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การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีส้าคัญและ

จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดความส้าเร็จในการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6  
การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
และผลการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกลไกส้าคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลางภายในปี 2579 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

งานศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสภาพปัญหาการบริหารจัดการน้้า
ของประเทศ ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาการบริหารจัดการน้้าของประเทศเพ่ือเสนอประเด็น แนวทาง 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น รวบรวมผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี ผลการประเมินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และผลการประเมินสถานะตามดัชนี
ความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix เพ่ือก้าหนดประเด็นส้าคัญที่
ต้องพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศที่จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศ 

จากผลการศึกษา สรุปได้ว่าประเทศไทยมีความจ้าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือ เทคโนโลยี วิธีการ
จัดการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในแต่ละพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม
ชุมชนโดยค้านึงหลักรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม และศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้้า เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาน้้าแล้งและน้้าท่วม ยกระดับรายได้ของประชาชน รวมถึงการจัดหาน้้าดื่มที่มีคุณภาพ
มาตรฐานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ อีกโจทย์หนึ่งที่ส้าคัญของประเทศไทย คือ  
การประเมินผล และถอดบทเรียนในการแก้ไขสถานการณ์ หรือการน้าผลการศึกษาพัฒนาในพ้ืนที่โครงการ
น้าร่อง น้าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีข้อสรุปประเด็นส้าคัญที่ต้องส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. กลไกการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ประเทศไทยมีความจ้าเป็นในการพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศผ่านกลไกความร่วมมือจากเวทีที่เกี่ยวข้องตามกรอบต่างๆ เช่น GMS 
ACMECS ASEAN MRC และ MLC เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และน้าเครื่องมือ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดยเน้นความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะด้าเนินการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับพ้ืนที่ โดยน้าบริหารจัดการน้้าที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละประเทศมา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

2. การก้าหนดท่าทีการบริหารจัดการแม่น ้าระหว่างประเทศ ท่าทีของประเทศไทยในการ
บริหารจัดการแม่น้้าโขง ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้้าในภูมิภาค ตั้งแต่ต้นน้้า 
กลางน้้า ท้ายน้้า เพ่ือให้สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการน้้าของแต่ละประเทศได้ 
รวมถึงการส่งเสริม ผลักดันให้ใช้แม่น้้าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพ่ือให้ทุกประเทศเกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ GMS ตามแผนยุทธศาสตร์การขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้้าโขง 

3.  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน ้าของ
ประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  
การวางแผนการบริหารจัดการน้้า ควบคู่กับการวางผังเมือง โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น  
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชน  
โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น และ ด้านที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบ่งเป็น 5 
ประเด็น คือ (1) เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศ
ญี่ปุ่น (2) เครื่องมือในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงการป้องกันการรุกล้้าของน้้าเค็มในพ้ืนที่
น้้าจืด อาศัยความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มยุโรป (3) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้้า โดยอาศัยความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสราเอล (4) เทคโนโลยีการจัดการน้้าเสียและน้าน้้าที่ผ่าน
ระบบแล้วกลับมาใช้ โดยอาศัยความร่วมมือกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอิสราเอล และ (5) 
เทคโนโลยีการน้าน้้าทะเลมาผลิตเป็นน้้าจืด โดยอาศัยความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสราเอล 

จากการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศท้ัง 3 ประเด็น จะส่งผลให้สามารถยกระดับผล 
การประเมินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนเป้าหมายที่ 6 ในเรื่องการประสิทธิภาพการใช้น้้ า  
และการบ้าบัดน้้าเสีย และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) ในประเด็นการเข้าถึงระบบประปาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และนอกจากการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของประเทศแล้ว สามารถใช้น้้าเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคที่เข้มแข็ง พร้อมทบทวนพัฒนากฎ ระเบียบ และงบประมาณของประเทศให้เอ้ือต่อการสนับสนุน 
ความร่วมมือทางวิชาการให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียนทุกปี และทุก 5 ปี เพ่ือให้สามารถรองรับ
สถานการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ในการจัดท้ารายงานการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้้า ใน
ครั้งนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้รายงาน
ฉบับนี้มีมุมมองที่หลากหลายสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในราชการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านบริหารจัดการน้้าของประเทศ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ 

โอกาสนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา เอกอัครราชทูตวิมล  คิดชอบ รศ. ดร. กฤตินี 
ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ และ ผศ. ดร. ภัทเรก  ศรโชติ ที่ให้ค้าปรึกษา แนะน้า ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายงานฉบับนี้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า  

รศ. ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ ที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ซึ่งให้ข้อคิด มุมมองที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้้า นายสุทธิพล  
เอ่ียมประเสริฐกุล ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้้าบาล คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้้า โดยเฉพาะนายนิรุธ  คูณผล ผู้อ้านวยการส้านักประสาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้้า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2563 ที่ให้ค้าแนะน้า ข้อคิดเห็นในการจัดท้าและปรับปรุง
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา 

“น้้า” เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิตของมนุษย์โดยจะน้ามาซึ่งความสุข ความพึงพอใจ
ในชีวิตเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นต่้าสุดของมนุษย์1 นอกจากเป็นสิ่งจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
ทรัพยากรน้้ายังถูกน้ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และรักษา
ระบบนิเวศ2 นอกจากนี้น้้าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ3 โดยมีความส้าคัญเชื่อมโยงกับความ
มั่นคงด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง น้้ายังช่วยลดความยากจน
น้ามาสู่ความมั่นคั่งของประเทศ 

ส้าหรับการพัฒนาทรัพยากรน้้าของไทย ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ เพ่ือ
ด้าเนินการอย่างจริงจังมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524) 
เพ่ือรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเร่งพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้ให้ความส้าคัญกับทรัพยากรน้้ายิ่งขึ้น
โดยให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้น้้ามาก
ยิ่งขึ้น 

ในระดับสากล ปัญหาเรื่องน้้าเป็นปัญหาที่ได้รับความส้าคัญเป็นล้าดับแรกๆ ทั้งนี้จาก
รายงานการวิจัยพบว่า วิกฤตด้านน้้ามีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศ
ที่ก้าลังพัฒนาซึ่งมีประชาชนจ้านวนมากที่ยั งไม่สามารถเข้าถึงน้้าดื่มที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 
นอกจากนี้ ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้้า ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทวีความ

                                                 
1 Maslow, A.H. 1979, The Journals of A.H. Maslow–Two Volumes. Monterey, Calif.: Brooks/Cole 

Publishing Co. 
2 Gray and Sadoff, 2007  Sink or Swim? Water Security for Growth and Development. Water Policy, 

9(6): 545–571 
3 GWP (2010) Global Water Security : Submission by the Global Water Partnership to 

ICE/RAE/CIWEM Report to Professor John Beddington, Chief Scientific Adviser to HM 
Government : 3. (Online) Available at http://gwp.org/Global/Activities/News/GWP on 
WaterSecurity Feb2010.pdf. 
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รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ส้าหรับ
ประเทศไทยความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 ท้าให้อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย ลดลงประมาณ 0.2%4 จะเห็นได้ว่าทรัพยากรน้้าสร้างทั้งคุณประโยชน์และให้คุณโทษ 
ดังนั้น ประเทศที่ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ดี และไม่มีความมั่นคงในด้านน้้า จะพบกับ
อุปสรรคและข้อจ้ากัดต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงแสวงหา
แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ การบริหารจัดการน้้าข้ามพรมแดน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง  
การด้าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย 
มีสถานะเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income) 5 ดังนั้น ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาของไทยจะเน้นคุณภาพของการให้ความช่วยเหลือที่ได้ให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาอ่ืน ตลอดจน
ขยายความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้อ่ืนออกไปในลักษณะความร่วมมือหุ้นส่วนและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือประเมินสภาพปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ ประเด็นที่
ต้องเร่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศเพ่ือเสนอประเด็น แนวทางการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

1.2.2  เพ่ือน้าเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา : ในการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร หนังสือ ตลอดจน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศที่ส้าคัญ แนวทางความร่วมมือทางด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเทคนิค 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

                                                 
4 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553. การศึกษาแผนหลักการรับมือตอ่สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการ

ผันผวนของพลังงานและอาหาร รายงานฉบับสมบรูณ์ ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
5 ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income) หมายถึง ประเทศท่ีประชากรมีรายไดเ้ฉลี่ย 3,976–

12,275 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 118,662–366,337 บาท) 
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1.3.1 รวบรวม ศึกษาข้อมูลประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
อิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น 

1.3.2  ศึกษาข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมา 
1.3.3  ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนี

ความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) 
1.3.4  สัมภาษณ์ผู้บริหารของส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า  
1.3.5  วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคด้วยการวิเคราะห์

สถานการณ์ (SWOT Analysis) เพ่ือน้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
เพ่ือก้าหนดประเด็นที่ต้องเร่งด้าเนินการหรือต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.3.6  ก้าหนดประเด็นที่ต้องเร่งด้าเนินการหรือต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กลไก และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย 
 
1.4 ค้าถามการศึกษา 

ประเด็นส้าคัญประเด็นใดที่ต้องเร่งด้าเนินการหรือต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) 
 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะก่อให้เกิดความส้าเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหาร
จัดการน้้าข้ามพรมแดน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการด้าเนินการโครงการพัฒนา
แหล่งน้้าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นส้าคัญที่ต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ การวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ การน้า
เทคโนโลยี เครื่องมือและนวัตกรรมจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม 
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
เพ่ือเสนอแนะความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เกิดการน้าความรู้ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีต่างๆ 
จากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ
ของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ส้าหรับการบริหารจัดการน้้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

 
1.7 นิยามศัพท์  

นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน6 หมายถึง วิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุก

ส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้้ามีใช้อย่างทั่วถึง  
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่าง
สิ้นเปลืองหรือท้าลาย 

ความม่ันคงด้านน ้า7 หมายถึง ความพอเพียงของทรัพยากรน้้าทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือสุขอนามัย การด้ารงชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ และใช้เป็นปัจจัยในการผลิต รวมทั้งเพียง
พอที่จะใช้ส้าหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากน้้าที่กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

 
 

                                                 
6 TDRI Thailand Development Research Institute. ทางออกการบริหารจัดการน้้าของไทย. [ออนไลน]์. 

แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/water/thaipublica20140309/  
7 Grey, D. and Sadoff, C. (2007) Sink or Swim? Water Security for Growth and Development. Water 

Policy, 9(6) : 545–571 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 การบริหารจัดการน ้า8  
การบริหารจัดการน้้า หมายถึง การด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง

รวมกันอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กัน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ส่วนการจัดการน้้า 
(Water Management) จะมีความหมายครอบคลุมกว้างมากทุกกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมรวมอยู่
ด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะการส่งน้้า หรือการเอาน้้าไปแจกแต่เป็นการด้าเนินการอย่างใดอย่า งหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กันเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้้า ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้้า 
ปัญหาน้้าท่วม และปัญหาน้้าเสีย 

การบริหารจัดการลุ่มน้้า เป็นระบบการจัดการทั้งลุ่มน้้า ซึ่งคือ พ้ืนที่ซึ่งครอบคลุม
ล้าน้้าธรรมชาติพ้ืนที่หนึ่งท้าหน้าที่รวบรวมน้้าให้ไหลลงสู่ล้าน้้าใดล้าน้้าหนึ่งภายในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าต้อง
มีการจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องให้สมดุลกัน การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้สอดคล้องกับทรัพยากรอื่น
ที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้้านั้นด้วย เป็นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้น การที่จะวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าต้องน้าทุกทรัพยากรที่มีอยู่ในลุ่มน้้ามาเกี่ยวข้องให้ได้ นับตั้งแต่ทรัพยากร ที่ดิน รวมไปถึง
ทรัพยากรคน การใช้ที่ดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น พื้นที่เกษตรกรม พ้ืนที่ไม่ใช่เกษตรกรรม พ้ืนที่ลุ่ม 
พ้ืนที่ต้นน้้า พ้ืนที่ป่าไม้ โดยเป้าหมายสูงสุดของการบริหารจัดการน้้าเพ่ือประโยชน์ในการด้ารงชีวิต
ของทุกชีวิตในสังคมในลุ่มน้้านั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง คน สัตว์ พืช จะมีน้้าใช้ตามสภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้้าหรือการจัดหาน้้า 
2)  งานจัดสรรน้้าและใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  การอนุรักษ์แหล่งน้้า 
4)  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
5)  การควบคุมคุณภาพน้้า 

                                                 
8 ปราโมทย์ ไม้กลดั, 2541. หนังสือท่ีระลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 98 ปี กรมชลประทาน  
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณการ ( Integrated Water Resources 
Management : IWRM) คือ กระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือการจัดหา การตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรน้้า
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสนองตอบวัตถุประสงค์ของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมIWRM เป็นแนวคิดใหม่
ในการจัดการทรัพยากรน้้าที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้า 
ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาค ซึ่งเดิมการจัดการทรัพยากรน้้าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใช้
แนวคิดจัดการน้้าเน้นด้านอุปทาน (Supply) สนองตอบต่อแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เช่น 
การจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การพลังงาน เป็นต้น9  

การบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน คือ กระบวนการในการส่งเสริม การประสาน 
การพัฒนาและการจัดการน้้า ดิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศน์ที่ส้าคัญ แนวคิดของการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน ซึ่งมีความแตกต่างขั้นพ้ืนฐาน
จากแนวคิดดั้งเดิมท่ีบริหารจัดการแบบแยกส่วนตรงที่ว่า การบริหารจัดการแบบผสมผสานนั้นค้านึงถึง
การจัดการทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ดังนั้น การผสมผสานสามารถพิจารณาได้ภายใต้สองระบบหลัก 
คือ 

1)  ระบบทางธรรมชาติ ซึ่งมีความส้าคัญเก่ียวกับทรัพยากรที่มีอยู่และคุณภาพ 
2)  ระบบทางมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ก้าหนดหรือท้าให้เกิดความต้องการในการใช้  

การผลิตของเสียและการปนเปื้อนของทรัพยากรและยังเป็นผู้ก้าหนดล้าดับความส้าคัญในการพัฒนา 
การผสมผสาน จึงต้องเกิดขึ้นทั้งภายในและระหว่างสองระบบข้างต้นโดยปกติ

ผู้จัดการเก่ียวกับน้้า มักจะมองบทบาทของตนเองในฐานะ “คนกลาง” มีหน้าที่จัดการระบบธรรมชาติ
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ แต่การบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสานจะต้องเพ่ิมความตระหนักว่า 
การกระท้าของพวกเขาเองก็มีผลต่อความต้องการน้้า เช่น ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสามารถเรียกร้องได้เฉพาะ
ผลผลิตเท่าที่มีอยู่ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ น้้า อย่างไรก็ตามการจัดหาน้้าให้ล้าดับความส้าคัญได้ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณที่ต่างกันระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน ราคาและโครงสร้ างภาษีก็มีผลกระทบต่อ
ความต้องการ10 
  

                                                 
9 ยรรยง อินทร์ม่วง, 2550 "การจัดการน้้าแบบบูรณาการ : กรอบการวิจัยและพัฒนาส้าหรบัประเทศไทย" วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 26(1), 98–110 
10กรมชลประทาน. การบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 

http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/ book/man_water.pdf  
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2.1.2  หลักการบริหารจัดการน ้าแบบผสมผสาน (IWRM Principle) 11 
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับน้้าและสิ่งแวดล้อมที่กรุงดับบลิน ในปี ค.ศ. 1992 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปเป็นหลักการ  
สี่ประการ ซึ่งหลักการดังกล่าวยังน้าไปสู่ข้อเสนอแนะของวาระที่ 21 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่กรุงรีโอเดอจาไนโร ปี ค.ศ. 1992 
หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลักการทั้งสี่ก็ได้รับการขนานนามว่าหลักการดับบลิน และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลกเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน 

