develop-self-
reliance=of=farmers.html. 
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจดัการทรัพยากรการผลติทางการเกษตร 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res05_02.html.  
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สระเก็บกักน้้าเพ่ือใช้เก็บกักน้้าฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้้า
และพืชน้้าต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉดได้ด้วย) พ้ืนที่ส่วนที่สอง
ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี  
เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ พ้ืนที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวัน หากเหลือบริโภคก็น้าไปจ้าหน่ายและ
พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนนคันดิน กองฟาง ลานตาก 
กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่ง
ในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น “พออยู่ พอกิน” 
ไปสู่ขั้น”พอมี อันจะกิน” เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องด้าเนินการตามขั้นที่สองและขั้นที่สาม
ต่อไปตามล้าดับ 

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดิน
ของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง 
ร่วมใจกันด้าเนินการในด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านการผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน 
การหาพันธุ์ พืชปุ๋ยการหาน้้า และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก  

2)  ด้านการตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิต
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าวเตรียมหาเครื่องสีข้าว 
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

3) ด้านความเป็นอยู่ เกษตรกรในขณะเดียวกันต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร 
โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้้า ปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง  

4) ด้านสวัสดิการ ในแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ้าเป็น เช่น มีสถานี
อนามัย เมื่อยามป่วยไข้หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  

5) ด้านการศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น  
มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  

6) ด้านสังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ
โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  

กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
ส่วนราชการองคก์รเอกชนตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส้าคัญ 

ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อด้าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมี
รายได้ดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ 
ติดต่อประสานงานเพ่ือจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคารหรือบริษัทห้างร้านเอกชนมาช่วยในการท้า
ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน  

ในปัจจุบันนั้น ได้มีการน้าเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปท้าการทดลองขยายผล ณ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวมทั้ง กรมวิชาการเกษตรได้



27 

ด้าเนินการจัดท้าแปลงสาธิต จ้านวน 25 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนั้น กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการด้าเนินงานให้มีการน้าเอาทฤษฎีใหม่ไปใช้  
อย่างกว้างขวางขึ้น ทฤษฎีใหม่เป็นพระราชด้าริที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกัน ในหมู่นักวิชาการ 
และเกษตรกรแล้วว่า เป็นแนวทางการจัดการดินและน้้า ที่สามารถน้าไปปฏิบัติ ซึ่งได้ผลอย่างแท้จริง 
ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยและมีการเผยแพร่ในต่างประเทศ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มี
คุณค่าก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีงาม
ระหว่างประเทศไทย  

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย เทียบกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ป่น  
เพ่ือน้ามาประยุกต์ในการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน 
ใน 4 ด้านหลัก (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า (2) ระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการน้้ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการใช้น้้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความยุติธรรม หมายถึง โอกาสที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ 
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน และมีความยั่งยืน หมายถึง การให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงและใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน แนวคิดและหลักการจัดการ
ทรัพยากรน้้า จึงต้องเป็นการบริหารเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเป็นเป้าหมายไว้  

ประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด วิถีชีวิตคนไทย
ผูกพันอยู่กับน้้าซึ่งสังเกตได้จากการที่ประชาชน มักจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนไว้ ใกล้กับแหล่งน้้า การมี
อาชีพเกษตรกรรมจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้้า  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้าให้รู้ได้ว่า
ประชาชนในภาคเหนือมีการสร้างเหมืองฝายขึ้ นใช้ เมื่อกว่า 700 ปีที่ผ่านมา ประชาชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รู้วิธีการสร้างอ่างเก็บน้้าไว้ใช้มาเป็นเวลานานนับพันปี และประชาชนใน
ภาคกลางรู้จักการขุดคลอง เพื่อกักน้้าจากแม่น้้าเข้าไปยังพ้ืนที่การท้านาเมื่อ 400 ปีมาแล้ว สิ่งเหล่านี้
ล้วนแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการจัดการทรัพยากรน้้ามานานแล้ว ปัจจุบันประชากรมีจ้านวนมากขึ้น 
ความต้องการใช้น้้ามีมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า จึงต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าให้มากขึ้น ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในทุกด้าน 
เพ่ือให้มีการใช้น้้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการรักษาความสมดุล
ของสภาพแวดล้อม 

ปัจจุบัน การจัดการทรัพยากรน้้ามีหลายรูปแบบ เช่น การเก็บน้้าในรูปของเขื่อน ฝาย  
อ่างเก็บน้้าสระน้้า เป็นต้น เพ่ือจัดสรรน้้า ให้กับมนุษย์สัตว์พืชได้ใช้ได้บริโภค อย่างไรก็ตาม  
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับน้้ามีเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น น้้าใช้เพาะปลูก  
น้้าใช้เพ่ือการเกษตร น้้าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้้าใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม ขณะที่ปริมาณและ
คุณภาพแหล่งน้้าธรรมชาติในหลายท้องที่ ก้าลังมีสภาพเป็นที่น่าวิตก พ้ืนที่หลายแห่งต้องประสบกับ
สภาวะแห้งแล้งมากผิดปกติทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนแม้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นปกติ เนื่องจาก ความผันแปร
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ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งมนุษย์จะได้ รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงมี 
การระดมก้าลังในภาครัฐให้มีการจัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมข้ึน และคิดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้น  

การบริหารจัดการน้้า โดยการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นถือเป็นเรื่องยาก  
แต่การวางระบบบริหารจัดการที่ดีจะท้าให้ลดความสูญเสียได้มาก การจัดการภัยพิบัติเป็นกระบวนการ 
ที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ ช่วยชีวิต  
และการฟ้ืนฟูบูรณะหลังเหตุการณ์ ในอดีตการจัดการภัยพิบัติมักเน้นเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
เป็นหลัก แต่แนวโน้มของการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่จะมีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น 
โดยด้าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
รวมทั้งมาตรการที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเป็นการวางแผน
เพ่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่องจนครบ
กระบวนการ เรียกว่า “วงจรการจัดการสาธารณภัย” ประกอบด้วย  

การป้องกัน (Prevention) คือ การด้าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางป้องกันมิให้ภัยพิบัติ 
และความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อน เพ่ือป้องกันน้้าท่วม การควบคุม
ไฟป่า การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และการก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรง
ของภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ เนื่องจากการป้องกันและ
การบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกันในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทั้ง 2 ด้าน ควบคู่กับ
การบรรเทาความสูญเสียจากภัยพิบัติ เป็นเรื่องกว้างขวางและครอบคลุมการด้าเนินงานหลายด้าน  
จึงต้องการการประสานงานที่ดีมาตรการที่ส้าคัญได้แก่ การก้าหนดการจัดการภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟู
บูรณะหลังการเกิดภัย มาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย
การวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง  รวมถึงการสร้าง 
ความตระหนักรู้ของสาธารณชนผ่านการให้การศึกษาและฝึกอบรม  

การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับรัฐบาล องค์กรปฏิบัติชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อม
เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติจ้านวนมากที่ต้ องประสานงานกันมาตรการที่ส้าคัญ ได้แก่  
การจัดท้าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือนและระบบ
การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกซ้อมและอบรมให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วย เนื่องจาก 
ในกรณีที่การเตรียมพร้อมของรัฐมีข้อจ้ากัด การเตรียมพร้อมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถ
ช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน 

การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอย่างทันทีทันใด  
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยชีวิตป้องกันอันตรายและความสูญเสียต่าง ๆ เช่น 
การค้นหาช่วยชีวิต การกู้ภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหารและยา การจัดท้าที่พัก
ชั่วคราว การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการน้าส่งโรงพยาบาลเป็นต้น 



30 

 

การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) เป็นขั้นตอนที่ด้าเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 
เพ่ือให้พ้ืนที่หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา  
5–10 ปี มาตรการที่ส้าคัญ ได้แก่ การซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดตั้ง
ชุมชนใหม่ การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัย ส้าหรับมาตรการ
ฟ้ืนฟบููรณะในระยะยาวจะน้าไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป  

การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่มี
ขอบเขตกว้างกว่าการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน 
และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้ว ท้าการปรับปรุงระบบการด้าเนินงานต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด  

3.1.1  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารน ้าของประเทศไทย 
ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดกฎหมายกลางในการบริหารจัดการน้้าที่จะก้าหนด 

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาพรวม พร้อมทั้งการแบ่งอ้านาจหน้าที่ขององค์กรที่
เกี่ยวข้องไม่ให้ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีความพยายามผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการเชื่อมโยงองค์กรและภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับ
ทรัพยากรน้้าให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามาแล้วหลายครั้ง แต่เนื่องจากมี  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท้าให้การออกพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องตกพับไปหลายครั้ง 
จนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.... มาพิจารณาซึ่งสถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีจ้านวนประชากรเพ่ิมขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ท้าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ปัญหาการปล่อยของเสียลงแม่น้้าล้าคลอง น้้าเน่าเสีย เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหลาย ๆ ท้องที่ ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้้าบางฉบับมีผลบังคับใช้นานกว่า 
50–60 ปี โดยไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม จึงท้าให้การบังคับใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  
เกิดช่องว่างทางกฎหมาย จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า
สามารถแยกออกเป็นกฎหมายทั่วไป กฎหมายเฉพาะ และหากจะจ้าแนกตามกิจกรรมหลักเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้้าในด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ การจัดสรรทรัพยากรน้้า การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย การป้องกันและแก้ไขมลภาวะทางน้้าแล้ว มีกฎหมายเกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยกัน
มากกว่า 33 ฉบับ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ต้องมีความเกี่ยวกับกับ
กฎหมายหลายฉบับ โดยมีหน่วยงานปฏิบัติในกรอบที่กฎหมายแต่ละฉบับก้าหนดไว้ จึงเป็นปัญหาทาง
กฎหมายที่มีลักษณะกระจายตัวกัน ท้าให้การจัดการทรัพยากรน้้าไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เท่าที่ควร นอกจากนี้  กฎหมายเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันบางฉบับได้
ประกาศใช้มาเป็นเวลานานมีความล่าสมัย และมีช่องว่างของกฎหมาย โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาของกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ 
รวมถึงสภาพของกฎหมายที่ใช้ยังขาดเอกภาพ จึงขาดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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3.1.2 ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย 
จากเหตุการณ์น้้ าท่วมเมื่อปี  2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้จัดตั้งและด้าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนงานระยะเร่งด่วนด้าน “พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย” ของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (กยน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นระบบกลาง 
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า ทั้งข้อมูลแผนที่ สถิติ สภาพอากาศ สถานการณ์น้้า
ในล้าน้้าสายหลัก และอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพยากรณ์
สภาพฝนและน้้าท่า ส้าหรับใช้ในการวางแผนการจัดการน้้า และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้้าท่วม ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้้า เช่น อัตราการไหล และระดับน้้าของแม่น้้าหลัก
ที่ส้าคัญ ใช้ระบบโทรมาตรหรือกล้องวงจรปิด นอกจากนี้ ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและติดตาม
สถานการณ์ และเทคโนโลยีขั้นสูงในการส้ารวจสภาพท้องน้้าและภูมิประเทศ 

ความคืบหน้าในการพัฒนาคลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติเพ่ือให้บริการข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านน้้าเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) โดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เห็นถึงความจ้าเป็นที่
จะต้องปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและจัดท้าแนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบ  
ได้จัดท้ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของประเทศ พ.ศ. 2558–2569 ซึ่งคลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า ที่ได้ก้าหนดแผนพัฒนาต่อยอด
คลังข้อมูลน้้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้เป็นระบบข้อมูลกลางด้านน้้า  และพัฒนาระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจให้สามารถลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้าของประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2561 โดยมีระบบหลัก ดังนี้ 

1).  ระบบคลังข้อมูลคลังน้้าแห่งชาติ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวบรวมและ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 30 หน่วยงาน 

2)  ระบบในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้้าในภาวะ
ปกติและตัดสินใจ แก้ไข บรรเทาอุทกภัยในภาวะวิกฤตได้อย่างมีเอกภาพ 

3)  กระบวนการในการก้าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และซ่อมบ้ารุงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย 
ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในอดีตถึงปัจจุบันเกิด

ปัญหาการท้างานยังไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าที่มีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของหลายกระทรวง โดยมีหน่วยงานปฏิบัติในบางกระทรวงมีหน้าที่แบบไม่ใช่ภารกิจหลักหรือ
เป็นงานฝาก บางหน่วยงานได้ก้าหนดการท้างานไว้หลายประเภทหลายวัตถุประสงค์ เกินบทบาท
หน้าที่ของกระทรวงที่สังกัด แต่งานบางประเภทที่มีความส้าคัญกลับไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบเหมือนที่
เป็นในสมัยก่อนการปฏิรูประบบราชการ และที่ส้าคัญที่สุด คือ ภาระหน้าที่งานจัดการทรัพยากรน้้า
อันเป็นอ้านาจหน้าที่ต้องด้าเนินการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กล่าวข้างต้นก็ปรากฏว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของกระทรวงใด โดยสรุปแล้ว 
สภาพและปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีดังนี้ 

1)  การขาดองค์กรและโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการ 
2)  โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้ายังกระจัดกระจาย 
3)  การขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการที่แท้จริงและเป็นรูปธรรม 
4)  ขาดความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ 
5)  การขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการด้าเนินการ 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการน้้าของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

สอดคล้องสมพันธ์กันทั้งระดับลุ่มน้้าและระดับประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยให้มีองค์กรบริหารจัดการน้้าใน 2 
ระดับ คือ 

1)  คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย 
แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า ก้าหนดล้าดับความส้าคัญเพ่ือการ
จัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการทั้งด้านอุปโภค 
บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รักษาระบบนิเวศ การขนส่งทางน้้า การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2)  คณะกรรมการลุ่มน้้า ท้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อ กนช. เกี่ยวกับการก้าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
รวมถึงด้าเนินการใด ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้า จัดท้าแผนบริหารทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า พิจารณาจัดล้าดับ
ความส้าคัญพร้อมทั้งก้าหนดปริมาณการใช้น้้าในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน รวมถึงการก้าหนด
มาตรการจัดสรรน้้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าที่มีอยู่ด้วยความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้า และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ก้าหนดหน้าที่และ
องค์กรบริหารจัดการน้้าดังกล่าวเพ่ือด้าเนินการจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้ารายลุ่มน้้า แต่แผนที่จัดท้าขึ้น
ยังคงเป็นการรวมแผนงานโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการ ยังมิได้สะท้อนเ พ่ือแก้ไขปัญหา 
การบริหารจัดการลุ่มน้้าในภาพรวม และเกิดการยอมรับร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีได้ 

3.1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในอดีตซึ่งทรัพยากรน้้ามีอย่างไม่จ้ากัดนั้น เป็นการ

ก้าหนดนโยบายแบบบนลงล่าง กล่าวคือ หน่วยงานหรือผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย แล้วสั่งการไปยังหน่วยงานปฏิบัติทั้งในระดับชาติ
และในระดับลุ่มน้้า โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจวบจนถึงปัจจุบัน ศักยภาพทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรน้้าถึงใช้ได้มีอยู่อย่างจ้ากัด  
เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการจึงท้าให้เกิดค้าถามและปัญหาการใช้ทรัพยากรน้้าในด้านต่าง ๆ  
เป็นต้นว่า ด้านความคุ้มค่า การแก่งแย่งน้้า ความสมดุลในการใช้น้้าต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และรักษา
สภาพแวดล้อมให้คงความยั่งยืน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเข้ามามีบทบาทต่อการก้าหนด
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นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในยุคปัจจุบัน และเกิดการผลักดันให้เป็นไปในรูปแบบจากล่างขึ้นบน 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การก้าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นที่ยอมรับ เกิดขึ้นได้จริง
และตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
3.2  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการน ้าของพื นที่ลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน 

ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านเป็นลุ่มน้้าที่ประสบปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้งเป็นประจ้า ซึ่งที่ผ่านมา 
การแก้ปัญหาของทั้งสองลุ่มน้้าไม่ได้ด้าเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องจริงจัง จึงท้าให้เกิดปัญหากับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้งสองลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการร่วมศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาโมเดลเพ่ือการบริหารจัดการลุ่มน้้ายม
แล้วแต่ยังไม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้้ายม และขยายผลเพ่ือการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าน่านได้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน มีสภาพปัญหาจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) ขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรช่วงฤดูแล้งและมีน้้าหลากท่วมช่วงฤดูฝน เนื่องจากลุ่มน้้ายม 
มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,160 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรน้้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27,350 ล้าน ลบ.ม.และ
จะเปลี่ยนเป็นปริมาณน้้าท่าในล้าน้้ายมปีละประมาณ 3,660 ล้าน ลบ.ม. แต่เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้้า
อย่างเพียงพอ จึงเป็นเหตุให้น้้าท่วมซ้้าซากในฤดูฝนและฤดูแล้งเกิดน้้าแล้งซ้้าซากตลอดแนวแม่น้้า 
ตั้งแต่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์และลุ่มน้้าน่าน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,270 
มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรน้้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 43,690 ล้าน ลบ.ม. และจะเปลี่ยนเป็นปริมาณ
น้้าท่าของลุ่มน้้าน่านทั้งหมดปีละประมาณ 12,015 ล้าน ลบ.ม . โดยมีเขื่อนสิริกิตติ์ เก็บกักน้้าได้
ประมาณ 9,510 ล้าน ลบ.ม.ในขณะที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
และนครสวรรค์ ยังมีพ้ืนที่รับน้้าฝนของทั้งลุ่มน้้าน่านตอนล่าง อีกประมาณ 21,245 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นปริมาตรจากน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 27,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นปริมาณน้้าท่าไหลลง
ทางตอนล่างของลุ่มน้้าน่านปีละประมาณ 6,600 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่มีการเก็บกักน้้าตามล้าน้้าสาขา
ของแม่น้้าน่าน จึงมีปริมาณน้้าของล้าน้้ายม–น่านไหลลงท้ายลุ่มน้้าทั้งสองประมาณ 10,000 ล้าน ลบ.ม. 