หลักการดับบลิน 4 ประการ (The Four Dublin principle) 
1) น้้าจืดเป็นทรัพยากรที่มีจ้ากัดและเปราะบาง จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต  

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2) การพัฒนาและจัดการน้้า ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้   

ผู้วางแผน และผู้ก้าหนดแนวนโยบายทุกระดับ 
3) สตรีมีบทบาทส้าคัญในการจัดหา จัดการ และดูแลรักษาน้้า 
4) น้้ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจส้าหรับภาคการใช้ต่างๆ และจ้าเป็นต้องถือว่าเป็น

สินค้าในเชิงเศรษฐกิจ 
2.1.2.1 หลักการที่ 1 น้้าจืดเป็นทรัพยากรที่มีจ้ากัด และเปราะบาง จ้าเป็นต่อการ

ด้ารงชีวิตการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Principle 1 : Water as a finite and vulnerable resource) 
หลักการนี้ เป็นที่มีของการใช้แนวทางการบูรณาการในการจัดการ 

กล่าวคือ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของวัฏจักรทางอุทกวิทยากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศน์ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ
กิจกรรมต่างๆ การบริหารจัดการแบบบูรณาการจึงต้องค้านึงถึงความต้องการในการใช้และผลกระทบ
ต่อทรัพยากรน้้า การกล่าวว่าน้้าจืดเป็นทรัพยากรที่จ้ากัดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากวัฏจักรทางอุทกวิทยา
ของแต่ละพ้ืนที่จะมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยที่ค่อนข้างจะคงที่ ค่าเฉลี่ยนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีนัยส้าคัญโดยการกระท้าของมนุษย์ ทรัพยากรน้้าจึงเปรียบเสมือนสมบัติทางธรรมชาติ พึงปกป้อง
รักษาไว้เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณของน้้าที่เกิดตามธรรมชาติได้ 
แต่สามารถจะก่อให้เกิดผลต่อปริมาณน้้า และคุณภาพน้้าที่สามารถน้ามาใช้ได้ เช่น การสูบน้้าใต้ดินที่
มากเกินไป การปนเปื้อนของน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน และการเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินซึ่งท้าให้เกิดการ
                                                 
11 กรมชลประทาน. การบรหิารจดัการน้้าแบบผสมผสาน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 

http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/ book/man_water.pdf 
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เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้้าผิวดิน ผลในแง่บวกจากการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่ การควบคุม
ปริมาณการไหลของน้้าเพ่ือลดการผันผวนตามฤดูกาล หรือการน้าน้้าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นน้้าและท้ายน้้า โดยผู้ใช้น้้าในบริเวณต้นน้้า
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงสิทธิในการใช้น้้าของผู้ใช้ท้ายน้้า เพ่ือแบ่งสรรน้้าที่มีอยู่ให้ใช้ได้อย่างยาวนาน  
การใช้น้้ามากเกินไปหรือการท้าให้เกิดการปนเปื้อนจากผู้ใช้น้้าที่อยู่ต้นน้้าย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิ  
อันชอบธรรมในการใช้น้้าของผู้ใช้ที่อยู่ท้ายน้้า ดังนั้น การเจรจาหรือกลไกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง  
จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้ที่อยู่ต้นน้้าและท้ายน้้า  

การบริหารจัดการแบบบูรณาการนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการจัดการเกี่ยวกับ
ตัวระบบธรรมชาติหรือตัวทรัพยากร แต่ยังรวมถึงการประสานกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิด
ความต้องการใช้น้้า การใช้ที่ดิน การเกิดของเสียที่เกี่ยวข้องกับน้้า ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการประสานงานกัน
ระหว่างผู้ตัดสินใจในทุกระดับ ทั้งยังต้องมีกลไกให้ผู้ตัดสินใจด้านเศรษฐศาสตร์ น้าประเด็นที่เก่ียวข้อง
และความยั่งยืนในการใช้ไปประกอบการพิจารณาทางเลือกการผลิตและการใช้ การพัฒนาโครงสร้างที่
มีขีดความสามารถในการประสานสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ และการเมืองให้กลมเกลียวกันเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างท่ีจะท้าทาย 

2.1.2.2 หลักการที่ 2 : แนวทางการมีส่วนร่วม (Principle II : Participatory 
approach) 

น้้าเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนท้องถิ่นรวมตัวกันจัดหา
แหล่งน้้า บริหารจัดการและก้าหนดประเภทการใช้ หรืออีกกรณีที่หน่วยงานที่ผ่านการเลือกตั้ง  
อย่างโปร่งใส ท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ยังเกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบการตลาดซึ่งผู้มีส่วนร่วมได้เสียตั้งแต่ระดับท้องถิ่น องค์กรชุมชนและผู้ใช้น้้า
จะร่วมกันพิจารณารูปแบบของการบริหารที่ต้องการตามกลไกของราคา 

การมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับของสังคมมีบทบาท
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า กลไกการขอค้าปรึกษาหารือโดยใช้วิธีการสอบถาม หรือ
การประชุมจะไม่เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง หากกลุ่มเป้าหมายเพียงเป็นเครื่องมือในการท้าให้เกิด
ความชอบธรรมส้าหรับการตัดสินใจที่ได้ก้าหนดไว้แล้วเพียงเพ่ือหันเหการต่อต้านทางการเมืองหรือ
เพ่ือชะลอการด้าเนินการบางประการซึ่งเป็นผลลบต่อกลุ่มผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมเป็นวิธีเดียวที่จะได้มาซึ่งฉันทามติหรือข้อตกลงระยะยาว
ร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า
จะต้องเข้าใจว่าการใช้น้้าอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายร่วมกัน และทุกฝ่ายจะต้องยอมเสียสละบางอย่าง
เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วม การมีส่วนร่วมต้องร่วมรับผิดชอบยอมรับถึงผลการกระท้าซึ่งอาจเกิด
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ผลกระทบต่อภาคการใช้น้้า อ่ืนและระบบนิเวศน์ของน้้า พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้้า อันจะน้าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การไกล่เกลี่ยและกลไก
การแก้ไขข้อขัดแย้งก็เป็นวิธีการที่จะน้ามาใช้ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะท้าให้เกิดความสมดุลระหว่าง
วิธีการรวมศูนย์หรือสั่งจากข้างบน และวิธีการกระจายอ้านาจหรือการเสนอจากข้างล่าง ดังนั้น  
ในกระบวนการตัดสินใจจึงต้องขยายให้ถึงระดับรากหญ้าหรือระดับหมู่บ้าน ซึ่ งบางครั้งอาจจะต้องถึง
ระดับครัวเรือนในการตัดสินใจบางเรื่อง ในขณะเดียวกันหากเกี่ยวกับการบริหารจัดการล้าน้้า
นานาชาติจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ พร้อมกับมีกลไกการแก้ไขข้อขัดแย้ง 

2.1.2.3 หลักการที่ 3 : บทบาทท่ีส้าคัญของสตรี (Principle III : The Importance 
role of women) 

การเน้นให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น สืบเนื่องมาจากประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาของแต่ละวัฒนธรรม มักจะไม่เห็นความส้าคัญของบทบาทของสตรี  
ในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า แม้ว่าประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน นับตั้งแต่การประชุมที่กรุงดับบลินและกรุงรีโอ 
เดจาเนโร การแปลค้าพูดเป็นแนวปฏิบัติที่ให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคยังห่างไกลความเป็นจริง  
จึงจ้าเป็นต้องพยายามให้สตรีมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในองค์กรทุกระดับ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าสตรีมีบทบาทส้าคัญในการจัดหาและดูแลรักษา 
เพ่ืออุปโภคบริโภค และบางกรณีรวมถึงน้้าเพ่ือการเกษตร อย่างไรก็ตามสตรียังมีบทบาทน้อยกว่าบุรุษ
ในส่วนของการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า จากสถานภาพ
สังคมที่ต่างกันนี้ จึงจ้าเป็นต้องพยายามเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
กิจกรรมอื่นๆ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน 

การจะให้สตรีมีบทบาทเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับ
ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละสังคมที่ก้าหนดบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และประเพณี ส้าหรับบุรุษและสตรี 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการบริหารจัดการน้้า จ้าเป็นต้องมีการสร้างความตระหนักและ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและระดับรากหญ้า 

2.1.2.4 หลักการที่ 4 : น้้าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Principle IV : Water as 
an economic good)  

ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้้าในอดีตเกิดจากความเชื่อหรือ
แนวคิดที่ว่าน้้าเป็นของฟรี และแนวคิดนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่ ในสถานการณ์ขาดแคลนน้้าแนวคิดนี้  
อาจน้าไปสู่การจัดสรรน้้า เพ่ือกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่้า และไม่สนับสนุนความจริงที่ว่าน้้าเป็น



10 

ทรัพยากรน้้าที่มีจ้ากัด เพ่ือให้สามารถใช้น้้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด จ้าเป็นต้องมีการปรับแนวคิดนี้
พร้อมกับค้านึงถึงค่าเสียโอกาสในการจัดสรรน้้า 

เมื่อค้าว่าน้้ามีคุณค่าและเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดความห่วงใย
ในแนวคิดนี้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะค้าถามที่ว่าแนวคิดนี้จะเกิดผลกระทบต่อการมีน้้าใช้ ของ 
ผู้ยากจนอย่างไร (หลักการกรุงดับบลินว่าน้้าเป็นเสมือนสินค้าทางเศรษฐกิจ “an economic good” 
แต่ตามจ้ากัดความบทที่ 18 วาระท่ี 21 ของการประชุมที่กรุงริโอเดจาเนโร กล่าวว่า น้้าเป็นสินค้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม “an economic and social good” จึงจ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างการให้คุณค่าและการเก็บค่าน้้า การให้คุณค่าของน้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นในการพิจารณาทางเลือก 
หรือการจัดสรรน้้าในกรณีที่น้้าเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน (เหมือนกับแนวคิดค่าเสียโอกาส) ในขณะที่
การเก็บค่าน้้าเป็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการประหยัด และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใช้น้้า การเก็บค่าน้้ายังเป็นเครื่องมือในการจัดการทางอุปสงค์ ในการเก็บค่าคืนทุน และการเตรียม
ความพร้อมของผู้ใช้ในการจ่ายค่าน้้าเพ่ือให้ได้บริการที่ดีขึ้น 

หลักการเกี่ยวกับคุณค่าของน้้าที่กล่าวต่อไปนี้ มีประโยชน์ภายใต้กรอบ
ของการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน คุณค่าทั้งหมดของน้้าประกอบด้วยคุณค่าของการใช้หรือ
คุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าอันแท้จริง คุณค่าทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้และการใช้อันได้แก่ 
คุณค่าที่ให้กับผู้ใช้โดยตรง ผลประโยชน์ที่ได้จากการสูญเสียน้้าโดยการระเหยหรืออ่ืนๆ เช่น น้้าไหล
กลับหลังการใช้และประโยชน์ที่ได้จากสังคมคุณค่าที่แท้จริง ได้แก่ คุณค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ เช่น 
คุณค่าท่ีน้้าอยู ่

ค่าน้้าทั้งหมดส้าหรับการจัดหาน้้ารวมถึงค่าน้้าทั้งหมดทางเศรษฐกิจและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ค่าน้้าทั้งหมดทางเศรษฐกิจประกอบด้วยค่าด้าเนินการ
และบ้ารุงรักษา ค่าลงทุน ค่าเสียโอกาสเทียบกับการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
เกิดจากปัจจัยภายนอก 

การเก็บค่าคืนทุนทั้งหมดควรเป็นเป้าหมายของการใช้น้้าทุกภาคส่วน 
นอกเสียจากมีเหตุผลจ้าเป็นที่จะไม่เก็บ โดยหลักการแล้วค่าคืนทุนทั้งหมดต้องมีการประเมินและ
เปิดเผยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส้าหรับการจัดสรรน้้าและการตัดสินใจส้าหรับการจัดการแต่ไม่จ้าเป็นต้องมี
การเก็บจริงจากรัฐ การประเมินค่าน้้าทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องที่ยากในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับน้้า 
อย่างน้อยก็ควรจะประเมินคุณค่าของน้้าเพ่ือเป็นพื้นฐานในการจัดสรรน้้า 

การให้คุณค่าแก่น้้าหรือมองน้้าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจอาจช่วยให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของน้้า ซึ่งน้าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส้าคัญนี้อย่างยั่งยืน ในสภาวะที่น้้าเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน การใช้แนวนโยบายเดิมโดยการเพ่ิม
ด้านอุปทาน ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป จ้าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
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จัดการโดยท้าให้อุปสงค์ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการคิดราคาเต็มของสินค้าและบริการเกี่ยวกับน้้า 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะสามารถตัดสินใจว่า อุปสงค์มีความเหมาะสมต่อการลงทุนเพ่ือจัดหาอุปทาน
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือบริษัท
เกี่ยวกับน้้า จ้าเป็นต้องหางบประมาณให้เพียงพอโดยการจัดเก็บรายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการเก็บค่าน้้า
ต่้าสุดราคาหนึ่งเพ่ือให้ได้ทุนคืน แต่การเก็บค่าน้้าที่สูงและส่งผลกระทบต่อสังคม อาจจะจ้าเป็นต้องมี
การชดเชยส้าหรับกลุ่มด้อยโอกาส การชดเชยโดยเฉลี่ยให้กับผู้ใช้ทุกประเภทเป็นการบิดเบือนตลาด
ควรหลีกเลี่ยง แต่การชดเชยโดยตรงส้าหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งจ้าเป็นแต่ต้องท้าด้วยความโปร่งใส  
มีมาตรการในการหาเงินเพ่ือการชดเชยโดยตรงหลายวิธี เช่น การเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้พร้อมกับ
วิธีการในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและมาตรการในการติดตามการใช้จ่ายเงิน โดยมีเงื่อนไขต้องอยู่บน
ฐานของความโปร่งใส 

2.1.3 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี12 
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการน้้ า  ได้จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ า  20 ปี  (พ.ศ.  2561–2580)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม136 ตอนพิเศษ 234ง 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ไว้ ดังนี้ “ทุกหมู่บ้านมีน้้าสะอาดอุปโภค–บริโภคน้้า
เพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้้าอยู่ในเกษตรมาตรฐาน บริหารจัดการน้้า
อย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้ก้าหนด แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ไว้ 6 ด้าน แสดงดังตารางที่ 1 
 
  

                                                 
12 ประกาศสา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–

2580), ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 234ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 
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ตารางท่ี 1  เป้าประสงค์ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
 

แผนแม่บท เป้าประสงค์ 
ด้านที่ 1 การจัดการน้้า
อุปโภค บริโภค 

จัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้านหรือ 
ทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้้าส้ารองในพ้ืนที่ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้้าต้นทุน พัฒนา
น้้าดื่มให้ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้้า โดยลดการใช้น้้า
ภาคครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ 

ด้านที่ 2 การสร้าง 
ความมั่นคง 
ภาคการผลิต 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าและระบบส่งน้้าใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหา
น้้าในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลด
ความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง ร้อยละ 50 
รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้้า โดยด้าเนินการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือยกระดับผลิตภาพด้านน้้าทั้งระบบ 

ด้านที่ 3 การจัดการ 
น้้าท่วมและอุทกภัย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า การจัดการะบบป้องกันน้้าท่วมและชุมชนเมือง 
การจัดการพ้ืนที่น้้าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิง
พ้ืนที่ อย่ าง เป็นระบบในระดับลุ่ มน้้ าและพ้ืนที่ วิกฤต (Area based)  
ลุ่มน้้าขนาดใหญ่ ลุ่มน้้าสาขา/ลดความเสี่ยง และความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ด้านที่ 4 การจัดการ
คุณภาพน้้า และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ
ชุมชน การน้าน้้าเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้้าเสียต้นทาง 
การควบคุมปริมาณการไหลของน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งฟ้ืนฟู
แม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า ธรรมชาติที่มีความส้าคัญในทุกมิติ เพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่
เสื่อมโทรม และป้องกัน
การพังทลายของดิน 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม การป้องกัน และลดการชะล้าง 
พังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้าและพ้ืนที่ลาดชัน 

ด้านที่ 6 การบริหาร
จัดการ 

จัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้้า ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่ง
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แผนแม่บท เป้าประสงค์ 
เงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (คลังน้้ าชาติ) 
สนับสนุนองค์กรลุ่มน้้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและ
เอกชน การบริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการบริการ
และการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้้าในพ้ืนที่และ
ลุ่มน้้า เชื่อมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย) 

 
2.1.4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development 

Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 6 การเข้าถึงการใช้น ้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 
ปัญหาการขาดแคลนน้้าส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 และ

คาดว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่า
ประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึงการสุขาภิบาลน้้าที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 แต่การขาด
แคลนอุปกรณ์ส้าหรับน้้าดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบต่อทุกทวีป 

โดยภายในปี ค.ศ. 2030 การท้าให้มีน้้าดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
จ้าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย
และส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้้า เช่น ป่าไม้ ภูเขา
และแม่น้้า พื้นที่ชุ่มน้้าเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องดูแล ถ้าหากจะลดการขาดแคลนน้้า นอกจากนี้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ยังเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
เทคโนโลยีการบ้าบัดน้้าในประเทศที่ก้าลังพัฒนา โดยเป้าหมายและตัวชี้วัด SDG 6 แสดงตามตารางที่ 213  
 
  

                                                 
13 United Nations Thailand. การจัดการน้้าและสุขาภิบาล–เป้าหมาย [ออนไลน]์ แหล่งที่มา : 

https://www.un.or.th/globalgoals/th/global–goals/clean–water–and–sanitation/  
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ตารางท่ี 2  เป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDG 614 
 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้้าดื่มที่
ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ภายใน ปี 
ค.ศ. 2030 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้้าดื่มท่ี
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 

6.2 บรรลุเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายใน 
ที่โล่งโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการ
ของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ท่ี
เปราะบางภายในปี ค.ศ. 2030 

6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 
รวมถึงการอ้านวยความสะดวกในการล้างมือ 
ด้วยสบู่และน้้า 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้้าโดยลดมลพิษ ขจัด 
การทิ้งขยะและลดการปลดปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้้าเสียที่ไม่ผ่าน 
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพ่ิมการน้ากลับมาใช้
ใหม่ทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2030 

6.3.1 ร้อยละของจ้านวนประชากรที่ใช้ส้วม 
ถูกสุขลักษณะ 
6.3.2 ร้อยละของตัวของน้้า (เช่น มหาสมุทร 
ทะเล ทะเลสาบ แม่น้้า ธารน้้า คลอง หรือสระน้้า) 
ที่มีคุณภาพน้้าโดยรอบที่ดี 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าในทุกภาคส่วนและ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้้า และจัดหาน้้าที่
ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าและลด
จ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด
แคลนน้้าภายในปี ค.ศ. 2030 

6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้้า
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา 
6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้้าที่สามารถใช้
ประโยชน์ถูกใช้ไปโดยน้าความต้องการของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย 

6.5 ด้าเนินการบริหารจัดการน้้าแบบองค์รวมใน
ทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขต
แดน ตามความเหมาะสมภายในปี ค.ศ. 2030 

6.5.1 ระดับการด้าเนินงานการจัดการทรัพยากร
น้้าแบบบูรณาการ IWRM 
6.5.2 สัดส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ข้ามเขตแดน 
มีการจัดการด้าเนินงานเพ่ือความร่วมมือด้านน้้า 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ที่เก่ียวข้องกับ
แหล่งน้้ารวมถึงภูเขาป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้้า แม่น้้า ชั้น
หินอุ้มน้้าและทะเลสาบภายในปี ค.ศ. 2030 

6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับน้้าทุกระยะเวลา 

                                                 
14 Open Development Initiative. SDG. 6 การจัดการน้า้และสุขาภิบาล [ออนไลน]์ แหล่งที่มา :  

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sdg–6–clean–water–and–sanitation/  
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เป้าหมาย ตัวชี วัด 
6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ 
การสนับสนุนเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้าน 
การเก็บน้้า การขจัดเกลือ การใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้้าเสีย เทคโนโลยี  
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

6.a.1 ปริมาณน้้าและสุขอนามัยที่เก่ียวข้องกับ
เงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
(official development assistance–ODA)  
ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการการใช้จ่าย 
ของรัฐ 

6.b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การจัดการน้้าและสุขอนามัย 

6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่
จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ด้าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในเรื่องการจัดการน้้าและสุขอนามัย 

 
เป้าหมายเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมแบบองค์รวม ครอบคลุมประเด็น

ต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากการเข้าถึงน้้าและยังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น คุณภาพน้้า (เป้าหมาย 6.3) 
และประสิทธิภาพการใช้น้้า (เป้าหมาย 6.4) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้จ้าเป็นต้องมีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ15  
การบรรเทาการขาดแคลนน้้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องมีการป้องกันและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้้า เช่น แม่น้้า 
ทะเลสาบ พ้ืนที่ชุ่มน้้า ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมบนภูเขา 

 

                                                 
15 Open Development Initiative. SDG 6 การจัดการน้้าและสุขาภิบาล [ออนไลน]์ แหล่งที่มา :  

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sdg–6–clean–water–and–sanitation/ 
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ภาพที่ 1  จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการมั่นคงด้านน้้า และศักยภาพในการพัฒนาเรื่องน้้าของประเทศไทย16 
 
2.1.5 ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI)17 

ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index หรือ SPI) เป็นขอบเขตที่
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดหาความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชน ความก้าวหน้าทางสังคมนั้นพิจารณาจากการเลือกนโยบายการลงทุนและความสามารถ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด้าเนินนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ในการวัดความก้าวหน้าทางสังคม 54 
ตัวชี้วัด ในด้านความต้องการขั้นพ้ืนฐานหรือที่ส้าคัญของมนุษย์ความเป็นอยู่ที่ดีและโอกาสในการ
ก้าวหน้าได้รับการพิจารณาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศด้าเนินงานอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
SPI ก้าหนดความก้าวหน้าทางสังคมว่าเป็นความสามารถของสังคมในการตอบสนองความต้องการ  
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนสร้างหน่วยการสร้างที่อนุญาตให้ประชาชนปรับปรุงและรักษาคุณภาพชีวิต
และสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องส้าหรับประชาชนทุกคนเพ่ือให้บรรลุศักยภาพสูงสุด SPI ได้รับการ
เผยแพร่โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่ไม่แสวงหาผลก้าไรซึ่งเป็นฐานของสหรัฐและก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 
2012 SPI ตั้งอยู่บนพื้นฐานการท้างานของนักเศรษฐศาสตร์ Douglass North, Joseph Stiglitz และ 
Amartya Sen 

                                                 
16 สุจริต คณูธนกุลวงศ์, เปีย่มจันทร ดวงมณี และปิยธิดา ห้อยสังวาล. (2557). แนวคิดดัชนีความมั่นคงด้านน้้า

สถานการณ์ความมั่นคงด้านน้้าในประเทศไทยในบริบทของโลกและอาเซียน. การสัมมนาทางวิชาการ Kovacs 
17 Histoire UCAD.org. ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมคืออะไร? [ออนไลน]์ แหล่งที่มา : https://th.histoire–

ucad.org/what–is–social–progress–index 
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2.1.6 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานในปัจจุบันเพ่ือค้นหาจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงาน หลักการส้าคัญของ SWOT Analysis คือ 
การวิเคราะห์โดยการส้ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพ่ือให้รู้จักตนเอง และรู้จักสภาวะแวดล้อมในการด้าเนินงาน 

2.1.7 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
TOWS Matrix การวิเคราะห์โดยผสมผสานกันขององค์ประกอบภายนอกและ

ภายในที่มีผลต่อผลส้าเร็จของโครงการ ซึ่งจะน้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือพิจารณาแนวทางเลือก  
เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  ข้อมูลสถานการณ์และการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย 
พ้ืนที่ประเทศไทยประกอบด้วย 22 ลุ่มน้้าหลักมีพ้ืนที่ประมาณ 514,008 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 321.2 ล้านไร่ มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 1,455 มิลลิเมตร18 ซึ่งสูงกว่า
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วโลกที่ 990 มิลลิเมตรต่อปี19 โดยมีปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติ (Natural 
Flow) ซึ่งเป็นปริมาณน้้าบนผิวดินที่เกิดจากฝน โดยหักการซึมลงใต้ดิน และการระเหยแล้วมีปริมาณ
รวมทั่วประเทศ 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้้าท่าไหลออกนอกลุ่มน้้าที่เหลือจากเก็บกัก
และใช้ประโยชน์แล้ว (Runoff) จ้านวน 224,024 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของน้้าท่า
ธรรมชาติ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

                                                 
18 ประกาศสา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–

2580), ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 234ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 
19 สุจริต คณูธนกุลวงศ์ และคณะ, 2556. รายงานวิจัย แนวคิดความมัน่คงด้านน้้า ประเทศไทยกับนานาชาติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 2  วัฏจักรน้้า20 
 

ความต้องการใช้น้้าของทั้งประเทศ อยู่ที่ประมาณปีละ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เป็นความต้องการน้้าเพ่ือการเกษตรสูงถึง 113,960 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 75 ของ 
ความต้องการน้้าทั้งหมด ในจ้านวนนี้อยู่ในเขตแหล่งกักเก็บน้้าและระบบชลประทานน้้าอยู่แล้ว 
65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือ 48,960 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน้้าเพ่ือ
การเกษตรที่ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (พ้ืนที่เกษตรน้้าฝน) อยู่ที่ 61,400 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเก็บกักสูงสุดในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อยู่ที่ 13,200 ล้านลูกบาศก์เมตร  
(จาก 102,112 แหล่งน้้า) รองลงไปเป็นการใช้น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(ร้อยละ 18 ของความต้องการน้้าทั้งหมด) เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวประมาณ 6,490 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 4 ของความต้องการน้้าทั้งหมด) และการอุตสาหกรรมประมาณ 4,206 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 3 ของความต้องการน้้าทั้งหมด) 21 

ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาค่าเฉลี่ย Water Footprint ของโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1997–
2001 พบว่ามีค่าเท่ากับ 1,243 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี โดยประเทศที่มี Water Footprint สูงสุด 
(คิดเป็นสัดส่วนต่อจ้านวนประชากร) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 2,485 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี อิตาลี 
2,332 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี และประเทศไทย 2,223 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการใช้น้้าในการเกษตรสูงถึง 2,131 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยประสบปัญหา
ภัยแล้งซ้้าซากเป็นประจ้า โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะพุ่งสูงขึ้นถึง 8 พันล้านคน 

                                                 
20 ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้้า กรมทรัพยากรน้้า, 2562 
21 ประกาศสา้นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏริูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนท่ี 24ก 
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ในปี ค.ศ. 2030 และ 9 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 จะมีความต้องการใช้น้้าทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
55 ภายในปี ค.ศ. 2050 แต่หากพฤติกรรมการใช้น้้าของผู้คนทั่วโลกยังด้าเนินต่อไปเช่นนี้ทุกวันนี้  
โลกเราจะเหลือน้้าเพียงพอใช้เพียงร้อยละ 60 ของความต้องการใช้น้้า22 

2.2.2 ข้อมูลการบริหารจัดการน ้าของประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 
2.2.2.1 การบริหารจัดการน้้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์23 

สาธารณรัฐสิงคโปร์มีพ้ืนที่น้อย มีปัญหาในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บ
น้้าฝน ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งน้้าท่วมและมลพิษทางน้้า แนวทางจัดการน้้าอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในการวิจัย และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ 
และมีวิธีการแก้ปัญหาด้านน้้าที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นเมืองต้นแบบของ
การบริหารจัดการน้้าทั่วโลก 

Singapore's National Water Agency : PUB ได้ก้าหนด 4 แนวทาง 
การจัดการน้้าแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้สิงค์โปร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ประกอบด้วย 

1) การกักเก็บน้้าในพ้ืนที่ มีระบบเพ่ือรวบรวมน้้าผ่านทางเครือข่ายของ
ท่อระบายน้้า และแม่น้้าล้าคลอง และอ่างเก็บน้้า ซึ่งเป็นเสาหลักของการผลิตน้้าประปาท่ียั่งยืน 

2) การน้าเข้าน้้าจากต่างประเทศ โดยน้าเข้าน้้า จากรัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

3)  NEWater มีการรีไซเคิลน้้าจากน้้าที่ ใช้แล้ว โดยใช้ เทคโนโลยี 
เมมเบรนที่ใหญ่ที่สุด ที่มีความทันสมัยและสะอาดและปลอดภัยที่จะดื่ม สามารถตอบสนองได้ถึง  
ร้อยละ 30 ของความต้องการน้้าในปัจจุบัน และร้อยละ 50 ของความต้องการน้้าในอนาคต 

4)  การผลิตน้้าจากน้้าทะเล โดยใช้ระบบ Desalinated ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย สามารถตอบสนองได้ถึงร้อยละ 10 ของความต้องการน้้าในปัจจุบัน และร้อยละ 25 ของ 
ความต้องการน้้าในอนาคต 
 

                                                 
22 ส้านักจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ. "Water Footprint" รอยเท้าน้้า. [ออนไลน]์ แหล่งที่มา :  

https://web.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=7391 
23 การประปาส่วนภมูิภาค. การบริหารจัดการน้้าในสิงคโปร์. [ออนไลน]์ แหล่งที่มา : 

http://rdi.pwa.co.th/images/team/dsm/KMDSM/2.pdf สืบคน้เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
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ภาพที่ 3  แนวทางการจัดการน้้าอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐสิงคโปร์24 
 
นอกจากนั้นยังมีการด้าเนินการกิจกรรมทางน้้าที่หลากหลาย เพ่ือให้

แน่ใจว่ามีความยั่งยืน เช่น  
– อ่างเก็บน้้าปากช่อง Marina โดยสร้างเขื่อนปากช่องมารีน่าเป็นอ่างเก็บ

น้้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีประโยชน์ 3 ด้าน คือ สร้างทะเลสาบน้้าจืดเพ่ือใช้ในการผลิตน้้าประปา ท้าหน้าที่
เป็นก้าแพงก้ันน้้าขึ้นน้้าลงเพ่ือป้องกันไม่ให้น้้าท่วมในลุ่มพ้ืนที่เมือง และช่วยปรับระดับน้้าให้สอดคล้อง
กันที่กิจกรรมทางน้้าของเมือง 

– ระบบรวบรวมน้้าทิ้งซุปเปอร์ไฮเวย์ (DTSS) ระยะทางยาว 48 กิโลเมตร 
รวบรวมน้้าทิ้งท้ังหมดจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกของสิงคโปร์ไปยังโรงบ้าบัดน้้าทิ้ง ก่อนที่จะส่ง
ต่อไปยังโรงผลิตน้้า NEWater 