2) การบุกรุกท้าลายป่าไม้ การชะล้างพังทะลายของพ้ืนที่ลาดชันและดินริมตลิ่ง และ 
การตกตะกอนในแหล่งเก็บกักน้้า 

3) การขาดน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้้ามีการปนเปื้อนสารเคมี 
นอกจากสามประเด็นปัญหาที่กล่าวข้างต้น ภาครัฐได้เสนอแผนงานโครงการทั้งแบบ

โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ โดยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ
ด้าเนินการ แต่ติดปัญหาการคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ 

โดยแม่น้้ายมซึ่งเป็นล้าน้้าสายหลักของลุ่มน้้า มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมในการ
ระบายน้้า บางช่วงของล้าน้้าธรรมชาติมีสภาพหน้าตัดเป็นคอคอดหรือคอขวด (Bottle neck) ส่งผลให้ 
น้้าเอ่อล้นตลิ่งในพ้ืนที่คอขวดเข้าไปท่วมพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งบริเวณลุ่มน้้าตั้งแต่จังหวัดสุโขทัยลงมามี
สภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศค่อนข้างเป็นพ้ืนราบท้าให้การระบายน้้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุ
ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไม่มีแหล่งน้้ากักเก็บขนาดใหญ่เหมือนลุ่มน้้าอ่ืน ๆ ที่ผ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้พัฒนาแหล่งน้้าไว้รวมทั้งสิ้นประมาณ 741 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวม 1.71 ไร่ แต่มีความจุเก็บกักรวมเพียง 406 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
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ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปีของลุ่มน้้ายมเท่านั้น (น้้าท่ารายปีเฉลี่ย 4,720.7 ล้านลูกบาศก์เมตร) ในขณะที่
ความต้องการการใช้น้้าของลุ่มน้้ายมมีประมาณ 2,660 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาเรื่องการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2523 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศึกษาความเหมาะสม และในปี 2532 ให้กรมชลประทานศึกษาและจัดท้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จในปี 2537 และในปี 2539 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ออกแบบและก่อสร้าง
โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยให้จัดท้าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) และศึกษาด้านธรณีวิทยาเพ่ือเตรียมการ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ก่อนด้าเนินการ ในที่สุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 ให้ชะลอโครงการเขื่อนที่ยัง
ไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง 4 เขื่อน (รวมเขื่อนแก่งเสือเต้น) และให้ยุติการด้าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน 

ต่อมา ได้เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับการเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้้าซากในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายม จึงได้มีการยกประเด็นเขื่อนแก่งเสือเต้นมาศึกษาใหม่อีกครั้ง  จนกระทั่งได้มี
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษในลุ่มน้้ายม
แบบบูรณาการซึ่งมีโครงการที่มีศักยภาพ จ้านวนทั้งหมด 422–423 โครงการ แบ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
3–4 แห่ง โครงการขนาดกลาง 111 แห่ง ขนาดเล็ก 308 แห่ง ได้ความจุเก็บกักเพิ่มข้ึน 1,387–1,796 
ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น ประมาณ 1.5–1.7 ล้านไร่ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับการเลือกในการพัฒนาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือโครงการเขื่อนแม่น้้ายมรวมกับเขื่อน
แม่น้้ายมตอนบน  

กรมทรัพยากรน้้าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท้าแผนบริหารจัดการลุ่มน้้ายมและ 
ลุ่มน้้าน่าน ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้้า และกลุ่มผู้ใช้น้้า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปตาม
ตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  สรุปการจัดท้าแผนบริหารจัดการลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการน้้าอุปโภค
บริโภค 

การขาดแคลนน้้าในการ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง 

1. แม่น้้ายมไม่มีเข่ือน 
2. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้้า 
3. สภาวะโลกร้อน การตัดไม้

ท้าลายป่า และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 

1. การก่อสร้างประตูระบายน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ายม 

2. ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้้า 
3. การหาแหล่งน้้าส้ารอง 
4. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

จัดหาน้้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและพ้ืนที่ที่
ต้องการน้้าสะอาด 

 คุณภาพน้้าดิบทั้งน้้าใต้ดิน
และน้้าผิวดิน 

1. การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
2. การปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า 
3. คุณภาพน้้าใต้ดินมีแร่ธาตุเจือปน 

1. รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชโดย
ไม่ใช้สารเคมี 

2. หน่วยงานของรัฐควรมีการปรับปรุง
และวิเคราะห์คุณภาพของน้้า 

3. พัฒนาและก่อสร้างระบบบ้าบัด
น้้าเสีย 

 

 การแย่งน้้าระหว่างภาค
การเกษตรและน้้าอุปโภค
บริโภค 

1. การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2. นโยบายภาครัฐเปลี่ยน

พฤติกรรมของเกษตรกร 
3. การเกิดปัญหาภัยแล้งในระยะยาว 

1. เพ่ิมก้าลังการผลิตน้้าประปาให้
เพียงพอต่อความต้องการของการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและภาค
เศรษฐกิจ 

2. หาหน่วยงานเฉพาะในการ
ประสานงานระหว่างผู้ใช้น้้าและ
จัดการระดับท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความมั่นคง
ของน้้าภาคการผลิต 
(เกษตรและ
อุตสาหกรรม) 

การขาดแคลนน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

1. แหล่งเก็บน้้าไม่เพียงพอ 
2. แหล่งกักเก็บน้้าเดิมไม่มี

ประสิทธิภาพ 
3. ขาดแหล่งน้้าต้นทุน 
4. ไม่มีน้้าเติมเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้้า

ในฤดูแล้ง 

1. สร้างแหล่งกักเก็บน้้าใหม่ในพื้นที่
ที่เหมาะสม รวมถึงพ้ืนที่เขตป่า 

2. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหล่งกักเก็บน้้าเดิม 

3. จัดให้ระบบดักตะกอนก่อนลงสู่
แหล่งเก็บกักน้้า 

4. ก่อสร้างฝายต้นน้้าเพ่ือชะลอและ
เก็บกักน้้าไว้ในป่า 

1. ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของ
แหล่งเก็บกักน้้าเดิม 

2. ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าเดิม เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 ของแหล่งเก็บกักน้้าเดิม 

3. ก่อสร้างฝายชะลอน้้าในเขตป่าต้น
น้้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพน้้าต้นทุน
อีกร้อยละ 5 ของปริมาณน้้าที่
สามารถเก็บกักได้ 

4. ก่อสร้างสระเก็บน้้าในบริเวณพ้ืนที่
ท้ากิน จ้านวน 2,000 บ่อ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า
เข้าสู่แปลงเพาะปลูกในเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 5,000 ไร่ 

6. ขุดลอกทางน้้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกัก 
ระยะเวลา 500 กิโลเมตร 

7. รัฐควรหาเครื่องมือเจาะน้้าบาดาล 
8. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการอัด

น้้าลงดิน 
 

 ระบบกระจายน้้ามีไม่
เพียงพอโดยเฉพาะนอก
เขตชลประทาน 

1. พ้ืนที่การเกษตรอยู่ไกลแหล่งน้้า 
2. พ้ืนที่แปลงท้ากิน/เพาะปลูกอยู่

กระจัดกระจาย 
3. หน่วยงานภาครัฐยังขาดการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างระบบกระจายน้้านอก
เขตชลปะทาน 

4. พ้ืนที่การเกษตรอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ 

1. จัด Zoning เพ่ือการเกษตร 
2. จัดท้าระบบกระจายน้้าให้ทั่วถึง

และครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
3. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าเพื่อบริหาร

จัดการวางแผนการใช้น้้า 
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ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
9. ควรมีการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่

ของตนเอง 
10. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการ

ส่งน้้าที่อ้าเภออมก๋อย และการ
พัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัย 

11. การสร้างสมดุลของระบบและ
พัฒนาการบริหารจัดการน้้าเพ่ือใช้
ในฤดูแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดการน้้าท่วม
และอุทกภัย 

1. น้้าท่วมซ้้าซากในพ้ืนที่
อ้าเภอเมืองแพร่ 

2. การบุกรุกพ้ืนที่แหล่ง
น้้าสาธารณะ 

3. การก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างในพ้ืนที่รองรับน้้า 
(แก้มลิง) ท้าให้กีด
ขวางทางน้้า 

4. ระบบระบายน้้าเดิมได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา 

5. เกิดการพังทลายของ
ตลิ่งริมแม่น้้ายม 

1. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าท่ีเพียงพอ 
2. มีการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้้าสาธารณะ 
3. ป่าต้นน้้าถูกท้าลาย 
4. ล้าน้้าตื้นเขินไม่มีการขุดลอก

และบ้ารุงรักษาท่ีเพียงพอ 
5. ไม่มีพ้ืนที่รองรับน้้า/ขาดพ้ืนที่

แก้มลิง 
6. ท้องถิ่นไม่มีแผนเกี่ยวกับระบบ

กระจายน้้าและป้องกันน้้าท่วม
ชุมชน 

7. ไม่มีทางระบายน้้า 

1. ก่อสร้างทางระบายน้้าที่ได้มาตรฐาน 
2. ศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้้าท่วม 
3. ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้้าเพื่อทดแทน

ส่วนที่ถูกท้าลาย 
4. ศึกษาออกแบบการป้องกันตลิ่ง 
5. แก้ไขกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์

การอนุญาตก่อสร้างและการขอ
ใช้พื้นที่ 

6. ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้้า และ
ชะลอการไหลของน้้า 

7. ท้าการขุดลอกและบ้ารุงรักษา
แหล่งน้้าสาธารณะอย่างสม่้าเสมอ 

1. ศึกษาออกแบบ Flood way เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นท่ี 

2. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้า 
3. ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

จ. แพร ่
4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านช่างและผัง

เมืองรวม 
5. ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้้า และเข่ือน 

ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
6. ขุดลอกทางน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาต ิ
7. จัดท้าแผนป้องกันบรรเทาปัญหา

สาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

ให้ความส้าคัญและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

9. ปลูกจิตส้านึกประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาและป้องกัน
แก้ไขปัญหา 

8. แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
หลักเกณฑ์ การอนุญาตและการขอ
ใช้พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

9. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบปอ้งกันน้้าท่วมและประตู
ระบายน้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการคุณภาพน้้า 

1. น้้ามีสารพิษ 
2. น้้าเป็นตะกอนขุ่น 
3. ชุมชนปล่อยน้้าเสียลง

แม่น้้า 
4. วัชพืชมีมากเกินไป 

1. ใช้สารเคมีในการเกษตร 
2. การบุกรุกท้าลายป่า 
3. ขาดจิตส้านึกของคนในชุมชน

เรื่องการรักษาดูแลแม่น้้า 
4. ขาดการควบคุมดูแลจากชุมชน 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
สารเคมีเพ่ือการเกษตร 

2. ให้รัฐมีมาตรการในการควบคุม
การน้าเข้าสารเคมีที่มีอันตรายสูง 

3. รัฐต้องส่งเสริมการลดใช้สารเคมี
โดยใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแทน 

4. ให้ความรู้กับชุมชนด้านการบ้าบัด
น้้าเสียก่อนลงสู่แม่น้้าล้าคลอง 

5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ป่า 

6. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนในการ
น้าวัชพืชมาใช้ประโยชน์ 

7. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

1. เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้า
น่านโดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตร 

2. ชุมชนสองฝั่งแม่น้้ายม โรงงานและ
ธุรกิจโรงแรม 

3. พ้ืนที่ต้นน้้ายม 
4. ลุ่มน้้าสาขาของแม่น้้ายม 
5. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเมือง

หิน อ.เมือง จ. แพร่ 
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ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน้้าที่
เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

ประชาชนท้ากินในพ้ืนที่
ป่าท้าให้คงสภาพภูเขา
หัวโล้นอย่างต่อเนื่องกัน 

1. ประชาชนเข้าไปท้ากินในพ้ืนที่ป่า 
2. การบังคับใช้กฎหมายที่ดินไม่

เข้มงวด 

1. รัฐบาลต้องมีนโยบายหรือ
มาตรการจัดการพ้ืนที่ท้ากินและ
พ้ืนที่ป่าอย่างชัดเจน 

2. ปลูกป่าทดแทน ฟ้ืนฟูสภาพป่าใน
พ้ืนที่ที่ถูกท้าลาย 

3. ส่งเสริมการจัดท้าป่าชุมชน 
4. ปลูกเสริมป่าต้นน้้าและปลูกหญ้าฝาก 
5. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและพืช

คลุมดินเพ่ือป้องกันการสูญเสีย
หน้าดิน 

6. สร้างฝายชะลอน้้าและฝายต้นน้้า
เป็นช่วง ๆ ตลอดล้าน้้าสาขา 

7. สร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้อง 

8. บูรณาการแก้ปัญหาระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ระบบให้ครอบคลุมทุกมิติ 

9. เพ่ิมรายได้หรือสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนโดยสามารถลดการใช้
พ้ืนที่ป่าในการประกอบอาชีพ 

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 40 

2. ป้องกันและลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 

3. เสริมสร้างความรู้สร้างจิตส้านึกการ
อนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

การชะล้างพังทลายของ
หน้าดินในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 

1. ขาดการปลูกป่าทดแทนอย่าง
ต่อเนื่อง 

การท้าเกษตรในพ้ืนที่ลาด
ชันเสี่ยงต่อการเกิดการ
ถล่มและพังทลายของดิน 

1. มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
2. ขาดกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 ปัญหาด้านหมอกควัน 1. มีการเผาป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนที่

เพาะปลูก 
2. การเผาซากพืชในเขตรอยต่อกับป่า 

 ประชาชนขาดความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ขาดการสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนรู้สึกอย่างรับรู้และ
อยากมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ขาดการสร้างความข้าใจและ
การยอมรับจากคนในพ้ืนที่ 

3. ขาดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางมาตรการแก้ไข เป้าหมายการด้าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ 

1. ขาดการบูรณการ
ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน 

1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้้า
หลายหน่วยงาน 

 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
องค์กรทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาชน ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 
ครั้ง โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเต็มที่ 

2. ด้าเนินการข้อตกลง MOU ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ 
ท้องถิ่น ภาคประชาชน 

3. ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้าที่มีฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศทุกจังหวัด 

4. ตั้งศูนย์ One Stop Service ด้าน
กฎหมายทรัพยากรน้้า 

5. บูรณาการด้านกฎหมายทรัพยากรน้้า 
6. จัดตั้งคณะกรรมการที่มีอ้านาจใน

การตัดสินใจการบริหารจัดการน้้า 
1 คณะที่มีจากภาคประชาชน และ
ท้องถิ่นภาคละ 4 คน 

2. ขาดฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ไปสู่นวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 1. จัดท้าฐานข้อมูลกลางใช้ในการ
บริหารจัดการในทุกระดับโดยมี
ระบบสารสนเทศพร้อมทั้ง
สนับสนุนในการใช้งานทุกระดับ 

2. น้าแนวทางไทยแลนด์ 4.0 มาใช้
ในการบริหารจัดการ 

 3. ภาครัฐยังขาดวิจาร
ญาณในการใช้กฎหมาย
ของข้าราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ 

 1. อบรมปลุกจิตของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเป็นข้าราชการที่ดี 

2. บังคับใช้กฎหมายมายและลงโทษ
โดยเด็ดขาดแก่ข้าราชการ 

3. บูรณาการกฎหมาย ระเบียบ 
ค้าสั่งไม่ให้ซ้้าซ้อน 

4. เสริมสร้างบทบาทและหน้าที่
คณะกรรมการลุ่มน้้าและภาค
ประชาชน 

 

 



41 

 

ส้าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ร่วมกับ
ต่างประเทศที่ผ่านมาธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้เล็งเห็นความส้าคัญ 
ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ ( Integrated Water 
Rewsource Management: IWRM) การบูรณาการและวิธีการที่สมดุลในด้านการจัดการอุปสงค์ 
และอุปทานของน้้าเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยในอนาคต โดยได้ให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ในโครงการ Strengthening Integrated Water and Flood Management 
Implementation วงเงิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า (Grant Basis) 
เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ เน้นที่การบริหารจัดการอุทกภัย โดยให้มีการด้าเนินงานโครงการ
น้าร่องในลุ่มน้้ายม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

1) การพัฒนาการวางแผนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการประเมิน (Assessment) 
ก้ากับดูแล และการประเมินผล (Evaluation) โครงการบริหารจัดการน้้า 

2) การพิจารณาทบทวนแนวทางเลือกในการบริหารจัดการน้้าและการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่กระบวนการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชนในลุ่มน้้า 

ผลการด้าเนินการของโครงการดังกล่าวได้มีการติดตั้งและทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้าของประเทศอย่างบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
โดยแบบจ้าลองดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถทดสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาจากการทดลองใช้การ
บริหารจัดการน้้าในรูปแบบต่าง ๆ ในลุ่มน้้า ซึ่งจะให้เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกในการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งระบบการไหลของน้้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
บริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า รวมถึงมีการอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท้าและวางแผนการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าของประเทศอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้าได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรวบรวมและ
ประเมินผลข้อมูลด้านอุทกวิทยาเพ่ือปฏิบัติงานด้านแบบจ้าลองเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์เป็น
ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการบริหารจัดการน้้า  

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ผลการด้าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวพบว่า การใช้แบบจ้าลองใน
ลุ่มน้้า ข้อมูลสารสนเทศภูมิสาสตร์ ต้องมีความละเอียด (Resolution) ที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน้าผลการวิเคราะห์
แบบจ้าลองดังกล่าวต้องน้าเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้้า และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นในเครื่องมือกลไกที่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจัดท้าแผน
ทางเลือกเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
3.3  รูปแบบการบริหารจัดการน ้าในต่างประเทศ 

รูปแบบการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้รวบรวมรูปแบบการบริหารจัดการน้้า
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศใน 3 ประเทศ ได้แก่  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส การศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้ (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
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จัดการน้้า (2) ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้า และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปตลอดแนวตะวันตกของประเทศ

ติดกับทะเลเหนือ เป็นปากแม่น้้าส้าคัญของยุโรปหลายสาย มีผืนน้้ามากถึง 1 ใน 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และพ้ืนที่ 1 ใน 4 ของประเทศต่้ากว่าระดับน้้าทะเล ประกอบกับเนเธอร์แลนด์มีที่ตั้งอยู่บริเวณ  
North Sea ติดกับสามเหลี่ยมปากแม่น้้า (Delta) อันเป็นที่บรรจบกันของแม่น้้าทวีปยุโรป (European 
River Basin) สี่สาย อันได้แก่ แม่น้้า Rhine แม่น้้า Ems แม่น้้า Meuse และแม่น้้า Scheldt จึงมีผล
ท้าให้เนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบจากการถูกน้้าท่วมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เริ่มพัฒนาระบบ
ชลประทานและการป้องกันน้้าท่วมจนกลายเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและได้รับการยกย่อง
จากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่สามารถป้องกัน
พ้ืนที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไม่ให้ต้องจมน้้า ถือเป็นประเทศท่ีมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมจัดการน้้า
ทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่มากมาย11 

การบริหารจัดการน้้าในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่
ของการบริหารจัดการน้้าตาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเอง และในแง่ของผลกระทบที่มีต่อบุคคล 
จ้านวนมาก นอกจากนั้น ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  
ที่ เกิดขึ้นทั่วโลกยังได้ส่งผลต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย ท้าให้เกิดแนวคิดที่จะวางระบบการบริหาร
จัดการน้้าใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมถึง การป้องกันน้้าท่วม การดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความแห้งแล้ง การรักษาคุณภาพของน้้า และรวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีด้วย 

3.3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์12 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกอบด้วย กฎหมายหลายฉบับ โดยมีกฎหมายที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้13  
1) The Constitution for the Kingdom of the Netherlands  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
การบริหารกิจการน้้าไว้ในหมวด 11 โดยในมาตรา 204 ก้าหนดว่า ระเบียบการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการน้้า (Waterstaat) รวมทั้ง การควบคุมสูงสุดและการดูแลนั้นให้ก้าหนดไว้ในกฎหมาย  
โดยค้านึงถึง บทบัญญัติทั้งหลายในหมวดน้้า มาตรา 205 ก้าหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง 
พระราชอ้านาจควบคุมสูงสุดเหนือทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการน้้า โดยไม่ต้องค้านึงถึงค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน
เกี่ยวกับกิจการน้้าหรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีอ่ืน มาตรา 206 ก้าหนดว่า จังหวัดมีอ้านาจดูแลกิจการทั้งมวล
เกี่ยวกับน้้าสุขาภิบาลเขตพีตและพีตโพลเดอร์ อย่างไรก็ตาม การควบคุมกิจการบางประการอาจมอบให้

                                                 
11 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง "การบริหารจดัการน้้าของ
ต่างประเทศและข้อเสนอแนะส้าหรับประเทศไทย (สา้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554), หน้า 33. 
12 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, รายงานการวิจัยสมบรูณโ์ครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการน้าท่ีดินที่ถูกน้้าทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation) (ส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2552). 
13 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเดิม, หน้า 37–38. 
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เป็นของหน่วยงานอ่ืนได้ โดยกฎหมายจังหวัด มีอ้านาจที่ จะเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วยงานและ
ข้อบังคับของสุขาภิบาลเขตพีตและพีตโพลเดอร์ ยุบเลิกสุขาภิบาลเขตพีตและพีตโพลเดอร์ และจัดตั้ง
เขตดังกล่าวขึ้นใหม่ และก้าหนดข้อบังคับส้าหรับองค์การดังกล่าวเสียใหม่ได้ โดยพระบรมราชานุญาต 
คณะกรรมการของหน่วยงานดังกล่าวมีสิทธิเสนอขอแก้ไของค์การและข้อบังคับต่อจังหวัดได้ มาตรา 
207 ก้าหนดว่า คณะกรรมการระบายน้้าเขตพีตและพีตโพลเดอร์มีอ้านาจออกกฎข้อบังคับของ
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเหล่านั้นตามระเบียบการที่ก้าหนดไว้ ในกฎหมาย 

2) Delta Act 1957  
กฎหมายฉบับน้้าบัญญัติออกมาเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการลด 

ความเสี่ยงจากการถูกน้้าท่วมโดยวิธีการสร้างเขื่อนและการปิดปากแม่น้้า บริเวณชายฝั่งทะเลทางใต้
และเป็นกฎหมายที่ออกมารองรับการท้าโครงการ Delta Project หรือ Delta Works ในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่
เปลี่ยนแปลงปัญหาการบริหารจัดการน้้าจากปัญหาท้องถิ่นมาเป็นปัญหาระดับชาติ  

3) Water Management Act 1989  
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือก้าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร 

แต่ละองค์กรการบริหารจัดการน้้า โดยก้าหนดให้รัฐบาลส่วนกลางรับผิดชอบในการก้าหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ระดับชาติ บัญญัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า บริหารจัดการน้้า
บริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้้าในระดับชาติ (เฉพาะส่วนที่มิใช่น้้าบาดาล) ก้ากับดูแลหน่วยงานภายใต้
บังคับบัญชา โดยที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบหมายดูแลด้วยนโยบายในการบริหารจัดการน้้า
และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของจังหวัด (Province) นั้น รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ในระดับจังหวัดและก้ากับดูแลหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของตน ส่วน The Water Board 
รับผิดชอบในการด้าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า ทั้งบนพ้ืนผิว และน้้าบาดาล 
รวมทั้งการป้องกันน้้าท่วมในเขตที่ตนดูแลอยู่  

4) Water Board Act 1992 
อาศัยอ้านาจตามรัฐธรรมนูญรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมาย

ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือก้าหนดรายละเอียดขอบเขตอ้านาจหน้าที่ รวมทั้งโครงสร้างและงบประมาณต่าง ๆ ของ 
Water Board นอกจากนี้ ใน Water Board Act 1992 ยังได้มีการก้าหนด Project priority Listing  
โดยโครงการป้องกันน้้าท่วมใดที่อยู่ในบัญชีนี้ ถือว่าเป็นโครงการส้าคัญ และสามารถของบประมาณ 
สนับสนุนตามกฎหมายฉบับนี้ได้  

5) Flood Defense Act 1996 
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้งบประมาณสนับสนุนกับโครงการ

ป้องกันน้้าท่วมที่มิได้อยู่ใน Project priority listing นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้มีการรับประกัน
ระดับของการป้องกันน้้าท่วมในแต่ละพ้ืนที่และมีการก้าหนดเขตพ้ืนที่ที่เรียกว่า “dikering area” ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมไปด้วยเขื่อนโดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส้าหรับ
ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวด้วย  
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6) Water Act 2009  
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐสภาเนเธอร์แลนด์บัญญัติมา

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้้า และการป้องกันน้้าท่วม ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการวางกรอบในการบริหาร
จัดการน้้ารูปแบบใหม่ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของกฎหมายเดิมที่มีอยู่จ้านวน 8 ฉบับ14  
เข้าด้วยกัน เช่น พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเล พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พระราชบัญญัติน้้าดื่ม 
เป็นต้น กฎหมายฉบับนี้ได้ก้าหนดมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างหรือมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ในการป้องกัน
น้้าท่วม โดยใช้หลักการบูรณาการกฎหมายและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการน้้า และการป้องกันน้้าท่วม ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐานส้าหรับการจัดการ
ทางน้้าสาธารณะ (Standards for Public Waterways) ก็จะไปก้าหนดในกฎหมายล้าดับรอง และ 
ในกรณีที่เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับทางน้้าในระดับภูมิภาค (Regional Waterways) ก็เป็นอ้านาจของ
ท้องถิ่นที่จะก้าหนดกฎเกณฑ์ได้เช่นเดียวกัน ในแง่นี้เองที่ The Water Act จะวางหลักเกณฑ์ในการ
ก้าหนดมาตรฐานส้าหรับระบบน้้า (Water System) มุ่งหมายเพ่ือป้องกันน้้าท่วม (Preventing 
Unacceptable Flooding) เช่น การก้าหนดมาตรฐานในการเก็บกักน้้า และความสามารถในการ
ระบายน้้าของระบบน้้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดภาวะ
น้้ามาก (Excess of Water) เห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้มิได้ก้าหนดลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการน้้าในทุกเรื่อง แต่ให้อ้านาจในการก้าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยสามารถออกเป็น
กฎหมายล้าดับรอง เช่น ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (The Water Decree (an administrative order) 
หรือออกเป็น Regulations Governing Water ในลักษณะของกฎกระทรวง (Ministerial Regulation) 
หรือเป็น กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานที่ดูแลน้้าหรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยท้องถิ่น(Regulations 
Issued by Water Authorities and Provinces) ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีจุดเด่น (Highlight) อยู่ที่
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบการจัดการน้้าที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพน้้ากับปริมาณน้้า ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าผิวดินกับน้้าบาดาล ความสัมพันธ์ระหว่างน้้ากับ
การใช้ประโยชน์จากที่ดินและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเข้าไว้ด้วยกัน 
นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้ยังสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ในการก้าหนดนโยบายด้านธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการวางแผนจัดการพื้นที่ (Spatial Planning) อีกด้วย 

พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ได้เพ่ิมสาระส้าคัญได้ก้าหนด
มาตรการในการรับมือกับภาวะน้้าท่วมโดยอาศัย หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดการภาวะน้้าท่วมมาก้าหนดแนวทางในการป้องกันและประเมินความเสี่ยง
ภาวะน้้าท่วม เช่น การประเมินความเสี่ยงภาวะน้้าท่วมเบื้องต้น (Preliminary Flood Risk Asessment) 
การก้าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน้้าท่วม (Duty to Identify Flood Risk Areas) แผนที่ก้าหนด
อันตรายจากภาวะน้้าท่วม (Flood Hazard Map) และแผนที่ก้าหนดความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม 

                                                 
14 1. Water management Act; 2. Surface Water Pollution Act; 3. Marine Waters Pollution Act; 4. 
Groundwater Act; 5. Act of 14 July 1904 containing provisions on land reclamation and 
Construction of dikes; 6. Flood Defences Act; 7. Public Works Management Act (sections relating 
to waterway); 8. Public Works Act 1900 (section relating to waterways) 
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(Flood Risk Map) และการจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม (Flood Risk 
Management Plans) เป็นต้น15  

หลักการที่ส้าคัญของพระราชบัญญัติ Water Act 2009 ได้แก่ การรับมือ
กับภาวะน้้าท่วม และสามารถก้าหนดแนวทางในการอพยพประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบ  ๆ 
เขื่อนออกจากพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีภัยจากภาวะน้้าท่วมมาถึง กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าว
ก้าหนดกิจกรรมในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม 
และประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบหากเกิดภาวะน้้าท่วมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ความมั่นคง
เศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับนี้ย่อมท้าให้เกิดการคุ้มครอง  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนจ้านวนมากหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองทั้งประชาชน
ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้  

การบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ที่ก้าหนดวิธีและแนวทางในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย
จากภาวะน้้าท่วม คือ การก้าหนดแนวทางในการสนับสนุนความต้องการของประชาชนในบริเวณที่
อาจได้รับผลกระทบ ที่ต้องการความปลอดภัยจากภาวะน้้าท่วมโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ กัน 
เช่น มาตรการล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุอุทกภัย (Precautionary Measures) มาตรการในการป้องกัน
ภาวะน้้าท่วม (Preventive Action measures) และการกระจายอ้านาจในการป้องกันภัยน้้าท่วม 
(Decentralisation of Disaster Prevention and Mitigation Power) เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ต้องด้าเนินการและเฝ้าระวังภัย
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงภาวะน้้าท่วมตามที่พระราชบัญญัติก้าหนด
ไว้ให้กระท้าทุก ๆ ห้าปี และการบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคด้านชลประทานให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การพัฒนาระบบที่มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ (Public service–oriented 
system) ภายใต้กฎหมายป้องกันภาวะน้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์  จึงสร้างแนวทางในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจากภาวะน้้าท่วม โดยค้านึงถึงประโยชน์สาธารณะด้านการป้องกัน
ภาวะน้้าท่วมและบริหารความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม ที่อาจเกิดขึ้นได้จากลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์เองที่มีพ้ืนที่ระดับต่้ากว่าน้้าทะเลค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะ
น้้าท่วมสูงได้โดยง่าย ฉะนั้น พระราชบัญญัติ Water Act 2009 เป็นมาตรการที่สนับสนุนการจัดท้า
บริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากภาวะน้้าท่วมที่สอดคล้องกับหลักการจัดท้า
บริการสาธารณะ กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวได้สนับสนุนการด้าเนินโครงการป้องกันภาวะน้้าท่วม
ขนาดใหญ่ไม่ให้หยุดชะงัก โดยก้าหนดมาตรการและขั้นตอนหลายประการที่ช่วยให้โครงการดังกล่าว 
ด้าเนินไปด้วยดี  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการน้้าไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ความส้าคัญในเรื่องการบริหารกิจการน้้า
อย่างสูงสุด  
  

                                                 
15 http://www.pub–law.net/publaw/view.aspx?id=1676  
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3.3.1.2 ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้าของเนเธอร์แลนด์16 
เมื่อน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการบริหาร

จัดการที่ดี เพ่ือน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศแล้ว ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศ  
ที่มีระบบบริหารจัดการน้้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศหนึ่ง ทั้งในส่วนของประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าอย่างบูรณาการ รวมถึงการจัดท้าฐานข้อมูลที่มีความแม่นย้า 
และนา่เชื่อถือ  

1) องค์กรจัดการข้อมูล  
ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Water 

Management Centre the Netherlands (WMCN)17 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูล (Information 
Hub) ระบบน้้าซึ่งท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และการให้บริการเกี่ยวกับน้้าทั้งหมดเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้าฯ จะจัดท้ารายงานข้อมูลประจ้าวัน
ให้แก่ผู้ใช้บริการระบบน้้าของประเทศ ซึ่งจะท้าให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้า ความเสี่ยง
ที่จะเกิดอุทกภัยและคุณภาพของน้้า รวมถึงการขาดแคลนน้้า มลพิษทางน้้า และสภาวะอุทกภัยด้วย 
ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า จะให้ค้าแนะน้าแก่ผู้มีอ้านาจบริหาร จัดการน้้าของภาครัฐและภาค
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการณ์ของน้้า โดยมีหน่วยให้บริการข้อมูลน้้า (Helpdesk Water) เป็นหน่วย
ตอบค้าถามเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการน้้า  

ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้าเป็นหนึ่งในระบบศูนย์ข้อมูลของฝ่าย
งานอ้านวยการทั่วไปด้านสิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน้้า (Rijkswaterstaat: RWS) โดยมีอีก 
สองระบบ คือ Verkeerscentrum Nederland: VCNL ก่อตั้งโดยกรมข้อมูลด้านการขนส่งและ
บริหารจัดการการขนส่ง และ Department for Traffic Information and Traffic Management 
และ Scheepvaart Verkeers Centrum: SVC ก่อตั้งโดยศูนย์ขนส่งสินค้าทางเรือ (Shipping 
Centre)  

2) หน่วยงานในสังกัดของศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า ประกอบด้วย 
5 ส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  สภาน้้า Waterkamer (Water Chaber)  
สภาน้้า ท้าหน้าที่จัดท้าข้อมูลแห่งชาติซึ่งเชื่อถือได้และเป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับระดับน้้า ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย และคุณภาพของน้้าทั้งในช่วงเวลาปกติและ
กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และในช่วงที่มีปัญหาร้ายแรงสภาน้้ายังต้องท้าหน้าที่เตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย การขาดแคลนน้้า และการเกิดมลพิษทางน้้าด้วย นอกจากนั้น สภาน้้ายังต้อง
เตรียมข้อมูล รายงานข่าวส้าหรับการเดินเรือ ให้แก่ The Shipping Centre ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดท้าขึ้น
โดยสภาน้้านั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก The Regional Reporting Centres  

                                                 
16 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 39–41. 
17 เป็นหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายงานอ้านวยการทั่วไปดา้นสิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน้้า (Rijkswaterstaat) 
กระทรวงสาธารณูปโภค 
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(2)  คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ National Coordination 
Committees) 

คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ จะเข้ามามีบทบาทส้าคัญ
ในสถานการณ์ขั้นรุนแรง รวมทั้งกรณีการเกิดอุทกภัย การขาดแคลนน้้า และมลพิษทางน้้าด้วย  
โดยคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติจะได้รับรายงานข่าวและข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการณ์ของน้้า จากศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า (The Water Management 
Centre) หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญก็จะแจ้งไปยังองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับภาค 
เพ่ือด้าเนินการและจัดเตรียมมาตรการรองรับรวมทั้งประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  

(3)  หน่วยให้บริการข้อมูลน้้า (The Helpdesk Water)  
หน่วยให้บริการข้อมูลน้้า (The Helpdesk Water) เป็นศูนย์กลาง

ความรู้เพ่ือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในนโยบายน้้า การบริหารจัดการน้้าและความปลอดภัยเรื่องน้้า 
ผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยให้บริการข้อมูลน้้าได้ทุกวันท้าการ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้้าจะได้ทราบถึงข่าวล่าสุด ข้อมูลภูมิหลัง และความสัมพันธ์ในการออกกฎหมายและ
กฎข้อบังคับต่าง ๆ จากหน่วยบริการข้อมูลน้้าด้วย  

การบริหารจัดการน้้าในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นหน่วยให้บริการ
ข้อมูลน้้า จะท้าหน้าที่ตอบค้าถามแก่ประชาชนที่มีความสงสัยในข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายน้้า การบริหาร
จัดการน้้า และความปลอดภัยของน้้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยให้บริการข้อมูลน้้าได้รับแต่งตั้ง
จากรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Government) จังหวัด (Provinces) เทศบาล (Municipalities) 
และกรรมการสมาคมท้องถิ่นน้้าโดยการบริหารจัดการน้้าเป็นประเด็นที่ซับซ้อน กล่าวคือ การจ่ายน้้า
จะมีการก้าหนดระยะเวลาตายตัวซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากหากมวลน้้าเหล่านั้นมีปริมาณมาก ดังนั้น  
หน่วยให้บริการข้อมูลนั้นจะให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการน้้าและการจ่ายน้้า
ภายในประเทศ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงน้้าท่วม น้้าขาดแคลน และฝนแล้ง  

(4)  หน่วยรับรองและการแสดง (Reception & Presentation)  
ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า (The Water Management 

Centre) จัดให้มีพ้ืนที่ประชุมสาธารณะส้าหรับต้อนรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้้า และสื่อมวลชนศูนย์ฯ 
จะแสดงให้ผู้มาเยี่ยมเยือน เห็นถึงการด้าเนินการและองค์กรของระบบน้้า และความปลอดภัยเรื่องน้้า
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบการบริหารจัดการน้้า และบทบาทหน้าที่ของศูนย์กลางการบริหาร
จัดการน้้า และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

(5)  หน่วยฝึกอบรมและนวัตกรรม (Training & Innovation)  
โดยปกติหลักสูตรการฝึกอบรมจะจัดให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องน้้า 

เพ่ือพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการในช่วงที่มีสถานการณ์
รุนแรงหรือคับขัน 

นอกจากนี้ ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า จะมีการเสนอแผนงานเพ่ือ
การพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ในพ้ืนที่ของการบริหารจัดการน้้า และความปลอดภัยเรื่องน้้า 
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3.3.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์18 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับชาติ (State Level) ดูแลรับผิดชอบระบบน้้าหลักของประเทศ และในระดับท้องถิ่น (Regional 
Level) รับผิดชอบระบบน้้าในส่วนท้องถิ่น  

1) ระดับชาติ (State Level) 
กระทรวงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้า มีดังนี้ 
(1)  กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Infrastructure 

and the Environment–I&M) กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดท้านโยบายน้้า
และกฎหมายที่เก่ียวกับน้้าของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต รักษาความสะอาด ความปลอดภัย และ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทางถนนทางราง ทางน้้า และทางอากาศ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการน้้า ส้าหรับป้องกันการเกิดอุทกภัย และปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้้า 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลกระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 11 กระทรวงของรัฐบาล
แห่งชาติเนเธอร์แลนด์  

โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดที่มีบทบาทส้าคัญที่สุด คือ ฝ่ายงาน
อ้านวยการทั่วไปด้านสิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน้้า (Directorate–General of Public Works 
and Water Management (Rijkswaterstaat: RWS)19 จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1798 ท้าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการรับผิดชอบการบริหารจัดการน้้าของประเทศ (State Water Management Agency) 
การดูแลงานสร้าง และบ้ารุงรักษาทางน้้า และถนน และงานโยธาธิการที่ส้าคัญในระดับชาติ รวมทั้ง
ให้บริการด้ านเทคนิคและให้ ค้ าปรึกษาแก่รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการน้้ า  
โดย Rijkswaterstaat มีภารกิจหลักขององค์กรว่า “Rijkswaterstaat” จะต้องเป็นองค์กรของรัฐที่ 
ท้าให้พ้ืนดินในประเทศเนเธอร์แลนด์แห้งปราศจากน้้าท่วม จัดหาน้้าที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งบริหารจัดการการจราจรให้คล่องตัว และมีความปลอดภัย  

Rijkswaterstaat (RWS) หรือเรียกในชื ่อภาษาอังกฤษว่า 
Directorate General for Public Works and Water Management หรือคณะกรรมการกลางเพ่ือ
น้้าสาธารณะและการจัดการน้้า เป็นหน่วยงานที่ส้าคัญยิ่งในการบริหารจัดการน้้า โดยดูแลแม่น้้าทุกสายใน
ประเทศในด้านการระบายน้้าสิ่งแวดล้อม และการให้อ้านวยความสะดวกในการเดินเรือ โดยเรียกรวม
การบริหารจัดการน้้านี้ว่า “Canalization”20 เช่น การรักษาระดับน้้าให้เพียงพอแก่การเดินเรือ  
น้้าดิบส้าหรับเติมในทะเลสาบน้้าจืด ส้าหรับท้าน้้าประปา การปิดเปิดประตูน้้าตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงฤดูกาล หรือแม้แต่การออกแบบระบบกั้นน้้าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศและระบบนิเวศ เช่น 
การจัดท้าช่องทางให้ปลาแซลมอนและปลาเทราท์สามารถไปวางไข่ได้ เป็นต้น 

                                                 
18 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 33–36 
19 Rijkswaterstaat เป็นองค์กรบรหิาร (Exective Organization) อยู่ในความรับผิดชอบของ Ministry of 
Infrastructure and the Environment 
20 อริยา  อรุณินท์, การป้องกันน้้าทว่มเมือง: ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (Flood Prevention in 
Cities: Netherland's Experience) (ภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั). 
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(2)  กระทรวงการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
(Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้า
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับน้้าเพ่ือการบริโภค (Drinking Water) รวมถึงการจัดท้านโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วย  

(3)  กระทรวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร 
(Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้านโยบายและ
กฎหมายของประเทศท่ีเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและเกษตรกรรม  

2) ระดับท้องถิ่น (Regional Level) 
(1)  คณะกรรมการน้้า (Water Board) เป็นองค์กรกระจายอ้านาจสู่

ภูมิภาคของรัฐซึ่งมีโครงสร้างและงบประมาณเป็นของตนเอง และท้างานเฉพาะด้านเกี่ยวกับการควบคุมน้้า
โดยมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ก. บริหารจัดการปริมาณน้้าโดยการรักษาระดับน้้าให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบการระบายน้้า 

ข. ป้องกันน้้าท่วมทั้งจากน้้าทะเลและน้้าในแม่น้้าโดยการท้า
สันทรายและสร้างเขื่อน  

ค.  บริหารจัดการคุณภาพน้้าโดยการควบคุมมลพิษทางน้้า 
ปรับปรุงรักษา คุณภาพน้้าและการบ้าบัดน้้าเสีย  

ง. เป็นผู้จัดการน้้า หรือ “Water Manager” ตามกฎหมาย 
Water Act 2009 มีหน้าที่ในการร่างแผนบริหารจัดการน้้า ในระดับภูมิภาคให้สอดคล้องกับแผน
ระดับชาติและระดับจังหวัด 

(2)  จังหวัด (Provinces) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้้า ดังนี้ 
ก. ดูแลโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ป้องกันน้้าท่วมใน

จังหวัดของตนตามมาตรา 3.9 ของ Water Act 2009  
ข. ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการ Dike Ring Area ตามมาตรา 14 ข้อ 1 ของ Flood Defence Act 1996  
(3)  เทศบาล (Municipalities) ไม่ได้มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการ

บริหารจัดการน้้า แต่ใน Water Management Act 1989 ระบุให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บของเสีย
ในท้องถิ่นของตนเพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งน้้า  

(4)  องค์กรภาคเอกชน21 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า 
ได้แก่ Netherlands Water Partnership หรือ NWP เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐในการให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันน้้าท่วมองค์กรนี้มิได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายเฉพาะแต่เกิดจากความตั้งใจท้างานร่วมกันของภาครัฐ และเอกชนโดยบุคคลที่เข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกของ NPW มักเป็นองค์กรเอกชนหรือบริษัทเอกชนที่ท้างานเกี่ยวข้องกับน้้า หรือระบบบริหาร
จัดการน้้า เช่น บริษัทที่รับออกแบบและก่อสร้างเข่ือนกั้นน้้า บริษัทที่รับบ้ารุงรักษาเขื่อนกั้นน้้า บริษัท

                                                 
21 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
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ที่รับขุดดินหรือทรายในทะเลหรือแม่น้้าบริษัทที่ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่ม หรือบริษัทที่วางระบบการ
ระบายน้้าเสีย เป็นต้น 

บทบาทหน้าที่หลัก ของ NWP คือ การให้ความร่วมมือแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการเป็นศูนย์รวมของความรู้ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้้าท่วม ป้องกันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้า 

3.3.1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
เนเธอร์แลนด์22 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้า 
การพัฒนาล่าสุดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดท้า
กรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้า และได้น้าไปปฏิบัติพบว่า ประชาชนบางส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการน้าไปปฏิบัติมีความสนใจอย่างแท้จริงในการส่งเสริม “การเกี่ยวข้องเชิงรุก” ส่วนประชาชน
บางส่วนอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค้าปรึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดท้ากฎหมายที่ชื่อว่า 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุวัติการตามกรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้าของสหภาพยุโรป” 
เพ่ือที่จะก้าหนดการให้ค้าปรึกษาแต่ยังไม่ได้กล่าวถึงการเกี่ยวข้องเชิงรุกของประชาชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งซึ่งได้รับการ
คาดการณ์ในระดับภูมิภาคและเป็นไปได้ในระดับท้องถิ่น หลายแนวคิดก้าลังได้รับการพัฒนาใน
ระดับชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด เทศบาลและกระทรวงต่าง ๆ มีความเห็นชอบร่วมกันที่
จะประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรอบกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน้้าเท่านั้น แต่รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันน้้าท่วมและก่อตั้งทีมงาน
ติดต่อสื่อสารในระดับภูมิภาคในบางส่วนของเนเธอร์แลนด์ในเขตลุ่มน้้าในระดับความแตกต่างของ
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องสร้างทีมงานการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นมา  
ไม่รวมถึงเทศบาลแต่รวมถึงผู้แทนจากสมาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคที่ซึ่งก้าลังพัฒนา
แผนโครงการ นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนความคิดของผู้อื่นในระดับภูมิภาคก็ได้รับการตั้งขึ้นด้วย  