–  โ ครงการอนุ รั กษ์น้้ า  Water Conservation มี แผนอนุ รั กษ์ น้้ า
หลากหลายที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้น้้าอย่างชาญฉลาด มีการใช้น้้าภายในประเทศลดลงมาจาก 165 
ลิตร/คน/วัน ในปี ค.ศ. 2003 เป้าหมายคือการลดเป็น 147 ลิตร ในปี ค.ศ. 2020 และ 140 ลิตร ในปี 
ค.ศ. 2030 เป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เพ่ือสร้างนิสัยการประหยัดน้้าที่ดี รวมถึงมีการ
รับรองอาคารที่จัดการน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

– การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมีน้้าเพียงพอและ
น้้าประปาราคาไม่แพง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและให้รู้คุณค่าทรัพยากรน้้า 
                                                 
24 http://rdi.pwa.co.th/images/team/dsm/KMDSM/2.pdf สืบค้นเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
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PUB เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้้าใหม่ โดยสนับสนุนให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน : 3P 
(ประชาชน รัฐ และเอกชน) มีโครงการที่จะเปลี่ยนอ่างเก็บน้้าและแหล่งน้้าต่างๆ ให้สวยงาม  
สร้างเมืองที่มีชีวิตชีวาทางน้้า และน้าคนไปใกล้ชิดกับน้้าเพ่ือให้เกิดความชื่นชมและหวงแหนทรัพยากร
ที่มีค่า และมีโครงการมอบรางวัลประจ้าปีในการอนุรักษ์น้้า 

– มูลนิธิวิจัยแห่งชาติ Hydrohub เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาน้้า 
ผ่านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและน้้า ซึ่งแกนหลักในการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมน้้าของ
สิงคโปร์ มีการใช้งบประมาณผ่านการระดมทุนจ้านวนมากเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านน้้า 

– Singapore International Water Week เป็นการประชุมส้าหรับผู้น้า
ทางความคิดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญในอุตสาหกรรมน้้า เพ่ือการก้าหนดนโยบายอุตสาหกรรม
นักวิจัย และให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และบริษัท ท้างานร่วมกันในการแก้ปัญหาน้้า  
อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

2.2.2.2 การบริหารจัดการน้้าของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มและพ้ืนที่

ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่้ากว่าระดับน้้าทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้้าออกจาก
ทะเลสาบและทางน้้าต่างๆ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์ได้สร้างเขื่อน ทางระบายน้้า และ
สถานีสูบน้้าจ้านวนมาก เพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย 
เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

การบริหารจัดการน้้าและการควบคุมน้้าท่วมจัดเป็นประเด็นใหญ่สุดของ
เนเธอร์แลนด์ โดยพ้ืนที่ประมาณสองในสามของปัจจุบัน เป็นส่วนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม  
แต่ขณะเดียวกันบริเวณดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่ที่มี
แนวสันทรายและผนังกั้นน้้า เขื่อนและประตูป้องกันน้้าท่วมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือป้องกันคลื่นใหญ่ 
และน้้าทะเลหนุน เขื่อนกั้นแม่น้้ามีไว้เพ่ือป้องกันน้้าท่วมจากแม่น้้าสายใหญ่ คือ Rhine และ Meuse 
ทั้งในอดีตอาศัยกังหันลมปั๊มน้้าออก เพ่ือท้าให้บริเวณเพาะปลูกแห้ง เพ่ือให้สามารถท้าการเกษตรได้ 
และนอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ได้มีคณะกรรมการป้องกันน้้าท่วม (Water control boards) ที่เป็น
องค์กรรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นอิสระ รับผิดชอบต่อการดูแลรักษา และจัดการระบบน้้าและบริเวณที่เป็น
ผลจากเข่ือนหรือผนังกั้นน้้าที่สร้างข้ึน25 

                                                 
25 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554. สรปุผลการศึกษาวิจัย เรื่อง "การบรหิารจัดการน้้า

ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะส้าหรับประเทศไทย. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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โครงการเดลต้า (The Delta Project) 26 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่
เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์น้้าท่วมปี ค.ศ. 1953 โดยมีระยะเวลาด้าเนินการประมาณ 40 ปี  
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการจัดการน้้าสร้างแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วม ป้องกันน้้าทะเลเข้ าสู่
แหล่งน้้าจืด และการสร้างเขื่อน นอกจากจะยังป้องกันน้้าท่วมและน้้าทะเลเข้าสู่แหล่งน้้าจืดแล้ว  
ยังเป็นการเพ่ิมโครงข่ายถนนต่าง ๆ เชื่อมโยงระหว่างเกาะต่าง ๆ ประกอบด้วยเขื่อนขนาดใหญ่ 
(Dam) ก้าแพงป้องกันน้้า (Dyke) คลองน้้า (Canal) และประตูป้องกันคลื่น (Barrier) จ้านวน 13 
ต้าแหน่ง แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4  ต้าแหน่งก่อสร้าง 13 ต้าแหน่งของ Delta Project27 
 

หลักการสร้างเขื่อนของโครงการนี้ คือ จะเริ่มสร้างจากเขื่อนขนาดเล็ก
ที่สุดก่อน เนื่องจากมีความเชื่อว่า ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถสร้างเขื่อนหรือพัฒนา
ระบบตา่งๆ ที่ดีกว่า เรียงล้าดับดังนี้ 

1)  Stormloedkering Holland se Ijssel (Storm Barrier) สร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ. 1958 มีความยาว 80 เมตร มีประตูกั้นน้้าขนาดใหญ่ 2 ชั้น ซึ่งแต่ละประตูมีความสูง
ประมาณ 44 เมตร และมีช่องทางเดินเรืออยู่ทางด้านข้างของประตูเขื่อน 

                                                 
26 ทวี ขัยพิมลผลิน, 2557. การป้องกันน้้าท่วมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วารสารมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ปีท่ี  6 ฉบับท่ี 11 มกราคม–มิถุนายน 2557 
27 Scholten, Herman. (1988). Holland : Land of Water, Dykes and Polders. Bears Publishing  
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2) The Zandkreek Dam สร้ างเสร็ จในปี  ค.ศ.  1960 มี ความยาว  
320 เมตร ในปัจจุบันกลายเป็นแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วมไม่มีประตูระบายน้้า 

3) The Veerse Gat Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1961 มีความยาว 
6,000 เมตร ใช้เวลา 7 ปี ในการสร้าง 

4) The Grevelingen Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1965 มีความยาว 
1,200 เมตร  

5) Valkerak Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1969 ใช้ระยะเวลาสร้าง 12 ปี 
มีความยาว 1,200 เมตร 

6) Haringvliet Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1971 ใช้ระยะเวลา 14 ปี  
มีความยาว 4,500 เมตร มีประตูระบายน้้า 17 ประตู รวมความกว้างทั้ง 17 ประตูยาว 1,000 เมตร 

7) Brouwers Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1971 ใช้ระยะเวลาสร้าง 9 ปี 
มีความยาว 6,500 เมตร เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จเกิดทะเลสาบหลังเขื่อน และอีก 10 ปี หลังจากสร้างเสร็จ 
จึงจะมีการสร้างประตูระบายน้้าส้าหรับการถ่ายเทน้้าจากทะเลเหนือเข้าสู่ทะเลสาบเพ่ือรักษาระดับ
ความเค็มของน้้าในทะเลสาบ 

8) Markiezaatskade (Dyke) มีความยาว 5,000 เมตร สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 1983 และเกิดทะเลสาบน้้าจืดด้านหลัง Dyke 

9) Oosterscheldekering (Dam) สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1986 ใช้เวลาสร้าง 
19 ปี มีความยาว 8,000 เมตร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ยากที่สุดเนื่องจากความสูงของคลื่นในพ้ืนที่ 
สูงเฉลี่ย 3 เมตร และมีบริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ 40 เมตร เขื่อนนี้มีช่องระบายน้้าขนาดใหญ่จ้านวน 
3 ช่อง เฉลี่ยความกว้างช่องละ 1,000 เมตร 

10) Oester Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1986 มีความยาว 11,000 เมตร 
ซึ่งเป็นเขื่อนที่ยาวที่สุด 

11) Philips Dam สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1987 จุดเด่นของเขื่อนนี้ คือ  
มีระบบป้องกันน้้าทะเลและน้้าจืดที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเขื่อนผสมกันโดยใช้หลักการ  
ความหนาแน่นของน้้าทะเลที่มากกว่าน้้าจืด 

(12) Bathse Spuisluis (Discharge Canal) คลองมีความยาว 8,000 เมตร 
ขุดเสร็จ ในปี ค.ศ. 1987 มีศักยภาพระบายน้้าได้ 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ 

(13) Maeslantkering (Storm Surge Barrier) ใช้ระยะเวลาสร้าง 6 ปี 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 มีช่องทางไหลของน้้า 360 เมตร มีประตูปิดเปิดได้ แบบทรงกลมโดย
ก้าแพงมีความสูง 22 เมตร ความพิเศษของเขื่อนนี้ คือ มีประตูปิดเปิดที่ขนาดใหญ่มาก และยังมีระบบ
การควบคุม 2 ระบบ คือ ระบบการตัดสินใจ (Decision and Support System หรือ ภาษา
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เนเธอร์แลนด์ คือ Beslis en Ondersteuned System : BOS) จะเป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
(ระดับน้้า ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้้าที่ไหลต่อวินาที) ทุก 10 นาที และประมวลผลเป็นข้อมูล
ระดับน้้า และระบบปฏิบัติการ (Operational System หรือ ภาษาเนเธอร์แลนด์ คือ Besturing 
System: BES) จะได้รับค้าสั่งให้ปิด/เปิดประตูเขื่อน โดย BES ยังควบคุมความสูงของระดับน้้าภายใน
เขื่อน และระยะเวลาการปิดหรือเปิดประตูเข่ือน ส้าหรับ Maeslantkering มีการออกแบบเพื่อป้องกัน
น้้าท่วม โดยเมื่อระดับน้้าทะเลสูงมากกว่า 3 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ระบบจะสั่งการให้ 
ปิดประตู ซึ่งคาบการเกิดซ้้าของความรู้ระดับน้้าจะเกิดทุกๆ 5 ปี ซึ่งประตูของ Maeslantkering เคย
ปิดในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นการปิดประตูครั้งแรกหลังจากสร้างเสร็จ 

ภายในระยะเวลา 40 ปี ที่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ (เขื่อน ก้าแพง
ป้องกันน้้าท่วม และการขุดคลองระบายน้้า) เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาน้้าท่วม รวมระยะความยาว 
ได้ประมาณ 52 กิโลเมตร ซึ่งช่วยท้าให้พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม มีความเสี่ยงลดลง โดยเป็น
การเพ่ิมมูลค่าของพ้ืนที่และคุณค่าทางเศรษฐกิจหลังจากมีโครงการเดลต้าได้มีการลงทุนและ  
การเติบโตของธุรกิจเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งเชิงเกษตรกรรมและเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนั้นก็ได้มี
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่แหล่งน้้าจืดเพ่ือการสาธารณูปโภค 

นอกจากเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมส้าหรับการออกแบบและ
พัฒนาการสร้างเขื่อน ก้าแพงป้องกันน้้า และประตูป้องกันคลื่นขนาดใหญ่ส้าหรับการป้องกันน้้าท่วม 
การบริหารจัดการน้้าและการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังมีเทคโนโลยีที่ส้าคัญส้าหรับการช่วย
บริหารจัดการน้้าและน้้าท่วม คือ 

1) การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Technology) 
ส้าหรับการจัดการและวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial) เช่น การท้าแผนที่ความเสี่ยงน้้าท่วม หรือประเมิน
ความเสียหายจากน้้าท่วม 

2) การใช้เทคโนโลยีแบบจ้าลองทางอุทกวิทยา (Hydrology Model) 
ส้าหรับการพยากรณ์ในเชิงเวลา (Real Time) เช่น การใช้แบบจ้าลองโครงข่ายประสาทเทียมส้าหรับ
การพยากรณ์ระดับน้้าล่วงหน้า หรือการใช้แบบจ้าลอง 2 มิติ ทางอุทกวิทยาในการประเมินความเสี่ยง  

2.2.2.3 การบริหารจัดการน้้าของสาธารณรัฐอิสราเอล28 
สาธารณรัฐอิสราเอล ตั้งอยู่ทางตะวันออกกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ

ประเทศค่อนข้างแห้งแล้งห้อมล้อมด้วยทะเลทราย มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 20–50 นิ้ว หรือ
น้อยกว่า 33 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการระเหยของน้้าสูง จากวิกฤตการขาดแคลนน้้าในปี  
ค.ศ. 2004 อิสราเอลได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งองค์กรที่จัดการน้้าโดยเฉพาะขึ้นมีกฎระเบียบชัดเจน  

                                                 
28 World Bank Group, Water Management in Israel, August 2017 
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Dr. Weinberger Gavriel ผู้ อ้านวยการสถาบันอุทกวิทยา อิสราเอล 
กล่าวว่า โดยนโยบายการจัดการน้้าของอิสราเอลมี Key Word อยู่ที่ “จะบริหารจัดการน้้าที่มีอยู่อย่าง
จ้ากัดอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ และเกิดความยั่งยืน” พร้อมให้ค้าจ้ากัดของน้้าในความหมายของ
อิสราเอล คือ “น้้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้้าฝน น้้าทะเล น้้าในชั้นหิน น้้าบาดาล น้้าที่ใช้แล้ว น้้าเสียที่
ต้องบ้าบัด การวางนโยบายจึงต้องท้าความเข้าใจวัฏจักรน้้าทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน เพราะ
น้้าในชั้นหิน น้้าที่ซึมซับสู่พ้ืนดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าฝน การใช้น้้าบาดาลต้องมีการวิ เคราะห์แร่ธาตุ
และสารเคมีในดินด้วย หากน้าน้้าใต้ดินมาใช้มาก ๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิด  
ผลกระทบตามมา ซึ่งหากเข้าใจวัฏจักรของน้้าทั้งระบบก็จะท้าให้สามารถใช้น้้าได้อย่างถูกวิธีและ
ยั่งยืน”29 อิสราเอลเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของประเทศท่ีสามารถก้าวข้ามข้อจ้ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่เป็น
ทะเลทรายและกลายมาเป็นผู้น้าการพัฒนาเทคโนโลยีส้าหรับการบริหารจัดการน้้าที่ก้าวหน้ามากที่สุด
ประเทศหนึ่งของโลก โดยตัวอย่างโครงการที่ส้าคัญของอิสราเอล ได้แก่ โครงการ Water 
Desalination หรือการผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล ที่ปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตน้้าดื่มได้ถึงร้อยละ 
80 ของความต้องการในประเทศ หรือ โครงการ Recycled Water ที่มีการน้าน้้าเสียกลับมาบ้าบัด
เพ่ือใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้สูงถึงร้อยละ 75 ของอัตราการใช้น้้า 2,000  
ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นอันดับหนึ่งในโลก ขณะที่อันดับ 2 คือ สเปนน้าน้้ามารีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 12 
ของอัตราการใช้น้้าแสดงดังภาพที่ 5  

 
ภาพที ่5  สัดส่วนการน้าน้้าจากการบ้าบัดน้้าเสียมาใช้ของสาธารณรัฐอิสราเอลเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