ในมุมมองของประเทศเนเธอร์แลนด์ข้อคิดเห็นที่ส้าคัญ และจ้าเป็น
เกี่ยวกับบทบัญญัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้าสามารถ
กระท้าได้ แต่จะตีความอย่างไรในเอกสารค้าแนะน้าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ข้อคิดเห็นที่ส้าคัญที่สุดเกี่ยวพันกับค้านิยามของค้าว่า “การส่งเสริมสนับสนุน” และ “การเกี่ยวข้อง
เชิงรุก” ในมาตรา 14 แห่งกรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้าไม่ได้บัญญัติให้ความหมายนิยามศัพท์ไว้
มีเพียงเอกสารค้าแนะน้าให้มีการตีความค้าว่า “การเกี่ยวข้องเชิงรุก” ว่าเป็นมากกว่าการให้ค้าปรึกษา
ต่อประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยไม่รวมถึงการให้อ้านาจการตัดสินใจก็ตาม  
และ “การส่งเสริมสนับสนุน” ควรจะได้รับการยึดถืออย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามมีคนจ้านวนไม่มาก ใน
เนเธอร์แลนด์ที่ได้อ่านเอกสารค้าแนะน้า และยิ่งไปกว่านั้นบทสรุปของเอกสารค้าแนะน้าค่อนข้างจะ
ท้าให้เข้าใจผิดไปได้ เนื่องจากในเอกสารดังกล่าวดูเหมือนจะให้ค้าแนะน้าว่าการส่งเสริมสนับสนุนการ
                                                 
22 Bert Enserink Dille Kamps, Erik Mostert, Public Participatoion in River Basin Management in the 
Netherlands from RBA–Centre (Delft University of Technology), pp.39–41. 
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เกี่ยวข้องเชิงรุกเป็นเพียงข้อก้าหนดที่จะเลือกกระท้าหรือไม่ก็ได้ ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเมื่อขาดความชัดแจ้งก็ไม่อาจท้าให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องเชิงรุกได้  

กรอบกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้า ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งมากนัก
เกี่ยวกับขอบเขตของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพียงแต่ก้าหนดถึงคู่กรณีที่เกี่ยวข้องคู่กรณีผู้มี 
ส่วนได้เสียหรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและประชาชนจะ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงรุกในกระบวนการขั้นตอนวางแผน ด้าเนินการของกรอบกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน้้านั้นยังเป็นไปด้วยความยากล้าบากเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องพยายามอย่างมากมายที่จะให้
ได้รับการด้าเนินการเพื่อที่จะกระท้าการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

องค์กรภาคประชาชน การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนนั้น 
Water Board Act 1992 ได้ก้าหนดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการน้้า 
โดยการเลือกตั้งตัวแทนในท้องถิ่นของตนเข้าไปเป็นกรรมการใน Water Board การมีส่วนร่วมโดยมี
วิธีนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยอ้อม เพ่ือท้าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการร่วมตัดสินใจ
ในการก้าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า และต่อมา Water Act 2009 ได้มี
การก้าหนดหลักการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการน้้าเพิ่มมากข้ึนด้วย23 

3.3.2  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ เคยเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

มาหลายครั้งและได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยจากภาวะทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
ทุกขณะ โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ก้าหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายเฉพาะ24 ประเทศ
ฝรั่งเศส การบริหารจัดการน้้าของประเทศฝรั่งเศส นอกจากจะใช้น้้าเพ่ือการบริโภคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม และการดูแลคุณภาพของน้้าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว 
ประเทศฝรั่งเศสยังประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ท้าให้นอกจากจะต้องมีระบบการจัดการน้้าในฐานะ
ทรัพยากรที่ส้าคัญของประเทศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้ว ยังต้องมีการจัดการน้้าในฐานะของ 
ภัยพิบัติอีกด้วย  

3.3.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศฝรั่งเศส25 
ในอดีตประเทศฝรั่งเศสใช้กฎหมายหลายฉบับในการจัดการเกี่ยวกับน้้า

และทรัพยากรน้้า แต่ปัจจุบันได้มีการรวบรวมจัดกลุ่มประเภทท้าเป็นประมวลกฎหมายต่าง  ๆ เช่น
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Code de l’environnement) ประมวลกฎหมายท้องถิ่นเดิม (Code 
rural ancien) ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (Code de lasanté publique) เป็นต้น ส้าหรับเรื่อง
การจัดการเกี่ยวกับน้้าประเทศฝรั่งเศสได้รวบรวมบทบัญญัติที่ใช้บังคับเข้าเป็นหมวดหมู่โดยก้าหนด
เรื่องน้าไว้ในบรรพที่ 2 ซึ่งสาระส้าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้ามาจากฐานกฎหมายเดิมที่
ปัจจุบันได้ยกเลิกในส่วนที่ซ้้าซ้อนกับประมวลไปแล้ว จ้านวน 7 ฉบับ ได้แก่  

                                                 
23 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
24 http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1681  
25 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 51–52. 
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1) La loi du 16 décembre 1964 บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการน้้าแบบ
ลุ่มน้้า ได้วางหลักการส้าคัญสามอย่าง คือ การจัดการโดยการกระจายอ้านาจ ส้าหรับลุ่มน้้าขนาดใหญ่
การจัดการร่วมกัน เครื่องมือทางการเงินในการด้าเนินการการจัดการตามระบอบกระจายอ้านาจ  
การแบ่งความรับผิดชอบ องค์กรปฏิบัติการที่จะมีการตั้งขึ้นในทุกลุ่มน้้าขนาดใหญ่ 

2) La loi du 29 juin 1984 บัญญัติเกี่ยวกับการท้าการประมงในน้้าจืด 
และการจัดระเบียบการท้าประมงในที่เพาะพันธุ์ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงระบบนิเวศ 

3) Loi du 3 janvier 1992 ได้วางหลักเกี่ยวกับการจัดการน้้าร่วมกันใน
ลักษณะของมรดกร่วมกัน ของชาติ การจัดการจะต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้น้้าที่ต่างกันในรูปแบบ
ที่ต่างกัน (แหล่งน้้าจืดทั่วไป น้้าบาดาล และน้้าทะเลชายฝั่ง) การรักษาระบบนิเวศ การเพิ่มคุณค่าของ
น้้าใช้เชิงพาณิชย์ การจัดการน้้าในฐานะแหล่งอาหาร หรือในฐานะน้้าดื่ม  

4) Loi no 95–101 du 2 février 1995 Relative au renforcement 
de la protection de l'environnement กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม 
ค.ศ. 1995 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ได้เสนอและผลักดันกฎหมายฉบับนี้  
โดยก้าหนดให้มีการจัดท้าแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะทางธรรมชาติที่อาจคาดการณ์ได้ 
(Plan de Prévention des Risques naturel sprévisibles : PPR) อันเป็นเครื่องมือของรัฐในการ
ก้าหนดแนวทางและขั้นตอนในการป้องกันความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติที่อาจพยากรณ์หรือ
คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยจากภาวะน้้าท่วม ภัยจากดินถล่มภัยจากไฟไหมป่า และ
ภัยจากพายุไซโคลน เป็นต้น กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1995 
มาตรา 16 ได้ก้าหนดหลักการที่ส้าคัญในการก้าหนดแผนในการป้องกันความเสียหาย  

5) Directive–Cadre Européen sur l’eau (DCE) de 23 octobre 
2000 เป็นการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้้าของสหภาพยุโรปในการจัดการน้้าร่วมกันของสมาชิก 27 
ประเทศ ตามค้าน้าที่ว่า “น้้าไม่ใช่ทรัพย์พาณิชย์เหมือนอย่างอ่ืนแต่เป็นมรดกซึ่งต้องปกป้องรักษาและ
ดูแล” 

6) Loi du 21 avril 2004 กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้
เป็นไปตาม DCE  

7) Loi sur l’eau et les milieu aquatiques du 30  décem bre 
2006 เป็นการรวมนโยบายเกี่ยวกับน้้าเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการด้าเนินการตาม DCE 
ท้าให้การเข้าถึงน้้าดีขึ้นท้าให้การบริการของรัฐเกี่ยวกับน้้า มีความโปร่งใส และปรับปรุงองค์กรดูแล
การประมงในน้้าจืด นอกจากนั้น ยังเพ่ือปรับปรุงให้ระบบทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของน้้ามั่นคงขึ้น 
และสร้างหน่วยงานใหม่ คือ ส้านักงานแห่งชาติเกี่ยวกับน้้าและแหล่งน้้า (Office National de l’eau 
et des Milieux Aquatiques (ONEMA)) ที่เป็นหน่วยงานส้าคัญเกี่ยวกับการจัดการน้้า โดยเฉพาะ 
ในเรื่องระบบเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับน้้า 

หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสในการแก้ปัญหาน้้าท่วมปัญหา
วิกฤติน้้าท่วมของประเทศฝรั่งเศสมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Le changement climatique) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยของโลกที่อาจ
ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความแปรผันของธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าที่เคยเป็นในอดีต ดังนั้น รัฐบาล
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ฝรั่งเศสจึงได้แสวงหาแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้ว  
เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในประเทศ เช่น การแสวงหาเทคนิค
ทางวิศวกรรมชลประทานและสาธารณูปโภคของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้้าเพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้พยายามหามาตรการทางนโยบายสาธารณะ
และมาตรการทางกฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้วที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายของฝรั่งเศส ประกอบด้วยหลัก
กฎหมายที่จ้าเป็นต่อการป้องกันภาวะน้้าท่วมและบริหารความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากภาวะน้้าท่วมน้อยที่สุด 

3.3.2.2 ระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับน้้าของประเทศฝรั่งเศส26 
ในอดีตฝรั่งเศสมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเก็บข้อมูลน้้า เช่นเดียวกับ

หลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากมีองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลน้้าหลายองค์กรท้าให้ข้อมูลกระจัด
กระจาย ท้าให้การน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1992 ได้มี
การจัดตั้งโครงข่ายข้อมูลน้้าในระดับประเทศ (Le Réseau National des Données sur l’eau 
(RNDE)) ขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยน้้า (LaLoi surl’eau) โดยเครือข่ายนี้มีเป้าหมายหลักในการจัดท้า
ข้อมูลเพ่ือแบ่งปันและเก็บข้อมูลที่ส้าคัญในการจัดระเบียบการใช้น้้า และการบริหารจัดการน้้า ต่อมา
เครือข่ายนี้ ได้รับการพัฒนาเป็น “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้้า” นี้  (Le Systeme d’ Information 
surl’eau (SIE)) ที่ใช้ในปัจจุบัน  

1) องค์กรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับน้้า 
การที่รัฐต้องการแก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับน้้า 

และเห็นความจ้าเป็นของการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการ ท้าให้ในปี ค.ศ. 2006 ฝรั่งเศสได้ตรา 
รัฐบัญญัติว่าด้วยน้้า และแหล่งน้้า ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.2006 ที่ก้าหนดให้มี “ระบบข้อมูล
เกี่ยวกับน้้า” (Le Systéme d’Information sur l’eau (SIE)) ไว้ในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(Le code de l’environnement) อันเป็นที่มาของระบบการจัดเก็บข้อมูลของฝรั่งเศสในปัจจุบัน 

รัฐบัญญัติว่าด้วยน้้าและแหล่งน้้า ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2006 
ได้บัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของส้านักงานแห่งชาติด้านน้้า และแหล่งน้้ าในการด้าเนินการ และ
ประสานงานด้านเทคนิคในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับน้้าของประเทศฝรั่งเศส  

ส้านักงานแห่งชาติด้านน้้าและแหล่งน้้า อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบยั่งยืน การขนส่ง และที่พักอาศัย มีอ้านาจหน้าที่หลักในการ
รวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับน้้า และนอกจากนั้น  ยังมีอ้านาจหน้าที่พัฒนา
องค์ความรู้ เกี่ยวกับระบบน้้า (Hydro–Systémes) โดยจะมีส่วนในการก้าหนดทิศทางของ
โครงการวิจัยด้าเนินการด้านข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า สิ่งแวดล้อมของน้้า และการใช้น้้าโดย
รับผิดชอบ “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้้า” (Le Systéme d’Information sur l’eau (SIE)) ควบคุมการ
ใช้น้้า โดยที่รัฐได้มอบหมายอ้านาจส่วนหนึ่งเกี่ยวกับต้ารวจน้้าให้กับส้านักงานแห่งชาติด้านน้้าและ
แหล่งน้้า ดังนั้น จึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 

                                                 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 54–56. 
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ด้านน้้าในฝรั่งเศส เช่น การจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพน้้าและแหล่งน้้า มีส่วนร่วมในการท้าแผน
นโยบายน้้าในฝรั่งเศสผลักดันด้านเทคนิคการจัดการน้้า เป็นต้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้น ในขณะเดียวกันก็ถือว่าส้านักงาน
แห่งชาติด้านน้้าและแหล่งน้้า ท้าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย และให้ข้อมูลต่อ
ผู้มีอ้านาจในระดับประเทศและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับพัฒนาการและนโยบายด้านน้้าของ
ประเทศฝรั่งเศสด้วย  

2)  ระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับน้้าและแหล่งน้้าของประเทศฝรั่งเศส  
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้้าจะเริ่มด้าเนินการในปี ค.ศ. 2006 แต่การ

จัดเก็บข้อมูลได้ท้าการจัดเก็บต่อเนื่อง จากระบบเครือข่ายแห่งชาติด้านข้อมูลเกี่ยวกับน้้าที่มีการเก็บ
ข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992  

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลน้้า ข้อมูลต่าง ๆ หลายล้านข้อมูลได้
ถูกรวบรวมจัดเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือวัตถปุระสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้  

ประการที่หนึ่ง เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันของทรัพยากรน้้าและ
แหล่งน้้า ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณน้้าในแหล่งต่าง ๆ ด้านชีววิทยา เช่น ปริมาณออกซิเจน ความเค็ม
ของน้้า ความเปรี้ยวของน้้า และข้อมูลของสิ่งมีชีวิตในน้้า นอกจากนี้ ยังอาจรวมไปถึงอุณหภูมิของน้้า 
ลักษณะของการไหลเวียนของน้้าลักษณะของตลิ่ง เป็นต้น 

ประการที่สอง เพ่ือประเมินผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และ
ผลกระทบจากการน้้า ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลจากการประเมินผลดังกล่าวในการวาง
แผนการด้าเนินกิจกรรมของตนได้ เช่น การเกษตร การประมง หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจอาจใช้
เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ตั้งสถานประกอบการ การปฏิเสธในการสร้างโรงงาน (ปริมาณมลภาวะ)  

ประการที่สาม เพ่ือเป็นแนวทางและประเมินในการจัดท้านโยบาย
เกี่ยวกับน้้าและการป้องกันและบ้าบัดแหล่งน้้า 

3.3.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศฝรั่งเศส27 
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ารัฐบัญญัติ ลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1992 

หรือที่เรียกกันว่า “กฎหมายว่าด้วยน้้า” ได้วางหลักเกี่ยวกับน้้าว่า น้้ามีลักษณะเป็นมรดกร่วมกันของชาติ 
(L’eau est “Patrimoine Commun de La Naion”) ท้าให้มีแนวความคิดในการบริหารจัดการน้้าว่า
ต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้น้้าที่ต่างกันในรูปแบบที่ต่างกัน (แหล่งน้้าจืดทั่วไป น้้าบาดาล และน้้า
ทะเลชายฝั่ง) การจัดการน้้า ต้องค้านึงถึงการรักษาระบบนิเวศ การเพ่ิมคุณค่าของน้้าในเชิงเศรษฐกิจ 
การจัดการในฐานะแหล่งอาหารหรือในฐานะน้้าดื่ม เป็นต้น  

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า หรือที่เรียกว่า “Gestion intégrée 
des Resources en eau (GIRE)” จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ ดังนี้  

– เพ่ือให้ทุกคนสามารถมีน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
– เพ่ือรักษาทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า  
– เพ่ือป้องกันมลภาวะและอุบัติเหตุ  

                                                 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49–50. 
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– เพ่ือป้องกันและจัดการกับอุทกภัย ความแห้งแล้ง และปัญหาการกัดเซาะ 
– เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์อาหารทางเกษตรและประมง  
– เพ่ือการพัฒนาแบบยั่ งยืนของอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน 

นันทนาการ การท่องเที่ยว และการคมนาคมทางน้้า 
1) ระดับรัฐ ซึ่งเป็นผู้ก้าหนดนโยบายและออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ระดับท้องถิ่น 
การก้าหนดนโยบายรัฐและการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยที่ประเทศ

ฝรั่งเศสได้มีการแบ่งอ้านาจที่ท้าให้การตัดสินใจเกี่ยวกับน้้าในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ นั้นจะถูกพิจารณา
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ใกล้ชิดกับท้องที่ที่สุด ส่วนรัฐเป็นผู้ดูแลในระดับนโยบาย และ
สามารถด้าเนินการได้โดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการด้าเนินการ ดังนี้  

1) อ้านาจหน้าที่ของรัฐ  
กระทรวงหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้้า ได้แก่ กระทรวง

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การขนส่ง และที่ พักอาศัย และกระทรวงอ่ืนในกรณีที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง โดยจะด้าเนินการต่าง ๆ ผ่านทางตัวแทนของรัฐ ได้แก่ ผู้ว่าการภาค และผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในระบบแบ่งอ้านาจ  

ในส่วนของการจัดการน้้าผู้ว่าการภาคหรือคณะกรรมการลุ่มน้้า  
จะมีการเลือกผู้ว่าการประสานงานลุ่มน้้า เพ่ือท้าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  
และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดการและวางแผนจัดการน้้า และน้าโครงการของมาตรการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องมาใช้  

2) การก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้้า 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการน้้ามีหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ 

ที่ตอ้งค้านึงถึง ได้แก่  
(1) การบริหารจัดการลุ่ มน้้ าแบบกระจาย อ้านาจ อ้านาจ 

การจัดการน้้าต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้า แต่ในระดับประเทศจะมีการประสานงานการ ด้าเนินการในการจัดการน้้า ซึ่งจะน้าเรื่อง
ลักษณะภูมิประเทศของแหล่งน้้ามาพิจารณาด้วย เนื่องจากแนวความคิดที่ว่า “น้้าไม่มีพรมแดน
ทางการปกครอง” 

(2) การใช้แนวทางจัดการเชิงบูรณาการซึ่งค้านึงถึงผู้ใช้น้้าทุกคน
ความจ้าเป็นของระบบทางน้้าการป้องกันมลภาวะและการควบคุมความเสี่ยงภัยธรรมชาติและ
อุบัติเหตุ 

(3) หน่วยงานที่ได้รับอ้านาจด้าเนินการและประสานการด้าเนินการ 
โดยต้องพิจารณาถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการลุ่มน้้า และผู้ว่าการประสานงานลุ่มน้้า 

(4) การหมุนเวียนแหล่งเงินเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินของส้านักงาน
น้้าในส่วนของการจัดเก็บค่าใช้น้้า และค่าบ้าบัดน้้า 

(5) การวางแผน และโครงการระยะหลายปี ซึ่งจะแยกเป็นสองส่วน
ที่จะต้องค้านึงถึงในการจัดการน้้า ดังนี้  



56 

 

ส่วนที่หนึ่ง การจัดท้าแผนก้าหนดวัตถุประสงค์และล้าดับ
ความส้าคัญในการด้าเนินการตามแผนการจัดการและการวางแผนในระดับลุ่มน้้าใหญ่ และการจัด
ระเบียบและการจัดการในระดับลุ่มน้้าย่อย  

ส่วนที่สอง โครงการการลงทุนโครงการทางการเงินต่อเนื่อง
หลายปีของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่น้้าในระดับลุ่มน้้าขนาดใหญ่ และการท้าสัญญา
ต่าง ๆ ในระดับแม่น้้า หรือทางน้้า 

(6) การแบ่งสรรความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ให้บริการ
เอกชนในการให้บริการน้้าดื่มและการสุขอนามัยน้้า และการท้าความสะอาด การให้บริการน้้าดื่มและ
การท้าความสะอาดเป็นบริการของรัฐที่ได้รับการแบ่งอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกว่า 
จะด้าเนินการเองหรือว่าแต่งตั้งให้เอกชนเป็นผู้ด้าเนินการ โดยสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะอยู่ใน
กรอบของกฎหมายและเป็นไปตามสัญญา  

3.3.2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าของประเทศฝรั่งเศส 
ประชาชนประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีความตื่นตัวอย่างมากในการร่วมแสดง

ความคิดเห็น ในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นปรากฏเด่นชัดขึ้นในสังคมฝรั่งเศส ดังนั้น จึงก่อให้เกิด  
การเรียกร้องของประชาชนและองค์กรภาคเอกชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐที่อาจ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือการจัดการพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความส้าคัญอย่างมากในเรื่องการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งนี้เพราะความตื่นตัวของ
นานาประเทศในเรื่องสิทธิของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติแบบ
ยั่งยืน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ท้าให้ประเทศฝรั่งเศสหันมาใส่ใจ
และเน้นนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน28 

ในการแสดงความคิดเห็นอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นในรูปแบบของการท้าประชาพิจารณ์ การประชุมปรึกษาหารือหรือการร่วมแสดงความคิดเห็น
แล้วประเทศฝรั่งเศสยังมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นที่ส้าคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอีก
รูปแบบหนึ่ง เรียกว่า การอภิปรายสาธารณะ  

การจัดท้าการอภิปรายสาธารณะ (Le débat public) นี้เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นส้าหรับโครงการที่มีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงพ้ืนที่หรือผังเมือง และเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงทางสังคม
และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการอภิปรายสาธารณะแห่งชาติ
ไม่ว่าโครงการหรือการด้าเนินงานนั้น จะมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของชาติหรือประโยชน์ 
สาธารณะของท้องถิ่นก็ตาม การก้าหนดเรื่องให้มีการจัดท้าอภิปรายสาธารณะน้้าอาจถูกก้าหนดไว้ใน
เงื่อนไขของการริเริ่มในการด้าเนินโครงการของรัฐนั้น ๆ หรือเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเป็นราย ๆ ไป
ที่ได้ก้าหนดไว้ว่าต้องให้มีการด้าเนินการจัดการอภิปรายสาธารณะ  

                                                 
28 http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=938  
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การบริหารจัดการน้้าและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเทศฝรั่งเศสมี
การบริหารจัดการน้้า ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน้้า แต่ก็ได้ก้าหนดให้มีการอ้างอิงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในระบบ
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาวะน้้าท่วม องค์กร
ภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมตามกฎหมายว่าด้วย
การแก้ปัญหาน้้าท่วมของประเทศฝรั่งเศส ต้องประสานความร่วมมือ (Cooperation) กับองค์กรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม นอกจากนั้น องค์กร
ที่เกี่ยวข้องอาจแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งและภาวะน้้าท่วม ทั้งนี้ ในด้านความร่วมมือ
เพ่ือการรับมือกับภาวะน้้าท่วม ควรก้าหนดให้องค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ (Functions) ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาน้้าท่วมอย่างยั่งยืน เช่น หากสถานการณ์น้้าท่วมฉุกเฉิน  
ได้กินวงกว้างไปหลายพ้ืนที่รัฐบาลท้องถิ่นควรท้าการเชื่อมโยงและประสานงาน หากกรณีแห่ง  
ความจ้าเป็นให้ด้าเนินการฟ้ืนฟูรวมกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นด้วยกันและระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง 
เป็นต้น 

3.3.3  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่ เกิดภัยธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

อาจเนื่องมาจากสถานที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จึงท้าให้ประเทศถูกรายล้อม 
ไปด้วยน้้ามากมายมหาศาล แต่ถึงกระนั้นประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีความจ้าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการน้้า 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเพียงพอ
ในแต่ละปีให้มากที่สุด ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส้าคัญของการใช้ทรัพยากรน้้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือกันจัดท้าข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลน้้าผ่านสื่อต่าง ๆ และได้มีการจัดเตรียมข้อมูลน้้าเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นยังได้ก้าหนดมาตรการและ
นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้้า ด้วยวิธีการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีเหมาะแก่
การเก็บกักน้้าไว้ใช้อุปโภคหรือบริโภคได้อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้้า การสร้างทางน้้าไหล 
การน้าทรัพยากรน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรือการพัฒนาระบบน้้า เป็นต้น 

3.3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่น29 
1) River Law 1964 เป็นกฎหมายหลักว่าด้วยทรัพยากรน้้าของ

ประเทศญี่ปุ่น เป็นกฎหมายที่ก้าหนดกรอบพ้ืนฐานในเรื่องการจัดการแม่น้้าของญี่ปุ่น โดยก้าหนด
มาตรการหลักในการป้องกันน้้าท่วม โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จากแม่น้้า แหล่งน้้า
ประเภทต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1964 ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายส้าคัญหลายประเด็น โดยในปี 
ค.ศ. 1997 ได้เพ่ิมเติมเรื่องการสงวนและบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้้า อันเนื่องมาจากประเทศ

                                                 
29 ปีติเทพ  อยู่ยืนยง, มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการป้องกันน้้าท่วมของญี่ปุ่น [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://prachatai.com/journal/2012/07/41610. 
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ญี่ปุ่นเริ่มมีความห่วงใยต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของแม่น้้ามากขึ้น กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจัดการน้้าท่วมการใช้น้้าให้เป็นประโยชน์และบ้ารุงรักษาและอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมของธารน้้า 

2) Flood Protection Act 1949 เป็นกฎหมายเฉพาะในการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัย หรือคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระส้าคัญหลายประการ ได้แก่ 
ประการแรก กฎหมายฉบับนี้ได้ส่งเสริมการกระจายอ้านาจ เพ่ือให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ้านาจในการ
ด้าเนินกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อันเนื่องมาจากภาวะน้้าท่วมโดยตรง เพราะท้องถิ่น
ย่อมรู้ปัญหาและลักษณะทางภูมิประเทศเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น กับความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะน้้าท่วม 
ในบริเวณต่าง ๆ ประการที่สอง กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก้าหนดหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพยากรณ์
ภาวะน้้าท่วม โดยให้อ้านาจแก่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเป็นผู้พยากรณ์และประมวลผลสภาพอากาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ภาวะน้้าท่วม ประการที่สาม กฎหมายดังกล่าวยังได้ก้าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท้าแผนที่ระบุอันตรายจากภาวะน้้าท่วม เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ที่อาจ
สุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบหรืออันตรายจากภาวะน้้าท่วม และระบุจุดที่มีการเตรียมการป้องกัน  
เพ่ือต่อสู้กับปัญหาน้้าท่วม ส้าหรับประโยชน์ของแผนที่ระบุอันตรายจากภาวะน้้าท่วมนี้ นอกจากจะ 
ท้าให้ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนหรือคาดการณ์เพ่ือรับมือกับภาวะน้้าท่วม 
ปัญหาน้้าท่วมในระยะยาวได้แล้ว ยังถือเป็นการจัดท้าข้อมูลข่าวสารด้านน้้าท่วม อีกประการหนึ่ง 
เพ่ือให้ประชาชนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของสภาพภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์ให้ชุมชนของตนล่วงหน้า 
ท้าให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายได้ทันท่วงที  

3) Disaster Measures Basic Act 1961 เป็นกฎหมายก้าหนดมาตรการ
ในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลร้ายต่อสาธารณชน โดยกฎหมายฉบับนี้วาง
หลักเกณฑ์ให้รัฐก้าหนดมาตรการเท่าที่จ้าเป็นในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน และรัฐต้องก้าหนดความรับผิดชอบต่อการป้องกันหายนะทางธรรมชาติที่อาจส่งผลร้ายต่อ
ประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังได้ก้าหนดมาตรการในการเตือนภัย 3 ระดับ ได้แก่  
(1) ระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยหน่วยงานระดับชาติ (2) ระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
โดยจังหวัด และ (3) ระดับการปฏิบัติเพื่อการบรรเทาหายนะโดยท้องถิ่น  

3.3.3.2 ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับน้้าของญี่ปุ่น30 
1) องค์กรจัดการข้อมูล 

(1) Japan Meteorological Agency (JMA) ท้าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและมีบทบาทส้าคัญในกิจการทั้งในและระหว่างประเทศ และให้ความส้าคัญ
กับการตรวจสอบติดตามสิ่งแวดล้อมของโลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  มุ่งเน้นการป้องกันและ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศและการเกิดคลื่นสึนามิ  

(2) International Flood Network (IFNet) ท้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม
ลดความสูญเสียของชีวิตและความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยทั่วโลก และเพ่ือส่งเสริมนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่มุ่งก้าจัดความยากจนและท้าลายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และ

                                                 
30 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือในการจัดการอุทกภัยระหว่างประเทศ นอกจากนี้  
ยังเป็นเครือข่ายที่แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนทั่วโลก ข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า
ส้าหรับใช้พยากรณ์และแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย 

(3) The Foundation of River & Basin Integrated Communications 
(FRICS) เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก้าไร ท้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานรับและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
แม่น้้าที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เช่น ข้อมูลจากรัฐบาลแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ จากนั้นจึงเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานที่จ้าเป็นไปยังองค์กรและภาคเอกชนต่าง ๆ  

2) ระบบการจัดการขอ้มูลเกี่ยวกับน้้า และแหล่งน้้า31 
ประเทศญี่ปุ่น ได้วางระบบการบริหารจัดการน้้า และแหล่งน้้าใน

ฐานะที่เป็นทรัพยากรส้าคัญของชาติไว้ในแผนพัฒนาแหล่งน้้า 2 แผน ได้แก่ แผนทรัพยากรน้้าใน
ภาพรวมระดับชาติ และแผนพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรน้้า 

(1) แผนทรัพยากรน้้ าในภาพรวมระดับชาติ  กระทรวงที่ ดิน 
สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเที่ยว ได้รวบรวมจัดท้าแผนทรัพยากรน้้าในภาพรวมระดับชาติขึ้น
เพ่ือประเมินการอุปโภคและบริโภคน้้าในระยะยาว เนื่องจากแผนดังกล่าวมีความส้าคัญในฐานะที่เป็น
แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ซึ่งจะก้าหนดปริมาณความต้อง การอุปโภคและบริโภคน้้าในอนาคต
และสามารถใช้คาดการณ์ทิศทางของการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าใน
ระยะยาวได้  

(2) แผน พ้ื นฐานการพั ฒ นาทรัพ ยากรน้้ า  กระทรวงที่ ดิ น 
สาธารณูปโภค การขนส่งและการท่องเที่ยว เห็นว่า มีความจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรการการใช้น้้าใน
พ้ืนที่กว้างขวาง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเพ่ิมจ้านวนประชากรในเมืองแล้ว กระทรวงก็
จ้าเป็นต้องก้าหนดระบบแม่น้้า ส้าหรับการพัฒนาแหล่งน้้าตามที่ก้าหนดไว้ในแผนพ้ืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรน้้าในแต่ละระบบแม่น้้า แผนพ้ืนฐานส้าหรับการพัฒนาแหล่งน้้าเป็นแผนที่จะใช้ในการพัฒนา
และใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าในท้องถิ่นในระบบน้้า เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้้านั้นต่อไป โดยแผนพ้ืนฐาน
ต้องสะท้อนถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องของการควบคุมน้้าท่วมและน้้ากัดเซาะ  

3.3.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่น32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในประเทศญี่ปุ่น