ทั่วโลก 

                                                 
29 Thaipublica. โมเดลการจัดการน้้าอย่างยั่งยืน "อิสราเอล–สิงคโปร์–เนเธอร์แลนด"์…เพราะน้้าคือชีวติ ต้องไม่เสีย

น้้าสักหยด [ออนไลน]์ แหล่งที่มา : https://thaipublica.org/2020/01/thailand–sustainable–water–
management–20–6–2559/  
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การบริหารจัดการน้้าของอิสราเอลมีลักษณะเป็นรูปของบอร์ดบริหาร
จัดการน้้า (Water Authority Board) ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตร 
กระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานและน้้า กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงการคลัง โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเพ่ือร่วมตัดสินใจก้าหนดนโยบายต่างๆ ของประเทศ  
มีหน้าที่หลักดังนี้ 

1)  ด้านการก้าหนดนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการโดยบอร์ดจะคัดเลือกมาจากผู้มีประสบการณ์ด้านน้้าเป็นหลัก มีอ้านาจ  
ในการตัดสินใจที่เด็ดขาด เพ่ือก้าหนดนโยบายให้เป็นธรรมและครอบคลุมทุกมิติ 

2)  ด้านการเงิน เพ่ือพิจารณาการตั้งราคาค่าน้้าที่เป็นธรรมต่อการจัดสรรน้้า
ให้ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของประเทศ 

3)  ด้านมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีการวางแผนเพ่ือ
การพัฒนาในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคที่จ้าเป็น (อาทิ โรงงานบ้าบัดน้้าเสีย โรงงานกลั่นน้้าทะเล
ให้เป็นน้้าจืด) และให้ทุกภาคส่วนมีความมั่นใจว่าได้รับน้้าคุณภาพท่ีดีตามมาตรฐาน 

ในส่วนของการจัดสรรน้้า (ยกตัวอย่างในปี ค.ศ. 2013) บอร์ดบริหาร
จัดการน้้าได้จัดสรรน้้า 2,210.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้กับ 5 ภาคส่วนหลัก แสดงดังภาพที ่6 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนการจัดสรรน้้าของสาธารณรัฐอิสราเอล 
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1)  ภาคเกษตรกรรม เป็นภาคหลักที่ ใช้น้้ า มากที่สุดของประเทศ 
ประมาณร้อยละ 58 โดยแบ่งเป็นน้้ามาตรฐานคุณภาพน้้าดื่ม 460.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และน้้า
ที่มาจากกระบวนการน้ามาใช้ใหม่ หรือจากบ่อน้้ากร่อย จ้านวน 744 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2)  ภาคประชาชนที่ ใช้น้้ าตามครัวเรือน (ใช้มากเป็นอันดับสอง) 
ประมาณร้อยละ 35.5 ของประเทศ คิดเป็นปริมาณน้้าประมาณ 733.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

3)  ภาคอุตสาหกรรม (ใช้มากเป็นอันดับสาม) ประมาณร้อยละ 6.7 ของ
ประเทศ คิดเป็นปริมาณน้้าประมาณ 138.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4)  การจัดสรรน้้าส้าหรับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เวสต์แบ้งก์ จอร์แดน 
ฉนวนกาซา่ จ้านวนประมาณ 111 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

5)  การจัดสรรน้้าส้าหรับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ประมาณ 23.4  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

โครงข่ายน้้าแห่งชาติ (The National Water Carrier : NWC) ด้าเนินการ
โดยบริษัทเมโกรอท (Mekorot) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1964 ใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า  
2 ทศวรรษ เป็นเครือข่ายน้้าเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมต่อกับโครงการจัดการน้้าทั่วประเทศมากที่สุด 
สามารถจ่ายน้้าได้ถึง 450 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ระบบโครงข่ายน้้าแห่งชาติ เป็นการรวบรวมน้้าจาก
แหล่งน้้าจืด 3 แห่งในอิสราเอล คือ (1) ทะเลสาบกาลิลี่ (Galilee) กักเก็บน้้าไว้ถึง 4 พันล้านลูกบาศก์เมตร 
(2) แอ่งกักเก็บน้้าของทะเลสาบกาลิลี่ (Galilee) และ (3) ชั้นหินอุ้มน้้าภูเขาและชั้นหินอุ้มน้้าชายฝั่ง  
ที่มีการเติมน้้าและน้้าบาดาลเพ่ือลดการสูญเสียน้้าผ่านการระเหยของแหล่งน้้าผิวดิน ดังแสดงในภาพที่ 7 
โดยน้้าก่อนเข้าสู่ระบบปิดของโครงข่ายน้้าแห่งชาติ จะถูกส่งเข้าโรงกรองน้้าเอชคอล (Eshkol) เพ่ือท้าการ
บ้าบัดน้้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านกระบวนการบ้าบัดน้้าทางกายภาพเคมี (Physio–Chemical 
Treatment) กระบวนการบ้าบัดน้้าทางชีวภาพด้วยปลา (Biological Treatment by Means of 
Fish) กระบวนการฆ่าเชื้อ (Disinfection) กระบวนการกรองและดูดซับ (Filtration & Adsorption) 
และห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 7  แสดงโครงข่ายน้้าแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสราเอล 
 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงระบบการบ้าบัดน้้าของโรงงานเอชคอล (Eshkol) 



29 

โดยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา สาธารณรัฐอิสราเอลเริ่มหาทาง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอันเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและประชากร โดยการเพ่ิมปริมาณน้้า
จากแหล่งน้้าอีก 2 แหล่ง ได้แก่ น้้าจากโรงบ้าบัดน้้าเสีย และน้้าจากโรงกลั่นน้้าทะเลเป็นน้้าจืด ส้าหรับ
การบ้าบัดน้้าเสียและการน้ากลับมาใช้  อิสราเอลมีสัดส่วนการน้ากลับมาใช้สูงที่สุดในโลก  
โดยตั้งเป้าหมายอีก 5–7 ปีข้างหน้า ที่จะเพ่ิมสัดส่วนการน้าน้้าเสียกลับมาใช้ในอัตราร้อยละ 90 ซึ่งน้้าเสีย
ที่น้ากลับมาใช้ส่วนใหญ่ของอิสราเอลจะถูกน้ามาใช้ด้านเกษตรกรรม โดยโรงบ้าบัดน้้าเสียของเมือง
ซาฟดาน (Shafdan) เป็นระบบที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในอิสราเอล สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ประมาณ 
130 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ส้าหรับการกลั่นน้้าทะเลให้เป็นน้้าจืด รัฐบาลได้เริ่มด้าเนินการสร้างโรงกลั่น 
จ้านวน 5 โรงงาน ได้แก่ โรงงานฮาเดรา (Hadera) โรงงานโซเร็ค (Sorek) โรงงานพัลมาชิม (Palmachim) 
โรงงานแอ๊ชด๊อด (Ashdod) และโรงงานแอชเคลตอน (Ashkelton) สามารถผลิตน้้าจืดได้ปีละไม่น้อยกว่า 
580 ล้านลูกบาศก์เมตร และถูกน้าส่งโครงข่ายน้้าแห่งชาติต่อไป โดยเทคโนโลยีของสาธารณรัฐ
อิสราเอลถือว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่้าที่สุดในโลก คือ ประมาณ 0.54 เหรียญสหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร 

นอกจากเรื่องของการเชื่อมต่อโครงข่ายน้้าแล้วความท้าทายอีกเรื่องของน้้า 
คือ การจัดการน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่ยากกว่าระบบการจัดการน้้าทั่วไปถึง 2 เท่า 
เพราะน้้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง น้้าจากอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้น
ของสารพิษสูง น้้าเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ สิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งน้้าเสีย
จากอาคารบ้านเรือนจะถูกบ้าบัด อิสราเอลได้คิดค้นระบบแม่เหล็กเพ่ือดูดจับโลหะหนักในน้้า อาทิ  
น้้าเสียที่มีคราบน้้ามัน สีย้อมผ้า ผงซักฟอก รวมถึงการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในน้้าเสียท้าให้  
ลดค่าใช้จ่ายการจัดการน้้าเสียลงถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับระบบทั่วไป และทั้ง 2 ระบบ ได้มี 
การจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว 

ด้านการชลประทาน เขตเกษตรกรรมในอิสราเอลใช้น้้าถึง 1.2 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยที่ 460 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นน้้าที่มีคุณภาพดี ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 744 
ล้านลูกบาศก์เมตร มาจากโรงบ้าบัดน้้าเสีย โดยอิสราเอลได้พัฒนาวิธีการชลประทานโดยออกแบบให้
มีการใช้น้้าน้อยที่สุด ดังนี้ 

1)  ชลประทานแบบน้้าหยด (Drip Irrigation) ระบบการให้น้้าแบบหยด
สามารถให้น้้าได้ตั้งแต่ 1 ลิตร จนถึง 20 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นการใช้น้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอัตราถึง
ร้อยละ 95 วิธีการนี้เหมาะสมมากส้าหรับการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก 

2)  ชลประทานแบบฝังใต้ดิน (Buried Irrigation) เป็นการชลประทาน
แบบน้้าหยดในแนวนอนฝังไว้ใต้ดินที่ความลึก 50 เซนติเมตร ชลประทานแบบฝังใต้ดินนี้มีการป้องกันราก
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ฝอยของพืชแทนรากใกล้ๆ บริเวณหัวหยดน้้าโดยการใช้น้้ามันดิน เมื่อมีการปิดน้้า วาล์วอากาศจะถูก
เปิด เพื่อให้อากาศเข้ามาในท่อป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกถูกดูดเข้ามาในระบบน้้าหยด  

3)  ชลประทานแบบพ่นน้้า (Spray Irrigation) วิธีการนี้ต้นไม้จะได้รับน้้า
ด้วยอุปกรณ์พ่นน้้าแบบหนึ่งต้นต่อหนึ่งตัว ปริมาณน้้าที่ต้องใช้ในการชลประทานแบบพ่นน้้าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 30 ถึง 300 ลิตรต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการใช้น้้าได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการชลประทาน
แบบพ่นน้้าอยู่ที่ร้อยละ 85 

4)  ชลประทานแบบฉีดน้้า (Sprinkler Irrigation) สปริงเกอร์ออกแบบมา
เพ่ือพืชผลที่ต้องการชลประทานแบบทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากน้้าได้ประมาณ  
ร้อยละ 70–80  

ทุกวิธีที่กล่าวถึงสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจะท้างาน
ตามเวลา ด้วยชุดปฏิบัติการสามารถติดตามการท้างานอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ชั่วโมงต่อวัน  
ด้วยความแม่นย้า น่าเชื่อถือ และประหยัดก้าลังคน เมื่อระบบมีการแสดงค่าเบี่ยงเบนไปของปริมาณน้้า
หรือปุ๋ย จะหยุดท้างานโดยอัตโนมัติ และระบบนี้ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดช่วงเวลาที่พืชต้องการน้้าด้วย 
และเม่ือเทียบกับการส่งน้้าด้วยระบบคลองชลประทานจะได้ใช้น้้าเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น 

2.2.2.4 การบริหารจัดการน้้าของประเทศญีปุ่่น30 
ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่เกิดภัยธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

อาจเนื่องมาจากสถานที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จึงท้าให้ประเทศถูกรายล้อม 
ไปด้วยน้้าจ้านวนมากมายมหาศาล แต่ถึงกระนั้นประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความจ้าเป็นต้องมีระบบบริหาร
จัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเป็นไปอย่างคุ้มค่าและ
เพียงพอในแต่ละปีให้มากที่สุด ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงคุณค่า
และความส้าคัญ ของการใช้ทรัพยากรน้้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือกันจัดท้าข้อมูล
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลน้้าผ่านสื่อต่างๆ และได้มีการจัดเตรียมข้อมูลน้้าเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นยังได้ก้าหนดมาตรการและ
นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้้า ด้วยวิธีการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เหมาะ
แก่การเก็บกักน้้าไว้ใช้อุปโภคหรือบริโภคได้อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้้า การสร้างทางน้้า
ไหล การน้าทรัพยากรน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรือการพัฒนาระบบน้้า เป็นต้น 

การบริหารจัดการน้้าของประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิด คือ การขุดคลองเพ่ือให้
น้้าเปลี่ยนทิศทาง ท้าคั้นกั้นน้้าให้มีความแข็งแรง ท้าระบบการบริหารจัดการน้้า ซึ่งในส่วนของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้น้า 2 แนวทางผสมผสานกัน โดยการผันน้้าอ้อมเมืองโตเกียว และได้ท้าคันกั้นน้้า
                                                 
30 ธวัขชัย ติงสัญชลี และคณะ, 2546. รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการ 

ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้้า : น้้าท่วม น้้าแล้ง และแผ่นดินถลม่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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แบบสูงด้วย ทั้งนี้ หากมีภาวะน้้ามีระดับสูงขึ้นคันกั้นน้้าก็จะท้าหน้าที่ป้องกันน้้าอีกชั้นหนึ่ง โดยจะมี
ระบบสูบน้้าออก ซึ่งคันป้องกันยักษ์ที่เมืองอาราคาวาบริเวณแม่น้้าอาราคาวามีความยาว 22 กิโลเมตร 
กว้าง 500 เมตร โดยประเทศญี่ปุ่นได้สร้างเพ่ือใช้ผันน้้าและป้องกันน้้าท่วม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้สร้าง
และผ่านการใช้งานมากกว่า 75 ปีแล้ว 

การจัดการปัญหาน้้าหลากในประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่ 
ช่วงทศวรรษ 1970 โดยมาตรการจัดการที่ประเทศญี่ปุ่นน้ามาใช้ เช่น กลยุทธ์ในการจัดการน้้าหลาก 
ที่เรียกว่า การอนุรักษ์ปริมาณน้้าหลาก นั่นคือ การพัฒนาพ้ืนที่ใดๆ ก็ตามหลังจากด้าเนินการแล้ว 
จะต้องไม่ส่งผลให้ปริมาณน้้าหลากในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ิมมากขึ้นกว่าครั้งที่ยังไม่ได้ท้าการพัฒนา ดังนั้น 
เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณที่เคยเป็นแหล่งรองรับน้้าหลาก เช่น นาข้าว หรือป่าไม้ ท้าให้ต้องมี  
การสร้างอ่างรองรับปริมาณน้้าเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การจัดท้าแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอพยพหนีภัย 
ในประเทศญี่ปุ่นมีการก่อสร้างอ่างรองรับปริมาณน้้าหลากฝังไว้ใต้พ้ืนดิน 

กลยุทธ์ในการจัดการปัญหาน้้าท่วมในประเทศญี่ปุ่น จ้าแนกได้เป็นกลุ่มๆ 
ดังนี้ คือ  

1) กลยุทธ์ส้าหรับลุ่มน้้าขนาดใหญ่ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น  
การก่อสร้างเขื่อน คันกั้นน้้า การผันน้้าหลาก การปรับปรุงล้าน้้า การควบคุมปริมาณตะกอนทางด้าน
ต้นน้้า และมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง เช่น การพยากรณ์น้้าหลาก การเตือนภัยน้้าหลาก 

2) กลยุทธ์ส้าหรับเมืองขนาดใหญ่ เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าจะมี
ท้านบขนาดใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง คันก้ันน้้าบางแห่งมีความสูง 300–500 เมตร 

3) กลยุทธ์ส้าหรับชุมชนในลุ่มน้้าขนาดเล็ก จัดหาแหล่งน้้าชะลอน้้า
เตรียมไว้ เช่น สระน้้า อ่างเก็บน้้า หรืออาจจะใช้สถานที่อย่างสนามของโรงเรียน หรือสวนสาธารณะ
ในกรณีต้องการชะลอน้้าหลากอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการระบายน้้าใต้ผิวดิน
ผ่านท่อระบายน้้า การปรับปรุงระบบระบายน้้าเดิม การจัดหาเครื่องสูบ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
ให้สูงกว่าระดับน้้าท่วมถึง การจัดสร้างก้าแพงกันน้้าท่วม และการป้องกันน้้าหลากเข้าสู่ระบบรถไฟใต้ดิน 
รวมทั้งการพยาการณ์และเตือนภัยน้้าหลาก 

ในประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งแม่น้้า ออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่น้้าชั้นที่ 1 
ได้แก่ แม่น้้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้้าและมีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ที่ดินหรือต่อเศรษฐกิจของชาติ 
และแม่น้้าชั้นที่ 2 ได้แก่ แม่น้้าที่มีความส้าคัญต่อประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้้า 
นอกเหนือจากแม่น้้าที่ก้าหนดเป็นแม่น้้าชั้นที่  1 และมีองค์กร Minister of Construction เป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้้าในระดับประเทศเพ่ือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับแม่น้้าในขณะที่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้้าประจ้าจังหวัด โดยคณะกรรมการแม่น้้ามีอ้านาจก้าหนด
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พ้ืนที่อนุรักษ์แม่น้้า จัดการน้้า ก้าหนดโครงการแม่น้้า เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินงานเกี่ยวกับแม่น้้า  
มีอ้านาจบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด  
โดยคณะกรรมการอาจก้าหนดการปฏิบัติการที่ เหมาะสม เช่น การออกค้าสั่งให้หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาท้าเป็นแนวป้องกันน้้าท่วม เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้
ยังให้อ้านาจกับคณะกรรมการแม่น้้าในการจัดการเวนคืนที่ดิน หรือพ้ืนที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับภาวะ 
น้้าท่วม เพ่ือน้าพ้ืนที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการภาวะน้้าท่วม และมีอ้านาจสั่งให้ท้องถิ่น ท้าลายสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า เพ่ือให้น้้าสามารถระบายออกไปได้ดี ในกรณีที่มี
ภาวะน้้าท่วม เป็นต้น คณะกรรมการแม่น้้าได้ถูกจัดตั้งและรับรองอ้านาจ หน้าที่ไว้ในกฎหมายแม่น้้า
ของประเทศญี่ปุ่น  

ในด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาคเอกชนนั้น จะมีการสร้าง
เครือข่ายป้องกันภัยพิบัติจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการดึงเอากลุ่มต่างๆ ที่ มีอยู่ในสังคม เช่น  
กลุ่มผู้สูงอายุในต้าบล กลุ่มวัยรุ่น ชมรมแม่บ้าน ชมรมดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มผู้สนใจ
การเมืองท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันภัยชุมชนมารวมกัน สร้างกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มกิจกรรม
เพ่ือสังคมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่น” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า โบโคมิ “BOKOMI” ข้อดี
ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่มเช่นนี้ คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกในกลุ่ม
ต่างๆ ข้างต้น จะท้าให้ทางการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ท้าให้การช่วยเหลือในช่วง
ประสบภัย เป็นไปโดยความเรียบร้อย  

กฎหมาย Flood Protection Act 1949 ได้เสริมสร้างการกระจายอ้านาจเพ่ือให้
ท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นสามารถต่อสู้กับภาวะน้้าท่วมได้ โดยความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
และประชาชนอาจเรียกว่า Suibo–dan หรือ Flood Fighting Team Working โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้้าท่วม
ร่วมกัน เช่น การเตือนภัยให้ชุมชน การตั้งก่อกองกระสอบทรายและคันกั้นน้้าให้ชุมชน เป็นต้น31  

ส้าหรับงานด้านการชลประทานและการระบายน้้า ของประเทศญี่ปุ่นด้าเนินการ
ตามหลักการของกฎหมายการปรับปรุงที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
และจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การจัดการโครงการชลประทานและระบายน้้า ของประเทศญี่ปุ่น
นั้นมีรัฐบาลกลางหรือส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการอ่างเก็บน้้า อาคารเอนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่
ในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐหรือเทศบาล อาคาร ชลประทาน
ต่างๆ รวมถึงอ่างเก็บน้้าเพ่ือการเกษตรที่ก่อสร้างขึ้นในโครงการของรัฐนั้น ส่วนใหญ่มีการบริหาร
จัดการโดยเกษตรกรหรือสมาคมชลประทาน ถึงแม้ว่าเขตปรับปรุงที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบอาคาร
                                                 
31 ปีติเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการป้องกันน้้าท่วมของญี่ปุ่น. [ออนไลน]์ แหล่งที่มา : 

https://prachatai.com/journal/2012/07/41610 
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ชลประทานทั้งหมดก็ตาม แต่จะควบคุมดูแลเฉพาะในส่วนที่ส้าคัญๆ เท่านั้น อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้้า 
และอาคารชลประทานหลักๆ ส้าหรับส่วนที่เหลืออ่ืนๆ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการ
บ้ารุงรักษาของชุมชนท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า มูรา “Mura” ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของหน่วยปกครองระดับ
หมู่บ้าน (เมืองใหญ่และเมืองเล็ก) หากมีการส่งน้้าจากคลองซอยเข้าไปยังที่นา ในเขตพ้ืนที่ของมูรา 
(Mura) หลายๆ แห่ง ตัวแทนของมูรา (Mura) ที่เกี่ยวข้องก็จะจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการ
และบ้ารุงรักษาคลองร่วมกัน  

มูรา (Mura) เป็นแนวคิดที่ส้าคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความส้าเร็จของประเทศ
ญี่ปุ่น ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการชลประทาน การบริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของเขต
ปรับปรุงที่ดิน ประสบความส้าเร็จโดยการใช้มูรา (Mura) เป็นหน่วยปลายสุดอ้านาจท้าให้ประชาชน
ยึดมั่นในกฎระเบียบและเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ เช่น การส่งน้้า และรักษาความสะอาดคลอง 
เป็นต้น การตัดสินใจทั้งมวลของมูรา (Mura) กระท้ากันในที่ประชุม ซึ่งตัวแทนจากครัวเรือน สมาชิก
ทุกคน สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน จะต้องมีระบบฐานข้อมูล ระบบ
พยากรณ์เตือนภัยที่ดีและทันสมัย การจัดให้มีกฎหมายและการชดเชยที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
ความจริง รวมถึงการจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการน้้ารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command 
Authority) บนฐานข้อมูลและผลประโยชน์ของประเทศ และที่ส้าคัญคือ การสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้้าโดยเฉพาะ การสร้างจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยสรุปรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่
ประเทศไทยสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ แสดงตามตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  สรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ประเทศไทยสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ 
 

ประเทศ รูปแบบการบริหารทรัพยากรน ้า 
สิงคโปร์ – การบริหารจัดการระบบน้้าของเมือง (Urban Water Resources 

Management) 
– เทคโนโลยีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Use Efficiency Technology) 

อาทิ การผลิตน้้าจากน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว (NEWater) การผลิตน้้าจืดจาก
น้้าทะเล (Desalinated Water) 

– การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
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ประเทศ รูปแบบการบริหารทรัพยากรน ้า 
เนเธอร์แลนด์ – เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมส้าหรับการออกแบบและพัฒนาการสร้างเขื่อน ก้าแพง

ป้องกัน และประตูป้องกันคลื่นส้าหรับป้องกันน้้าท่วม การป้องกันการรุกล้้าของ
น้้าเค็มในพ้ืนที่น้้าจืด  

– การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส้าหรับการจัดการและวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และการใช้
เทคโนโลยีแบบจ้าลองทางอุทกวิทยาส้าหรับการพยากรณ์ในเชิงเวลา 

– การส้ารองพ้ืนที่แม่น้้า (Room for the River) อาทิ การเพ่ิมช่องทางการไหลของน้้า 
การเพ่ิมพ้ืนที่รับน้้าขนาดใหญ่ การจัดการโครงสร้างขวางทางน้้า การขยายความกว้าง 
ความลึกของแม่น้้า 

อิสราเอล – เทคโนโลยีการพัฒนาระบบโครงข่ายน้้า 
– เทคโนโลยีการบ้าบัดน้้าเสีย และการจัดการน้้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
– เทคโนโลยีการกลั่นน้้าทะเลเป็นน้้าจืด 
– เทคโนโลยีด้ านการชลประทาน ระบบชลประทานโดยให้มี การ ใช้น้้ า 

น้อยที่สุด รวมถึงระบบควบคุมการใช้น้้า 
ญี่ปุ่น – ระบบการบริหารจัดการที่ผสมผสานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับชุมชน  

การจัดการและอนุรักษ์แหล่งน้้า 
– เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์เตือนภัยและแจ้งข้อมูลเพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

2.2.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า32  
กรมทรัพยากรน้้า มีภารกิจที่ส้าคัญในการด้าเนินความร่วมมือและติดต่อประสานกับ

หน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน  
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือด้านน้้าผ่านรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือทวิภาคีและ
พหุภาคี การด้าเนินงานในฐานะสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้้ากับหน่วยงานของต่างประเทศ เพ่ือน้าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย โดยการด้าเนินการในช่วงปี 
พ.ศ. 2561–2562 มีจ้านวน 13 โครงการ ประกอบด้วย 

2.2.3.1 โครงการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้้าของ MRC สู่
ประเทศสมาชิก  
                                                 
32 กรมทรัพยากรน้า้, 2561 รายงานประจ้าปี 2561  
กรมทรัพยากรน้้า, 2562 รายงานประจ้าปี 2562 
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คณะกรรมาธิการแม่น้้ า โขง (Mekong River Commission : MRC) 
ประกอบด้วยประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย เป็นองค์กรที่ท้าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการน้้า และทรัพยากรน้้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้้าโขงตอนล่าง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งการด้าเนินการในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ตอนล่างนั้น MRC จะมีการก้าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (MRC Strategic 
Plan) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้้าของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง (Basin 
Development Strategy : BDS) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการถ่ายโอน
ภารกิจหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าสู่ประเทศสมาชิก โดยในส่วนการด้าเนินการของประเทศไทย 
จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการระดับประเทศ (National Indicative Plan : NIP) เพ่ือเป็นกรอบแผนงาน
ในการด้าเนินงานของประเทศไทยซึ่งแผนดังกล่าวได้สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2558 และต้องมีการจัดท้า
แผนปฏิบัติการซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป 

2.2.3.2 โครงการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 
การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง เป็นการประชุมระดับ

รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง จ้านวน 4 ประเทศ โดยมีสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาเป็นประเทศคู่เจรจา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือก้าหนดนโยบายความร่วมมือในการ
พัฒนาลุ่มน้้าแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง และก้าหนด
แนวทางความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.3.3 โครงการเงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง 
รัฐบาลไทยมีพันธกรณีต้องจ่ายเงินสนับสนุนประจ้าปีแก่คณะกรรมาธิการ

แม่น้้าโขง ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มน้้าโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2538 ข้อ 14 
ได้ก้าหนดให้ประเทศสมาชิกจ่ายเงินอุดหนุนเท่าเทียมกันเป็นรายปี เพ่ือจ่ายในแก่ MRC ส้าหรับใช้ 
ในการบริหารจัดการ พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า รวมถึงทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในลุ่มแม่น้้าโขง
เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจ่ายตามความสามารถทางการเงินของแต่ละประเทศ โดยน้าเอารายได้
ประชาชาติต่อหัวประชากร พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่รับน้้าที่อยู่ภายในลุ่มแม่น้้าโขงตอนล่างของแต่ละ
ประเทศมาคิดค้านวณ 

2.2.3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินเปรียบเทียบและก้าหนด
เป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ( International Workshop on RBO 
Performance Benchmarking) 

กรมทรัพยากรน้้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้้าแห่งภูมิภาคเอเชีย 
(Network of Asian River Basin Organization : NARBO) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย
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การเปรียบเทียบและก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรลุ่ มน้้ าอย่าง เป็นระบบ 
(International Workshop on RBO Performance Benchmarking) ส้าหรับผู้แทนลุ่มน้้าของไทย 
ลุ่มน้้าในภูมิภาคเอเชีย และองค์กรเครือข่ายที่เป็นสมาชิกของ NARBO เพ่ือเผยแพร่เครื่องมือแนวทาง 
การเปรียบเทียบและก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสนับสนุน
การด้าเนินงานตามหลักการ IWRM  

2.2.3.5 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน 

กรมทรัพยากรน้้าได้ด้าเนินการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในช่วงแรกเน้นการสร้างข้อมูลพื้นฐานปฐมภูมิ (baseline) ส้าหรับ
การคาดคะเนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้าโขงในส่วนของประเทศไทยด้านต่างๆ 
ได้แก่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ (คุณภาพ พื้นที่ชุ่มน้้า) ชีวภาพ (ความหลากหลายทางชีวภาพ 
นิเวศทางน้้า ด้านเศรษฐกิจ เกษตรริมฝั่ง ประมงและการท่องเที่ยว) ด้านสังคม (สุขอนามัย ประเพณี 
วัฒนธรรม) และด้านนิเวศบริการ (ecosystem services) ซึ่งปัจจุบันจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
เพ่ิมเติม วิธีการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  
ที่ละเอียดมากขึ้นทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา เพ่ือการศึกษาในเชิงลึกมากข้ึน ได้แก่ การประเมินมูลค่าของ
การให้บริการระบบนิเวศด้านต่างๆ การศึกษาความเชื่อมต่อ/แยกส่วนของการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้้า 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตประมง การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าด้านสารอาหาร สารปนเปื้อนในน้้า 
การติดตามการผันแปรเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาของฤดูกาลของน้้า 

2.2.3.6 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 8 
จังหวัดริมน้้าโขง 

กรมทรัพยากรน้้าได้ด้าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้้าในแม่น้้าโขง
สายประธาน เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในแม่น้้าโขงสายประธานโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดที่ติดแม่น้้าโขง ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลระบบนิเวศ วิถีชุมชนชนของชุมชน  
ที่อาศัยตลอดล้าน้้าแม่น้้าโขงสู่ความยั่งยืน 

2.2.3.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้ง
ในประเทศอาเซียน (Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in 
ASEAN Countries) 

กรมทรัพยากรน้้าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศอาเซียน (Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events 
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of Drought in ASEAN Countries) ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้   
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในสถานการณ์และแนวโน้มของภัยแล้งในภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนตัวอย่างต้นแบบ 
ทางเลือกของการบรรเทา/ตอบสนองภัยแล้งในประชาคมอาเซียน เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
ผลิตภาพของน้้า การอนุรักษ์ การจัดท้าและบริหารจัดการบัญชีน้้า ระบบข้อมูลน้้า เทคโนโลยีใหม่ 
ระบบอุปทานด้านน้้า นวัตกรรมในการจัดการความต้องการใช้น้้า ระบบพยากรณ์อากาศ การบังคับใช้
กฎหมาย การสื่อสาร การจัดการองค์กร และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

2.2.3.8 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง THA2019 International 
Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water–Energy–
Food Nexus and SDGs 

กรมทรั พย ากรน้้ า แ ล ะภ าคี เ ค รื อ ข่ า ยหน่ ว ย ง านภ าครั ฐ แ ล ะ
สถาบันการศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง THA2019 International 
Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water–Energy–
Food Nexus and SDGs เมื่อวันที่ 23–25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นเวทีส้าหรับนักวิจัย ผู้ก้าหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
จากทั่วโลกน้าเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยจาก
เครือข่ายทางวิชาการ มุมมองประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้้า การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม 
การจัดการด้านพลังงานและอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคง
ด้านทรัพยากรน้้า อาหารและพลังงาน (Water–Food–Energy Security Nexus) และการด้าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกในการสร้าง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้้าเพ่ือบูรณาการการด้าเนินงานต่อไปใน
อนาคตและเสริมสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้า 