มีทั้งหมด 5 กระทรวง คือ  
1) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การใช้น้้าภายในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการใช้น้้า และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมแผนงาน  
เพ่ือสงวน รักษาคุณภาพของทรัพยากรน้้าที่สาธารณชนใช้ในการอุปโภคบริโภค  

2) กระทรวงเกษตร ป่าไม้ ประมง รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้น้้าเพ่ือ
การเกษตร และการพัฒนาป่าไม้เพ่ือสงวนรักษาแหล่งต้นน้้า ตามกฎหมายพัฒนาที่ดินและกฎหมาย
ป่าไม้  

                                                 
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5–7. 
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3) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใช้น้้าเพ่ือภาคอุตสาหกรรม และการคิดค้นพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมน้้า 
และกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการใช้น้้าในภาคอุตสาหกรรม  

4) กระทรวงสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพของน้้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางน้้า กฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษ 
ส้าหรับการสงวนรักษาคุณภาพของน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการบริโภคน้้าดื่ม  

5) กระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคการขนส่งและการท่องเที่ยวมีหน่วยงานย่อย
รับผิดชอบ คือ กรมบ้าบัดสิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย ดูแลเรื่องการจัดระบบการระบายสิ่งปฏิกูล หรือท่อน้้าทิ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการระบายท่อน้้าทิ้ง ส้านักงานแม่น้้า ดูแลเรื่องการควบคุมน้้าท่วม การใช้น้้าใน
แม่น้้า การสร้างเขื่อนตามกฎหมายว่าด้วยแม่น้้าและกฎหมายว่าด้วยเขื่อนกั้นน้้าอเนกประสงค์ และ
กรมทรัพยากรน้้า ดูแลเรื่องการประสานงานในภาพรวม วางแผนก้าหนดความต้องการและปริมาณน้้า
ที่มีอยู่ การพัฒนาอ่างเก็บน้้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรน้้า กฎหมาย
หน่วยงานน้้าประเทศญี่ปุ่น กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการพิเศษส้าหรับพื้นท่ีอ่างเก็บน้้า 

ในประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งแม่น้้าออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่น้้าชั้นที่ 1 
ได้แก่ แม่น้้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้้าและมีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ที่ดินหรือต่อเศรษฐกิจของชาติ 
และแม่น้้าชั้นที่ 2 ได้แก่ แม่น้้าที่มีความส้าคัญต่อประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้้า 
นอกเหนือจากแม่น้้าที่ก้าหนดเป็นแม่น้้า ชั้นที่ 1 และมีองค์กร Minister of Construction เป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้้าในระดับประเทศเพ่ือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับแม่น้้า ในขณะที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้้าประจ้าจังหวัด โดยคณะกรรมการแม่น้้ามีอ้านาจก้าหนดพ้ืนที่ 
อนุรักษ์ แม่น้้า มีอ้านาจจัดการน้้ามีอ้านาจก้าหนดโครงการแม่น้้า เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินงาน
เกี่ยวกับแม่น้้า มีอ้านาจบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมทั้งในระดับประเทศและระดับ
จังหวัด โดยคณะกรรมการอาจก้าหนดการปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น การออกค้าสั่งให้หน่วยงาน  
รัฐที่เกี่ยวข้องหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาท้าเป็นแนวป้องกันน้้าท่วม เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้
ยังให้อ้านาจกับคณะกรรมการแม่น้้าในการจัดการเวนคืนที่ดินหรือพ้ืนที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้้าท่วม 
เพ่ือน้าพ้ืนที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการภาวะน้้าท่วม และมีอ้านาจสั่งให้ท้องถิ่น ท้าลายสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า เพ่ือให้น้้าสามารถระบายออกไปได้ดีในกรณีที่มี
ภาวะน้้าท่วม เป็นต้น คณะกรรมการแม่น้้าได้ถูกจัดตั้งและรับรองอ้านาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายแม่น้้า
ของประเทศญี่ปุน่  

3.3.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่น 
ในด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาคเอกชนนั้น จะมีการสร้าง

เครือข่ายป้องกันภัยพิบัติจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดึงเอากลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม เช่น  
กลุ่มผู้สูงอายุในต้าบล กลุ่มวัยรุ่นชมรมแม่บ้าน ชมรมดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มผู้สนใจ
การเมืองท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันภัยชุมชนมารวมกัน สร้างกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มกิจกรรม
เพ่ือสังคมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่น” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า โบโคมิ “BOKOMI” ข้อดี
ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่มเช่นนี้ คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ 
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ข้างต้น จะท้าให้ทางการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ท้าให้การช่วยเหลือในช่วงประสบภัย 
เป็นไปโดยความเรียบร้อย  

กฎหมาย Flood Protection Act 1949 ได้ เสริมสร้างการกระจาย
อ้านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นสามารถต่อสู้กับภาวะน้้าท่วมได้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นและประชาชน อาจเรียกว่า Suibo–dan หรือ Flood Fighting Team Working โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภาวะน้้าท่วมร่วมกัน เช่น การเตือนภัยให้ชุมชน การตั้งก่อกองกระสอบทรายและ 
คันก้ันน้้าให้ชุมชน เป็นต้น33  

ส้าหรับงานด้านการชลประทานและการระบายน้้าของประเทศญี่ปุ่น
ด้าเนินการตามหลักการของกฎหมายการปรับปรุงที่ดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา และจัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม การจัดการโครงการชลประทานและระบายน้้าของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีรัฐบาลกลางหรือส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ริหารจัดการอ่างเก็บน้้า อาคารเอนกประสงค์ที่มี
ขนาดใหญ่ในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐหรือเทศบาล อาคาร 
ชลประทานต่าง ๆ รวมถึงอ่างเก็บน้้าเพ่ือการเกษตรที่ก่อสร้างขึ้นในโครงการของรัฐนั้น ส่วนใหญ่ 
มีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรหรือสมาคมชลประทาน ถึงแม้ว่าเขตปรับปรุงที่ดินมีหน้าที่
รับผิดชอบอาคารชลประทานทั้งหมดก็ตาม แต่จะควบคุมดูแลเฉพาะในส่วนที่ส้าคัญ ๆ เท่านั้น อาทิ 
เขื่อน อ่างเก็บน้้า และอาคารชลประทานหลัก ๆ ส้าหรับส่วนที่เหลืออ่ืน ๆ อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการและการบ้ารุงรักษาของชุมชนท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า มูระ “Mura” ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ
หน่วยปกครองระดับหมู่บ้าน (เมืองใหญ่และเมืองเล็ก) หากมีการส่งน้้าจากคลองซอยเข้าไปยังที่นา  
ในเขตพ้ืนที่ของมูระ (Mura) หลาย ๆแห่ง ตัวแทนของมูรา(Mura) ที่เกี่ยวข้องก็จะจัดตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาคลองร่วมกัน34 

มูระ (Mura) เป็นแนวคิดที่ส้าคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความส้าเร็จ
ของประเทศญี่ปุ่น ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการชลประทาน การบริหารงานและกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของเขตปรับปรุงที่ดิน ประสบความส้าเร็จโดยการใช้มูระ (Mura) เป็นหน่วยปลายสุด มูระ (Mura) มี
อ้านาจท้าให้ประชาชนยึดมั่นในกฎระเบียบและเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การส่งน้้า 
และรักษาความสะอาดคลอง เป็นต้น การตัดสินใจทั้งมวลของมูรา (Mura) กระท้ากันในที่ประชุม  
ซึ่งตัวแทนจากครัวเรือน สมาชิกทุกคน สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
3.4  ข้อเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน 

จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้วิ เคราะห์นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าใน
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การบริหาร
จัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ และการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ควบคู่กับผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                                                 
33 ปีติเทพ  อยู่ยืนยง, เรื่องเดิม. 
34 กรมชลประทาน, ปัญหาทางกฎหมายในการบรหิารจดัการทรัพยากรน้้า: ศึกษากรณีเพื่อการชลประทาน 
(กรุงเทพมหานคร, 2555), หน้า 96. 
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จัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเสนอ
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้้า ระยะ 12 ปี ใน 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ตอบสนองตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 
6 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า

ของประเทศญี่ปุ่นมา โดยเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ดังนั้น แนวทางการด้าเนินการในระดับลุ่มน้้าควรเป็นการเสนอหลักเกณฑ์การควบคุม
คุณภาพน้้าอุปโภค บริโภค และการบ้ารุงรักษา รวมถึงการจัดหาแหล่งน้้าดิบให้มีความยั่งยืน เพียงพอ
กับความต้องการ การศึกษาวิจัยการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้น้้าอย่างประหยัด โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ และภาคประชาชนร่วมด้าเนินการในการดูแล รักษาให้เกิดความ
ยั่งยืนของระบบ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นในท้องถิ่นบริหารจัดการน้้า
ร่วมกับภาคประชาชนในพ้ืนที่โดยรัฐเป็นผู้จัดหาน้้า และพัฒนาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น และการด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริ ดังนี้ 
(1) ภาครัฐควรก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายจัดล้าดับความส้าคัญพ้ืนที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการ

พัฒนาโครงการแหล่งน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงของน้้าทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ฤดูกาล โดยการคณะกรรมการลุ่มน้้าและกลุ่มผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ การวางแผนการใช้น้้า การบ้ารุงรักษา โดยมีเป้าหมายให้สามารถ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งในการจัดล้าดับความส้าคัญต้องด้าเนินการควบคู่กับ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น 

(2) เร่งพัฒนาระบบกระจายน้้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า รวมถึงเสริม
เพ่ิมรายได้ให้ประชาชนโดยการวิเคราะห์กลไกการตลาด การวางแผนการเพาะปลูก การใช้น้้าให้
เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาลตามสถานภาพแหล่งน้้า รวมถึงการน้อมน้าแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชด้าริมาสร้างมูลค่าเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น และการด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริ ดังนี้ 
(1) ภาครัฐควรก้าหนดพื้นที่เป้าหมายจัดล้าดับความส้าคัญพ้ืนที่เร่งด่วนในการพิจารณา

โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้งน้้าท่วมซ้้าซาก โดยต้องเร่งพัฒนาฐานข้อมูลอุตุ–อุทกวิทยาในระดับ
พ้ืนที่ เพ่ือให้การคาดการณ์สถานการณ์มีความแม่นย้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น 
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(2) น้าน้อมต้นแบบโครงการพระราชด้าริโครงการแก้มลิง ตลอดล้าน้้าเพ่ือตัดยอดน้้า
ในช่วงฤดูน้้าหลาก และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

(3) สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย และความรับรู้ของประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน
สถานการณ์ คาดการณ์เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาดูแล
แหล่งน้้าและระบบระบายน้้าตามธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพทั้งการระบายและการเก็บกักน้้า  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้า 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า 

ในการสร้างการมีส่วนร่วม ด้านกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น และ  
การด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลกระทบกับการใช้สารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตของ
ประชาชน 

(2) สร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวัง คุณภาพจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าทั้ง
จากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า 
ในการรักษาระบบนิเวศ การรักษาพ้ืนที่ต้นน้้า และด้านกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
และญี่ปุ่น และการด้าเนินการตามโครงการพระราชด้าริ โดยสร้างความรู้ความเข้าการให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับป่า โดยมีเป็นผู้รักษาพ้ืนที่ป่า เพ่ือให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ : ได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการน้้า

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น และการด้าเนินการ
ตามโครงการพระราชด้าริ ดังนี้ 

(1) สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ในการร่วมบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการภายในชุมชนได้ด้วยตนเอง 

(2) เร่งสนับสนุนการรวมกลุ่มประชาชน เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือบริหารจัดการน้้า
ในพ้ืนที ่

(3) สร้างกลไกการเสนอความต้องขององค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
เข้ามาร่วมบริหารจัดการน้้าอย่างแท้จริง 

(4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้้าและองค์กรผู้ใช้น้้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าจากความต้องการจาก
ประชาชนในพื้นท่ีสู่ระดับนโยบาย 

นอกจากการวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่านแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุน โอกาส ปัญหาอุปสรรคเพ่ือเสนอโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเป้าหมาย เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการบริหารจัดการน้้าที่ต้องเร่งพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยเกื อหนุน 
(1) นโยบาย 

ประเทศญี่ปุ่นมีต้องการเพ่ิมบทบาทและส่วนร่วมในประชาคมระหว่างประเทศ
อย่างสร้างสรรค์ อาทิ ความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
การแก้ไขปัญหาคาบสมุทรเกาหลี และการผลักดันให้การเจรจาการค้ารอบใหม่ขององค์การการค้าโลก 
เป็นต้น โดยยังคงให้น้้าหนักความส้าคัญกับการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ และพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ และอาเซียน โดยประเทศไทยสนับสนุน
บทบาทดังกล่าวของญี่ปุ่น โดยเห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทั้งใน
ภูมิภาคและเวทีโลก แต่กระนั้นในช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้เริ่มด้าเนินนโยบายการต่างประเทศในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น  

(2) กลไกบริหารความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลไทยในการบูรณาการ

บริหาร ก้าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอแนะความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตามเป้าหมายนโยบายต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือผลักดัน
นโยบายต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และประเด็นส้าคัญระดับโลกเพ่ือน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถผลักความร่วมมือให้
เกิดข้ึนระหว่างประเทศไทยและท้ังสามประเทศได้ 

2) โอกาส 
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท้าแผนการด้าเนินความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ในระดับ

ท้องถิ่น (Local to Local) เพ่ือรองรับพลวัตรในการน้านโยบายการต่างประเทศไปสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนท้องถิ่นของไทยที่มี เป้าหมายและทิศทาง โดยก้าหนดกรอบเนื้อหาการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาสิ้นค้าและผลิตผลท้องถิ่น (4) การพัฒนาคุณภาพ
สังคมและชุมชน และ (5) การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือน้าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีกรอบเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการน้้า อาทิ การพัฒนาระบบจัดการน้้า และการป้องกันภัยพิบัติ ซ่ึงผลประโยชน์ที่ไทย
จะได้รับ คือ องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท้องถิ่นญี่ปุ่นในการบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ดังนั้น การพัฒนาโครงการความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับประเทศญี่ปุ่น
เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาและขยายผลเป็นยังท้องถิ่นอ่ืนทั่วประเทศ 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี 
ความสอดคล้องกับประเทศไทย จะท้าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้้าสามารถ
น้าแนวปฏิบัติที่ดี ต้นแบบความส้าเร็จมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่านต่อไป 
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3) ปัญหาและอุปสรรค 
เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย และข้อจ้ากัดด้านกฎระเบียบของทางราชการในการ

ด้าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาโครงการ โดยที่ผ่านมา 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเดินทางไปศึกษา ดูงาน 
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้น้าชุมชนให้สามารถน้าแนวปฏิบัติที่ดีต้นแบบความส้าเร็จมาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาในพ้ืนที่จะท้าให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากผลการศึกษาการการบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการน้้า ปัญหา
การบริหารจัดการน้้า และแนวทางทฤษฎีการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ และศึกษา 
การบริหารจัดการน้้าในต่างประเทศ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้า (2) ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้้า (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้า และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า เพ่ือน้ามาเรียนรู้ ประยุกต์
น้ามาพัฒนา แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านอย่างเป็นระบบ 
สามารถน้าไปปฏิบัติได้และเกิดประสิทธิภาพต่อไป จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจุบันปัญหาของการ
บริหารจัดการน้้าในระดับประเทศและระดับลุ่มน้้าเกิดจากขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเชิง
นโยบายถ่ายทอดมาสู่ระดับลุ่มน้้า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจสถานการณ์น้้าและการบริหารจัดการน้้าใน
พ้ืนที่ให้กับประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้าด้วย ทั้งนี้ การผลักดันการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้้าได้สอดคล้องตามหลักวิชาการและความต้องการ ส่งผลให้ช่วยลดปัญหา  
ข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปลี่ยนเป็นความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าถึงปัญหา สู่การพัฒนา
อย่างแท้จริง  
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้า
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์เพ่ือการพัฒนา  
การบริหารจัดการน้้าในระดับประเทศและเชื่อมโยงกับระดับลุ่มน้้าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
โดยสรุปผลการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้  

4.1.1 ด้านกฎหมาย 
การจัดการทรัพยากรน้้าเชิงบูรณาการส้าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีศูนย์กลาง

ในการสนับสนุนเพ่ือหารือและท้าความเข้าใจตรงกัน มีการบูรณาการการใช้น้้า ครอบคลุมทุกระดับ 
และยอมรับในกฎระเบียบจริงจัง ขณะที่ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ท้าการเกษตร ที่ต้องการใช้น้้ามาก
แม้จะมีการร้องขอให้ชะลอการใช้น้้าในการเพาะปลูกแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเห็นภาพการแย่งชิงน้้า
ในบางพ้ืนที่ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหา จึงต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจต่าง ๆ และประชาชน อย่างจริงจัง ด้วยความเข้าใจ โดยเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
ควรเน้นการจัดการน้้าให้เพียงพอมากกว่าการจัดหาแหล่งน้้าที่มีขีดจ้ากัดมากและต้องใช้งบประมาณ
สูงมาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้น้้าอย่างยั่งยืนของคนในรุ่นปัจจุบัน จนถึงลูกหลานในอนาคต 
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ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนากฎหมายด้านน้้า ที่เรียกว่า ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นกลไกส้าคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศทั้งระบบ 
รวมทั้งช่วยสนับสนุนความสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72(4) ที่ก้าหนดให้รัฐพึงด้าเนินการจัดให้มีทรัพยากรน้้า
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และที่ส้าคัญได้ก้าหนดในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา 258 (ช)(1) ให้มีการ
ปฏิรูปประเทศให้เกิดผล โดยให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ
ยั่งยืน ซ่ึงสถานะปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกฎหมายดังกล่าวจะก้าหนดให้มีองค์การบริหารจัดการน้้าแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และองค์กรผู้ใช้น้้า แผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทการบริหาร
จัดการ การจัดสรรน้้า การบริหารจัดการน้้าในสภาวะวิกฤต การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า และความรับผิด
ทางแพ่งในกรณีที่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้้า จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายของ
ประเทศศึกษาทั้ง 3 ประเทศ ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีบังคับใช้ จะเป็นเครื่องมือกลไกส้าคัญ 
ในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ในการผลักดันการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้้า 
ให้เป็นรูปธรรม มีหน้าที่และอ้านาจในการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการลุ่มน้้า การอนุญาตใช้น้้า 
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยในการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบแสดงดัง
ผังความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ ดังแสดงตามภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  ผังความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
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4.1.2 ด้านระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน ้า 
จากการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าของประเทศไทยยังขาด 

ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบด้วยข้อจ้ากัดความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้าน
ทรัพยากรน้้าหลายหน่วยงาน แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้้าในทุกมิติ 
อาทิเช่น ข้อมูลอุตุ–อุทกวิทยา ข้อมูลผังน้้า เส้นทางน้้า ข้อมูลปริมาณน้้าที่ กักเก็บ ข้อมูลปริมาณ
น้้าฝน เพ่ือใช้ในการก้าหนดนโยบาย การจัดท้าแผนบริหารจัดการ หรือจัดท้าแบบจ้าลองเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ จึงท้าให้ฐานข้อมูลระดับลุ่มน้้าขาด
ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบไปด้วย เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสที่มีองค์กรที่รับผิดชอบหลายองค์กร
ท้าให้ข้อมูลกระจัดกระจาย และในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการจัดตั้งโครงข่ายข้อมูลน้้าในระดับประเทศขึ้น
โดยกฎหมายว่าด้วยน้้า ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการจัดท้าข้อมูลเพ่ือแบ่งปันและเก็บ
ข้อมูลที่ส้าคัญในการจัดระเบียบการใช้น้้า และการบริหารจัดการน้้า ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “ระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับน้้า” โดยมีส้านักงานแห่งชาติด้านน้้าและแหล่งน้้าเป็นผู้พัฒนาฐานข้อมูล โดยสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย โดยจัดตั้งส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เพ่ือเร่งพัฒนา 
รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้้าของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น 
ศูนย์ข้อมูลน้้าแห่งชาติ และพัฒนาไปสู่ศูนย์ข้อมูลน้้าระดับลุ่มน้้า และศูนย์ข้อมูลน้้าระดับจังหวัด 
รวมถึงการพัฒนาสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูล ที่ครอบคลุมในมิติทรัพยากรน้้า
ต้นทุน มิติการจัดการน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค มิติการจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร มิติความสมดุลของน้้า
ต้นทุน มิติพัฒนาความมั่นคงของน้้า มิติการจัดการคุณภาพน้้า มิติเครือข่ายอาสาประชาชน และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและร่วมบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง จึงจะเห็นได้ว่าระบบฐานข้อมูลน้้ามีความส้าคัญ
อย่างมากในการบริหารจัดการน้้าที่มีความแม่นย้า ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ในการบริหาร
จัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการน้้า
อย่างบูรณาการ โดยส้าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลลุ่มน้้ ายมและลุ่มน้้ าน่านควรมีกลไกของ
คณะกรรมการลุ่มน้้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาเพ่ือให้เกิดการยอมรับข้อมูล ปัจจัยในการวิเคราะห์แบบจ้าลอง
ในสถานการณ์เพ่ือน้ามาจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อการพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้ามีประสิทธิภาพ
สามารถน้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบแล้ว ควรเร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริหาร
จัดการน้้าทั้งในระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า เช่นเดียวกับการพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการน้้า 
(The Water Management Centre) ของประเทศเนเธอร์แลนด์  ในการจัดให้มี พ้ืนที่ประชุม
สาธารณะส้าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านน้้า สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดให้มีการ
อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการในช่วงที่มีสถานการณ์ และการถอดบทเรียน
เพ่ือน้ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้้าของประเทศท้ังระดับในประเทศและระดับลุ่มน้้าต่อไป  
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4.1.3 ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน ้า 
ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในอดีตถึงปัจจุบันเกิด

ปัญหาการท้างานยังไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าที่มีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของหลายกระทรวง อันได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้้า) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯลฯ ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
ญี่ปุ่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ 
ซึ่งได้มีการแบ่งขอบเขตการบริหารการแบ่งชั้นแม่น้้า  โดยมีคณะกรรมการแม่น้้าเป็นผู้บริหาร และ
ระดับท้องถิ่น ที่ให้มูราเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งในส่วนนี้ของลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน มีคณะกรรมการ
ลุ่มน้้าเป็นผู้บริหารจัดการ รวมถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือก้าหนด
หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน้้าให้บริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพภายใต้กรอบกฎหมาย
ก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับการจัดหน่วยงานบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและ
ญี่ปุ่น ที่ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าในอดีตซึ่ งทรัพยากรน้้ามีอย่างไม่จ้ากัดนั้น  

เป็นการก้าหนดนโยบายแบบบนลงล่าง กล่าวคือ หน่วยงานหรือผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย แล้วสั่งการไปยังหน่วยงานปฏิบัติทั้งใน
ระดับชาติและในระดับลุ่มน้้า โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจวบจนถึงปัจจุบัน ศักยภาพ
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรน้้าที่พึงใช้ได้มีอยู่อย่าง
จ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการจึงท้าให้เกิดค้าถามและปัญหาการใช้ทรัพยากรน้้าในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้นว่า ด้านความคุ้มค่า การแย่งชิงน้้า ความสมดุลในการใช้น้้าต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และรักษา
สภาพแวดล้อมให้คงความยั่งยืน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเข้ามามีบทบาทต่อการ
ก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในยุคปัจจุบัน และเกิดการผลักดันให้เป็นไปในรูปแบบ
จากล่างขึ้นบน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การก้าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นที่
ยอมรับ เกิดขึ้นได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  
ซึ่งสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ที่พยายามผลักดันเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้้าโดยก้าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยแนวทางดั งกล่าวสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ 
ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โดยปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการบริหาร
จัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านมาจากการไม่ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ การคัดค้าน 
ต่อต้านโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในหลายโครงการ หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และติดตามประเมินผล 
จะท้าให้การแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านเกิดประสิทธิภาพ 
อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... ได้วางกรอบองค์กรบริหารจัดการ
น้้าในระดับลุ่มน้้าประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้้า และองค์กรผู้ใช้น้้า โดยก้าหนดให้ผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่
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รวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้้า และให้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้าเป็น
คณะกรรมการลุ่มน้้าเพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการให้ผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษาของชุมชนท้องถิ่น  หรือที่เรียกว่า มูราของประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรเร่งน้ามาประยุกต์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
เพ่ือให้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าโดยยึดหลักการ กฎระเบียบในหลักส้าคัญในการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านต่อไป 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายม
และลุ่มน ้าน่าน 

1) ภาครัฐเร่งพัฒนาและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ดังนั้น แนวทางการด้าเนินการในระดับลุ่มน้้าควรเป็นการเสนอหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพน้้า
อุปโภค บริโภค และการบ้ารุงรักษา รวมถึงการจัดหาแหล่งน้้าดิบให้มีความยั่งยืน เพียงพอกับ 
ความต้องการ การศึกษาวิจัยการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้น้้าอย่างประหยัด โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ และภาคประชาชนร่วมด้าเนินการในการดูแล รักษาให้เกิดความยั่งยืน
ของระบบ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นในท้องถิ่นบริหารจัดการน้้า
ร่วมกับภาคประชาชนในพ้ืนที่โดยรัฐเป็นผู้จัดหาน้้า และพัฒนา ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ขนาดใหญ ่

2) ภาครัฐควรก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายจัดล้าดับความส้าคัญพ้ืนที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับ
การพัฒนาโครงการแหล่งน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงของน้้าทั้ งภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ฤดูกาล โดยการคณะกรรมการลุ่มน้้าและกลุ่มผู้ใช้น้้า 
มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ การวางแผนการใช้น้้า การบ้ารุงรักษา โดยมีเป้าหมาย
ให้สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง 

3) ภาครัฐเร่งพัฒนาแหล่งน้้ าให้มีระบบกระจายน้้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการน้้า รวมถึงมีโอกาสเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน โดยการวิเคราะห์กลไกการตลาด  
การวางแผนการเพาะปลูก การใช้น้้าให้เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาลตามสถานภาพแหล่งน้้าในพ้ืนที่ 
รวมถึงการน้อมน้าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาสร้างมูลค่าเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนอยู่อย่างพอเพียง 

4) ภาครัฐควรก้าหนดพ้ืนที่ เป้ าหมายจัดล้าดับความส้าคัญ พ้ืนที่ เร่งด่ วน 
ในการพิจารณาโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้งและน้้าท่วมซ้้าซาก 

5) การน้าน้อมต้นแบบโครงการพระราชด้าริโครงการแก้มลิง ตลอดล้าน้้าเพ่ือตัด
ยอดน้้าในช่วงฤดูน้้าหลาก และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง  

6) สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย และความรับรู้ของประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน
สถานการณ์ คาดการณ์เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการร่วมแรง ร่วมใจจิตอาสา
ดูแลแหล่งน้้าและระบบระบายน้้าตามธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพทั้งการระบายและการเก็บกักน้้า 
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7) ส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลกระทบกับการใช้สารเคมีในการเกษตรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
คุณชีวิตของประชาชน 

8) สร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวัง คุณภาพจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า 
ทั้งจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

9) สร้างความรู้ความเข้าการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า โดยมีเป็นผู้รักษาพ้ืนที่ป่า 
เพ่ือให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล 

10) สร้างความรับรู้  ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชนเพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งในการร่วมบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ี สามารถบริหารจัดการภายในชุมชนได้ด้วยตนเอง 

11) เร่งสนับสนุนการรวมกลุ่มประชาชน เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือบริหาร
จัดการน้้าในพื้นท่ีและรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชาชนประสานเป็นเครือข่าย 

12) สร้างกลไกการเสนอความต้องขององค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เข้ามาร่วมบริหารจัดการน้้าอย่างแท้จริง 

13) จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการลุ่มน้้าและองค์กรผู้ใช้น้้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าจาก  
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีสู่ระดับนโยบาย 

4.2.2  ข้อเสนอแนะความร่วมมือระหว่างประเทศ 
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีความพยายามในการปรับตัวใน 

ทุกด้านให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีต้องเผชิญในอนาคต รวมไปถึงการสร้างมาตรการ
ทางกฎหมายเฉพาะให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่านที่ประสบปัญหาปัญหาวิกฤตทั้งภาวะน้้าท่วมและน้้าแล้ง 
พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการกระจายอ้านาจในการจัดการแก้ไขปัญหาไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและรูปธรรม 
ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวทางและการพัฒนาในการบริหารจัดการน้้าในเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยบทเรียนจาก
การพัฒนากลไกวิธีการ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการการส่งน้้า การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า เพ่ือป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเสริมสร้างการรับรู้  
ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าจึงถือเป็นกลไกที่ส้าคัญในการบริหารจัดการน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในสนับสนุน ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือการ
ริเริ่มให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า และผู้มีส่วนได้เสียใน
พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด้าเนินการ ดังเช่นกรณีของจังหวัด
ชิกะ ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการน้้าในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มของประชาชน 
ตั้งแต่การวางแผนการบริหารจัดการ การจัดสรรส่งน้้า การวางแผนการเพาะปลูก การวางแผนการตลาด 
รวมถึงน้านวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่ประเทศไทยควรศึกษา  
ปรับกระบวนการคิด การถ่ายทอดประสบการณ์ การเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชน
ทั้งสองประเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้น้้าเรียนรู้ด้วยตนเองและน้ามาพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน โดยเร่งผลักดันให้เกิดโครงการด้าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ในระดับท้องถิ่นไทย–ญี่ปุ่ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ าตาม 
แนวพระราชด้าริที่มุ่งเน้นให้ประชาชนพึ่งตนเอง 

ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรน้้าร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ควรเร่งผลักดัน
แผนการด้าเนินความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น (Local to Local) เพ่ือเรียนรู้และประยุกต์
การบริหารจัดการลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน รองรับพลวัตรในการน้านโยบายการต่างประเทศ ซึ่งสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นของไทยที่มีเป้าหมายและทิศทางในการบริหารจัดการน้้าโดยมีประเด็น
ความร่วมมือ ดังนี้ 

1) ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประยุกต์ เพ่ือการริเริ่มให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้้าในระดับท้องถิ่นด้วยการรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้้า และผู้มีส่วนได้เสียใน
พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนการบริหารจัดการ การจัดสรรส่งน้้า การวางแผน
เพาะปลูก การวางแผนการตลาด รวมถึงน้านวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรและ
สินค้าเกษตร  

2) การศึกษาการปรับกระบวนการคิด การถ่ายทอดประสบการณ์ การเปิดโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้น้้าเรียนรู้ด้วยตนเองและน้ามา
ประยุกต์พัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน 

3) การพัฒนาต้นแบบน้าร่องชุมชนบริหารจัดการน้้ าด้ วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาและขยายผลเป็นยังท้องถิ่นอ่ืนเชื่อมโยงทั่วประเทศ 

ส้าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็มีความส้าคัญ
ที่ประเทศไทยต้องควรเตรียมรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต  
ซึ่งอาจท้าให้พ้ืนที่ของประเทศไทยบางพ้ืนที่มีระดับต่้ากว่าระดับน้้าทะเล ในการนี้ภาครัฐควรมี
การศึกษาวิเคราะห์จ้าลองสถานการณ์ระดับความรุนแรง เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่า งเป็น
ระบบและศึกษาเทคโนโลยีที่จะน้ามาใช้ให้เหมาะสม คุ้มค่า การวางแผนด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่อง
การบริหารจัดการน้้าที่ส้าคัญต่อความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  
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