2.2.3.9 การด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (MLC) 
กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ 

ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน กรอบความร่วมมือนี้
เป็นข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2555 ที่ประสงค์จะพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้้าโขง 
โดยเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้้า และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียน  
ซึ่งประเทศสมาชิกมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง–ล้านช้าง ครั้งที่ 1 
ในเดือนพฤศจิกายน 2558  
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การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong–Lancang 
Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี  และการประชุมสุดยอด 
แม่โขง–ล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation Leaders’ Meeting) จัดขึ้นเป็นประจ้าทุก 2 ปี 
โดยมีกระทรวงต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก โดยแนวทางความร่วมมือของกรอบความร่วมมือ  
แม่โขง–ล้านช้าง ครอบคลุม 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ 3 เสาหลักอาเซียนประกอบด้วย (1) การเมือง
และความมั่นคง (2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การขยายการค้าและการลงทุน การ
พัฒนาความเชื่อมโยงด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบ การส่งเสริมความร่วมมือทางการเงิน การ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้า และการจัดการน้้า การส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ (3) สังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 

2.2.3.10 การด้าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS) 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง ระหว่าง 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์  ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริม  
การพัฒนาอย่างสมดุลการประชุมระดับผู้น้า ACMECS มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 
ที่เมืองพุกาม เมียนมาร์ ซึ่งผู้น้าประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาพุกามเพ่ือจัดตั้งกรอบความร่วมมือ 
ACMECS ปัจจุบัน ACMECS ด้าเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ (1) การอ้านวยความสะดวก
การค้าการลงทุน (2) การเกษตร (3) อุตสาหกรรมและพลังงาน (4) การเชื่อมเส้นทางคมนาคม  
(5) การท่องเที่ยว (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (7) สาธารณสุข และ (8) สิ่งแวดล้อม 

2.2.3.11 การด้าเนินการภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
(Greater Mekong Subregrion: GMS) 

GMS เริ่มในปี 2535 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB) 
เพ่ือจัดท้ากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกันบนพ้ืนฐานของ
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ โดยใช้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการ
จาก ADB เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจากการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน แผนงาน GMS มีความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา 
ได้แก่ (1) คมนาคมขนส่ง (2) โทรคมนาคม (3) พลังงาน (4) ท่องเที่ยว (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) การอ้านวยความสะดวกการค้า (8) การลงทุน และ (9) เกษตร  

กลไกการด้าเนินงานประกอบด้วย  
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1)  การด้าเนินงานระหว่างประเทศ ใช้เวทีการประชุมเจรจากับประเทศ
สมาชิกเพ่ือประสานการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีกลไกแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
คณะท้างาน 9 สาขา (2) ความร่วมมือระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโส (3) ระดับรัฐมนตรี (จัดทุกปี) (4) ระดับ
สุดยอดผู้น้า 6 ประเทศลุ่มแม่น้้าโขง (GMS Summit) (จัดทุก 3 ปี) และ  

2)  การด้าเนินงานในประเทศไทย เพ่ือน้าผลการเจรจาแปรสู่ปฏิบัติและ
เตรียมการภายในประเทศรองรับการพัฒนามีส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานหลัก (National Coordinator) ในการประสานแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานกับ
หน่วยงานปฏิบัติหลักของความร่วมมือ 9 สาขา โดยในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก 

2.2.3.12 การด้าเนินการภายใต้คณะท้างานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้้า 
(ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWM) 

อาเซียนได้จัดตั้งคณะท้างานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้้า 
ในปี พ.ศ.2545 ตามมาด้วยการลงนามในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวอาเซียนเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้้า 
ในปี พ.ศ. 2546 โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน และอาเซียนได้มีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
เพ่ือการปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรน้้า (ปี พ.ศ.2548) อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนความยั่งยืน
ของทรัพยากรน้้าให้เป็นหลักประกันว่ามีการเข้าถึงทรัพยากรน้้าอย่างเท่าเทียมและมีปริมาณน้้าที่มี
คุณภาพในระดับท่ียอมรับได้อย่างเพียงพอ 

แผนยุทธศาสตร์อาเซียนเพ่ือการปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรน้้า 
(ASPA–WRM) ประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 4 ข้อ คือ (1) อุปสงค์ อุปทานและการจัดสรรน้้า  
(2) คุณภาพน้้าและสุขาภิบาล (3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเหตุการณ์ที่รุนแรงสุดขั้ว (4) การบริหาร
และเสริมสร้างศักยภาพ ประเด็นหลักท้ัง 4 นี้ได้น้าไปสู่การแปรเป็นแนวคิดโครงการ ปัจจุบันโครงการ 
5 โครงการ ได้มีมติรับรองและน้าไปสู่ปฏิบัติการแล้ว ได้แก่ 

1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางที่มีอยู่ แผนปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ (ด้าเนินการโดยประเทศมาเลเซีย  
ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2552) 

2)  เวทีการเรียนรู้เรื่องการจัดการอุปสงค์น้้าในภาคเมือง (ด้าเนินการ
โดยประเทศสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2552) 

3)  เวทีการเรียนรู้ เรื่องการจัดการอุปสงค์ทรัพยากรน้้ าเ พ่ือการ
ชลประทาน (ด้าเนินการโดยประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554) 

4)  ความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วมอย่างรุนแรงในรัฐ
สมาชิกอาเซียน (ด้าเนินการโดยประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553) 
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5) ความเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงในรัฐสมาชิก
อาเซียน (ด้าเนินการโดยประเทศไทย ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2553) 

2.2.3.13 งานประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
กรมทรัพยากรน้้ามีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในรูปแบบของ 

การเจรจาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและหหุภาคี การจัดเวทีการประชุมในระดับนานาชาติและ
ระดับโลก การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดแสดง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้า เพ่ือระดมความเห็น แนวทางการด้าเนินงานที่เป็นเลิศ 
และทางออกในการแก้ไขปัญหาจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ ความร่วมมือ
ไทย–ออสเตรเลีย ไทย–เยอรมนี ไทย–จีน ไทย–สิงคโปร์ ไทย–ลาว รวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกกับ
องค์การระหว่างประเทศที่มีข้อผูกพัน/ข้อตกลงที่จะต้องด้าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบแผนงานที่
ก้าหนด เช่น ความร่วมมือภายใต้คณะท้างานอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (ASEAN 
Working Group on Water Resources Management : AWGWRM) โครงการอุทกวิทยานานาชาติ
ของยูเนสโก (UNESCO–International Hydrological Programme : IHP) สมาชิกเครือข่ายองค์กร
ลุ่ มน้้ าแห่ งภูมิภาคเอเชีย  (Network of Asian River Basin Organizations : NARBO) สมาชิก
องค์การสหประชาชาติ (UN) คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้้าโขง (Mekong River Commission : MRC) 
กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (MLC) กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–
เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (Greater 
Mekong Subregrion: GMS) ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งท้าให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมทรัพยากรน้้า ได้เข้าร่วม
การประชุม เจรจา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในหน่วยงานในต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศเป็นประจ้าทุกปี 
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน ( IWRM) นโยบายการบริหารจัดการน้้า
ของประเทศไทย ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้้า เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน มาสู่การวิเคราะห์เป้าหมายความส้าเร็จตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้้า 20 ปี ผลการประเมินสถานะของประเทศ SDGs เป้าหมายที่ 6 และดัชนีความก้าวหน้าทาง
สังคม (SPI) เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้้า เพ่ือให้ได้ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้้า และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้้าโดยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis และวิเคราะห์ TOWs แสดงดังภาพที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 

(1) 
ประเด็นปญัหาการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 

1. การควบคุมคุณภาพน้า้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ไดใ้นราคาที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. การวางโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกกัน้้าและ
ระบบส่งน้้าให้เต็มศักยภาพ และยกระดบัผลิต
ภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้้าทั้งระบบ 

3.  การเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้า้  
การจัดการระบบป้องกันน้้าท่วมและชุมชนเมือง 
การชะลอน้้า และบรรเทาอุทกภยัในเชิงพื้นที่
อย่างเป็นระบบ 

4.  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบา้บัดน้้าเสียรวมของชุมชน การน้า
น้้าเสียกลับมาใช้ใหม ่และการฟื้นฟแูหลง่น้้า
เส่ือมโทรม 

5.  การปกปอ้งและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้้า 

6.  การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้้า 
ระบบฐานข้อมูล การศึกษาวิจยั และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 

(2) 
แนวทางความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 
1.  กลไกการพัฒนาความร่วมมอืกับต่างประเทศ 
2.  การก้าหนดท่าทีการบริหารจัดการน้้าระหว่าง

ประเทศ และพัฒนาฐานขอ้มูลด้าน 
ทรัพยากรน้า้ระดับภูมภิาค 

3.  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องน้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศไทย เช่น 
3.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลกั IWRM 
3.2 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าและระบบส่งน้้า 
3.3 ระบบป้องกันน้้าทว่มและชุมชนเมือง และ

การป้องกันการรุกล้้าของน้้าเค็ม 
3.4 การน้าน้้าเสียกลับมาใช้ใหม่ และระบบ

บ้าบัดน้้าเสีย 
3.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้้า

และการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์
สถานการณ์ 

3.6 การบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารจัดการน้า้ 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 น้าไปสู่กรอบการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1.  การประเมินผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 และการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) 
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับน้้า 

2.  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
3.  การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
4.  การวิเคราะห์ TOWs 
5.  การวิเคราะห์ก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 
3.1 การประเมินผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 และการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม 
(SPI) เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน ้า 

3.1.1  ผลการประเมินผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
20 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2561–256233  

ด้านที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
3,003 แห่ง (เป้าหมาย 14,534 แห่ง) ขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า 485 แห่ง (เป้าหมาย 10,070 แห่ง) 
การพัฒนาระบบประปาเมืองอยู่ระหว่างการด้าเนินการ 9 แห่ง (เป้าหมาย 388 แห่ง) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต : สามารถเพ่ิมปริมาณน้้าได้ 592 
ล้านลูกบาศก์เมตร (เป้าหมาย 34,165 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 1,101,734 ไร่ 
(เป้าหมาย 32,634,512 ไร่) 

ด้านที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย : ปรับปรุงล้าน้้าธรรมชาติ 99 แห่ง 
(เป้าหมาย 1,234 แห่ง) ระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง 35 แห่ง (เป้าหมาย 764 แห่ง) และก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง 40.13 กิโลเมตร (เป้าหมาย 1,681 กิโลเมตร) 

                                                 
33 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
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ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า : ก่อสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม/ระบบบ้าบัดน้้าเสีย รวม 8 แห่ง (เป้าหมาย 862 แห่ง) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน : 
ด้าเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้้า 110,620 ไร่ (เป้าหมาย 3,524,241 ไร่) 

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ : พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 และ (ร่าง) 
กฎหมายล้าดับรอง 11 ฉบับ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 (เป้าหมาย 35 เรื่อง/
ประกาศบังคับใช้) การจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี แผนแม่บทลุ่มน้้าและ
แผนปฏิบัติการลุ่มน้้า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึง 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการน้้า เช่น การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชี ลุ่มน้้าสะแกกรัง การวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้้าบาดาลเพ่ือติดตาม
สถานการณ์น้้าบาดาล โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้้าใน 25 ลุ่มน้้า 

3.1.2 ผลการประเมินสถานะของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6  
ปี พ. ศ. 2563 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ล้าดับที่ 41 จาก 166 ประเทศใน

ดัชนีที่จัดตั้งขึ้น “เพ่ือช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานะปัจจุบันยืนอยู่ที่จุดใดในเรื่องที่
ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประเทศไทยได้ลงทุนอย่างมากในการลดความยากจน 
(เป้าหมายที่ 1) และท้าให้มั่นใจได้ว่ามีการการเข้าถึงน้้าสะอาดและสุขาภิบาล (เป้าหมายที่ 6) อย่างไร
ก็ตามยังมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นส้าหรับประเทศไทย 
ที่จะบรรลุความก้าวหน้าอย่างมีนัยส้าคัญในทุกเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเทศไทยประสบความส้าเร็จในเป้าหมาย SDGs ข้อ 1 ขจัดความยากจน  
โดยบรรลุเป้าหมายเต็ม 100 คะแนน โดยประสบความส้าเร็จใน 2 เป้าหมายย่อย คือ กลุ่มประชากร 
ที่มีรายได้ 1.90 ดอลลาร์ต่อวันและกลุ่มประชากรที่มีรายได้ 3.20 ดอลลาร์ต่อวัน ส้าหรับความท้าทาย
ระดับแรกที่มีอยู่ คือ เป้าหมาย SDGs ข้อ 4 ความเท่าเทียมทางการศึกษา แม้มีความคืบหน้า ขณะที่
ความท้าทายใหญ่ยังมีถึง 11 เป้าหมาย โดย เป้าหมาย SDGs ข้อ 6 การจัดการน้้าและสุขาภิบาล เป็นหนึ่ง
ในความท้าทายใหญ่ที่ส้าคัญ 

ส้าหรับเป้าหมาย SDGs ข้อ 6 การจัดการน้้าและสุขาภิบาลที่มี 5 เป้าหมายย่อยนั้น 
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายย่อยในข้อการจัดหาน้้าดื่มให้กับประชากร การจัดให้มีระบบสุขาภิบาล 
และการขาดแคลนน้้าโดยเทียบกับอัตราการใช้น้้า ซึ่งเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2556 แต่อีก 2 เป้าหมายย่อย 
คือ การประสิทธิภาพการใช้น้้า และการบ้าบัดน้้าเสียนั้นจากรายงานชี้ว่าไม่มีข้อมูล รายละเอียดแสดง
ดังภาคผนวก ก 
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3.1.3  ผลการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) เฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับน ้า 

ผลการจัดอันดับดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index–SPI) 
ประจ้าปี พ.ศ. 2562 ที่ เผยแพร่โดยองค์กร Social Progress องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก้าไรของ
สหรัฐอเมริกา ด้าเนินการส้ารวจโดยบริษัท ดีลอยท์ (Deloitte) ระบุว่า ประเทศไทยได้คะแนน Social 
Progress Index เป็น 67.47 คะแนน เป็นอันดับที่ 72 จาก 149 ประเทศ โดยประเด็นด้านน้้าและ
สุขาภิบาล จาก 4 ดัชนี มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับที่คาดหวัง โดยมี 3 ดัชนี อยู่ในระดับที่
คาดหวัง ได้แก่ (1) การเข้าถึงน้้าดื่ม (2) การเข้าถึงสุขาภิบาล และ (3) การขับถ่ายในที่โล่ง ส้าหรับ
ดัชนีที่ต่้ากว่าระดับคาดหวังเป็นในเรื่องของการเข้าถึงระบบประปา รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข 

จากการประเมินผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 และการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม 
(SPI) เฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับน้้า สรุปได้ว่า ตามเป้าหมายของแผนแม่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี พบว่า การจัดการคุณภาพประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค การพัฒนาแหล่งน้้า 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความจุกักเก็บ การป้องกันชุมชนเมืองจากน้้าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า การด้าเนินการล่าช้าและต่้ากว่าเป้าหมาย ส้าหรับผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนและต้องพัฒนาในเรื่อง 
การประสิทธิภาพการใช้น้้า และการบ้าบัดน้้าเสีย ส้าหรับดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI)  
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้้า ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยต้องพัฒนาในการเข้าถึงระบบประปาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
3.2 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 เพ่ือเป็นมุมมองของผู้ขับเคลื่อนนโยบายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี ไปสู่การปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพ่ือเป็นมุมมองของ
นักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
โดยผู้ตั้งประเด็นค้าถามตามกรอบแนวคิดการศึกษา ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1)  จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดเห็นว่าปัญหาการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย 
มีประเด็นใดที่ควรน้ามาแก้ไข พัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) 
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2)  ประเทศไทยควรก้าหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น 
อย่างไร รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ที่ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

3)  ท่านคดิว่าการบริหารจัดการน้้าระหว่างประเทศ หรือมีความส้าคัญหรือไม่ ประเทศควร
ก้าหนดท่าทีการเจรจาการบริหารจัดการน้้าข้ามพรมแดนอย่างไร และมีประเด็นใดที่ควรส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการบริหารจัดการแม่น้้าโขง ท่านคิดว่าประเทศไทย
ควรก้าหนดกรอบท่าทีการเจรจา และการพัฒนาอย่างไร 

ผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดตามภาคผนวก ค ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และจัดท้าตาราง
สรุปเปรียบเทียบมุมมองใน 3 ประเด็น (1) ปัญหาการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย (2) กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกับต่างประเทศ และ (3) ท่าทีการบริหาร
จัดการน้้าระหว่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 
 

ประเด็น อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ปัญหาการบริหาร

จัดการน้้าของ

ประเทศไทย 

- ความเสี่ยงขาดแคลนน้้า 
- ภาวะการเสียสมดุลอันเนื่องมาจาก

ระบบนิเวศป่าต้นน้้า 
- ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าและ

ระบบนิเวศ 
- การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภค

ที่มีคุณภาพของประชาชนชนบท 

- เน้นด้านการจัดหา (Supply 
base) ขาดในเรื่อง  
Post–evolution และ Demand 
Management 
- การจัดการของไทยเป็น Adhoc 

ยังไม่เป็น Standardize 
- การประยุกต์เทคโนโลยียังไม่เกิด 

Transformation  
2. กลยุทธ์แนวทาง 

การพัฒนาความ

ร่วมมือด้านการ

บริหารจัดการกับ

ต่างประเทศ 

- ญี่ปุ่น การจัดการและการอนุรักษ์
แหล่งน้้าธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กฎระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้้า 
- อิสราเอล เทคโนโลยีการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า การผลิตน้้าจืด

- ต้องครอบคลุมมุมมองทั้ง  
4 ประเด็น 
- การน้าเข้าเทคนิควิธีการบริหาร

จัดการถือว่าเป็นโอกาสของ
ประเทศยินดีให้ความร่วมมือ 
- การพัฒนาโครงการน้าร่องมาสู่
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ประเด็น อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จากน้้าทะเล และชลประทาน 

น้้าหยด 
- สิงคโปร์ การบริหารจัดการระบบน้้า

ของเมือง เทคโนโลยีการใช้น้้า 
- ยุโรป การส้ารองพ้ืนที่แม่น้้า /NbS/

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

การปฏิบัติจะท้าอย่างไรให้เกิด
ความต่อเนื่อง 
- การถอดบทเรียนมาสู่ 

การปฏิบัติจริง เพ่ือเกิด 
Transformation จะท้าอย่างไร 
- การปรับนโยบาย กฎ ระเบียบ 

วัฒนธรรมของผู้ใช้น้้าสู่ 
การ Transformation เป็น 
Norm จะท้าอย่างไร 
- โดยสิ่งส้าคัญคือ ต้องเรียนรู้ และ

เลือกน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสม 
3. ท่าทีการบริหาร

จัดการน้้าระหว่าง

ประเทศ 

การพิจารณาร่วมกันในการก้าหนด 

ทิศทางการบริหารจัดการแม่น้้าระหว่าง

ประเทศ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตอบสนองต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ

ประชาชน 

- เน้นการให้ข้อมูล การแจ้งเตือน 
ก้าหนด Minimum Low Flow 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- สร้างศักยภาพการต่อรอง และ

สนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการใน
อาเซียน 

 
3.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis การบริหารจัดการทรัพยากรน ้ากับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการน ้า 

จากผลการประเมินการด้าเนินการตามเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 และผลการประเมินสถานะดัชนี
ความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้้า และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่
ส้าคัญ ได้ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการก้าหนดเป้าหมายตามแผนแม่บท 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
ระยะ 20 ปีท่ีชัดเจน 

2. มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้้า 

3. มีปริมาณน้้าฝนและปริมาณน้้าท่ามีเพียงพอต่อ
ความต้องการ และปัจจุบันสามารถจัดเก็บน้้า
ต้นทุนได้ถึงประมาณ 40% ของปริมาณน้้าท่า 

4. ประเทศไทยสามารถปรับตัวเพือ่จัดการกับ
ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว 

1. ขาดประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า เช่น การ
พัฒนาด้านการใช้น้้าจืดต่อแหล่งน้า้หมุนเวียน การพัฒนา
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และการเข้าถึงระบบประปาที่มีมาตรฐาน 

2. ขาดกลไกการจัดสรรน้้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีเหมาะสม  
ที่ค้านึงถึงอุปสงค–์อุปทาน (Demand–Supply) และสมดุล
น้้าท้ังระดับพื้นท่ี และระดับลุ่มน้้า (ทั้งทางปริมาณและเวลา) 

3. ขาดการยอมรบัระบบการคาดการณส์ถานการณ์ล่วงหน้า 
4. ขาดการติดตามประเมินผล เพือ่น้ามาปรับปรุงพัฒนาให้เกดิ

ประสิทธิภาพ  
5. ขาดกลไกการสร้างการรับรู้และยอมรับของชุมชน ในการ

บริหารจดัการน้้าใหเ้กิดเป็นสังคมพึ่งตนเอง 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้เป็นนโยบาย
ส้าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล 

2. ต่างประเทศเสนอการให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือในการพัฒนา โดยมีเทคนิคทั้งการ
วางแผน การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่หลากหลายสามารถนา้มา
ประยุกต์ใช้เฉพาะพื้นท่ีได ้

3. มีช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศใน
หลากหลายมติ ิ

4. มีกลไกในระดับพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

1. กฎ ระเบียบ ระบบบริหารของประเทศเติบโตช้ากว่า 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศท้าให้เกิดวิกฤตด้านน้า้
ที่รุนแรง 

3. มีการเพิ่มขึ้นของประชาชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจท้า
ให้เกิดมีความต้องการใช้น้้าสูง และการพัฒนาของชุมชน
เมืองที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านทิศทางการไหล การ
ระบายน้้า ขวางกั้นเส้นทางระบายน้้า 

4. ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพยีงพอ 

 
3.4  การวิเคราะห์ TOWs 

หลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จึงน้าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS 
Matrix เป็นการวิเคราะห์ที่น้าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด มา
วิเคราะห์ประเด็นส้าคัญที่ต้องพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดยผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6  
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ตารางท่ี 6  TOWS Matrix และกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

TOWS Matrix 

Strength–S 
1. มีการก้าหนดเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าของประเทศระยะ 20 ปีที่ชัดเจน 
2. มีกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากร

น้้า 
3. มีปริมาณน้้าฝนและปรมิาณน้้าท่ามีเพียงพอต่อความ

ต้องการ และปัจจุบนัสามารถจัดเก็บน้้าต้นทุนได้ถึง
ประมาณ 40% ของปริมาณน้้าท่า 

4. ประเทศไทยสามารถปรับตัวเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะ
หน้าเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว 

Weakness–W 
1. ขาดประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า เขน่ การพัฒนาด้านการใช้น้้าจืดตอ่แหล่งน้้า

หมุนเวียน การพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย และการเข้าถึงระบบประปาที่มีมาตรฐาน 
2. ขาดกลไกการจัดสรรน้้าให้กับกลุ่มผู้ใช้น้า้ที่เหมาะสม ที่ค้านึงถึงอุปสงค์–อุปทาน (Demand–

Supply) และสมดุลน้้าทั้งระดับพื้นที ่และระดับลุ่มน้้า (ทัง้ทางปรมิาณและเวลา) 
3. ขาดการยอมรับระบบการคาดการณส์ถานการณ์ล่วงหน้า 
4. ขาดการติดตามประเมินผล เพือ่น้ามาปรบัปรุงพัฒนาให้เกิดประสทิธิภาพ  
5. ขาดกลไกการสร้างการรับรูแ้ละยอมรับของชุมชน ในการบริหารจดัการน้้าให้เกิดเป็นสังคม

พึ่งตนเอง 

Opportunities–O 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นนโยบายส้าคัญและเร่งด่วนของ

รัฐบาล 
2. ต่างประเทศเสนอการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการ

พัฒนา โดยมีเทคนิคทั้งการวางแผน การบริหารจัดการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่หลากหลายสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ 

3. มีช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ 
4. มีกลไกในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 

SO 
1. เสริมสร้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งในเชงิปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยการน้าเทคโนโลยี เครื่องมอืวิธกีาร
บริหารจัดการที่ประสบความส้าเร็จจากประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐอิสราเอล สาธารณรฐัสิงคโปร์ และ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รวมถึงประเทศอื่นใน
ภูมิภาคยุโรป 

2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมือทาง
วิชาการกับหนว่ยงานระหว่างประเทศ 

WO 
1. ให้มีระบบการบริหารจัดการน้้าโดยการวเิคราะห์ด้านอุปสงคแ์ละอุปทานที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการ 
2. พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เพิม่ประสทิธิภาพการใชน้้้า  

การพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย และการพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
ร่วมกับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับ 

3. พัฒนาให้มรีะบบการตดิตาม การประเมนิผล ทีส่อดคลอ้งกับสถานการณ์นา้ไปสูก่ารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
4. ให้มีรูปแบบการจัดการแบบใหม่ ให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของแต่พื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และการให้ขอ้มูลสถานการณ์น้้าให้กบัชุมชนที่ถูกต้อง แมน่ย้า เชือ่ถือได้ 

Treat–T 
1. กฎ ระเบียบ ระบบบริหารของประเทศเติบโตช้ากว่าการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศท้าให้เกิดวกิฤตด้านน้้าทีรุ่นแรง 
3. มีการเพิ่มขึ้นของประชาชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจท้าให้เกิดมี

ความต้องการใชน้้้าสูง และการพัฒนาของชมุชนเมืองที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักวิชาการด้านทิศทางการไหล การระบายน้้า ขวางกัน้เสน้ทาง
ระบายน้้า 

4. ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

ST 
1. มีการพัฒนากฎ ระเบียบ ระบบบริหารราชการและ

งบประมาณของประเทศ ทกุปี และ 5 ปี เพื่อให้ทันตอ่
การรองรับสถานการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกจิ 

2. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ให้สอดคล้องกับ
การเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม รวมถึงกระจาย
อ้านาจสู่ระดับพ้ืนที่  

WT 
1. การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่อือ้ต่อการสนบัสนุนความร่วมมือทางวชิาการให้กับประเทศต่างๆ  

ในอาเซียน 
2. จัดหาแหล่งเงนิทุนเพือ่พัฒนาการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 



49 

 

3.5  ผลการวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญท่ีต้องส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix และการก้าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์ 

เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) และ กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)  
ผู้ศึกษาได้น้ามาวิเคราะห์จัดกลุ่มเพ่ือสรุปประเด็นส้าคัญที่ต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

3.5.1 กลไกการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
3.5.2 การก้าหนดท่าทีการบริหารจัดการแม่น้้าระหว่างประเทศ  
3.5.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องน้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน้้า

ของประเทศไทย มีดังนี้ 
3.5.3.1 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  

1)  การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ควบคู่กับวางผังเมือง 
การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้้าอย่างเป็นระบบ และการกระจายอ้านาจสู่ระดับพ้ืนที่  

2)  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่  

3.5.3.2 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1)  เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) ยกระดับเพ่ิม

ศักยภาพในการบริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการได้มากกว่าศักยภาพการกักเก็บของอ่างเก็บน้้า
หรือเขื่อน  

2)  เครื่องมือในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรุกล้้าของน้้าเค็มในพ้ืนที่น้้าจืด  

3)  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า  
4)  เทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย และการน้าน้้าที่ผ่านระบบแล้วกลับมาใช้  
5)  เทคโนโลยีการน้าน้้าทะเลมาผลิตเป็นน้้าจืด 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากผลการศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้้า โดยได้
ศึกษานโยบาย เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่ งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายที่  6 การเข้าถึงการใช้น้้ าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี  ดัชนี
ความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประทศที่ประสบ
ความส้าเร็จและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐ
อิสราเอล และประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย น้ามาสู่การวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ และกลยุทธ์
การพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ  

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้้า นอกจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ ระบบสารสนเทศและระบบพยาการณ์เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า ต้องค้านึงหลักรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม และศาสตร์พระราชาด้านการบริหาร
จัดการน้้า เพ่ือให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมีความรุนแรงขึ้นได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ และเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลายประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
เครื่องมือเพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศนั้น 
ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความส้าเร็จ ดังนั้น ประเทศไทยมีความจ้าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือ 
เทคโนโลยี วิธีการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในแต่ละพ้ืนที่ตามลักษณะ
ภูมิประเทศ วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งน้้าแล้งและน้้าท่วม ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน รวมถึงการจัดหาน้้าดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อีกโจทย์หนึ่งที่ส้าคัญของประเทศไทย คือ การประเมินผล 
และถอดบทเรียนในการแก้ไขสถานการณ์ หรือการน้าผลการศึกษาพัฒนาในพ้ืนที่โครงการน้าร่อง 
น้าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4.1  สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาสามารถทบทวนก้าหนดประเด็นส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการหรืออาศัย

ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือให้การบริหารจัดการน้้าของไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม โดยประเด็นส้าคัญที่ต้องเร่ง
ด้าเนินการเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์แบ่งเป็น 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้  

4.1.1 กลไกการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบของการเจรจาความร่วมมือ

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น GMS ACMECS ASEAN MRC MLC และกรอบความร่วมมือทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการจัดเวทีการประชุมในระดับนานาชาติและระดับโลก ซึ่งมี
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านเวที กิจกรรมต่างๆ การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้้าแล้ว ประเทศไทยยังมี
ความจ้าเป็นในการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และน้าเครื่องมือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ โดยเน้นความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะ
ด้าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือประยุกต์ใช้จริงระดับพ้ืนที่ โดยน้าลักษณะเด่นของ
การบริหารจัดการน้้าของแต่ละประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

4.1.2 การก้าหนดท่าทีการบริหารจัดการแม่น ้าระหว่างประเทศ  
การบริหารจัดการแม่น้้าระหว่างประเทศ จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศ หากปัญหาจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเนื่องจากน้้าเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน 
ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ท้าให้มีความต้องการใช้น้้าจาก
แม่น้้าระหว่างประเทศเพ่ือกิจกรรมทั้งเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การอุปโภคบริโภค และ
อุตสาหกรรม รวมถึงการขนส่งทางน้้าซึ่งมีต้นทุนต่้าสุด ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ชุมชนริมฝั่งน้้าตามมา โดยบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวท้าให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ระยะเวลา
หลายทศวรรษในการฟ้ืนฟูชีวิตของแม่น้้ากลับคืนมา ดังนั้น กลุ่มประเทศที่มีแม่น้้าระหว่างประเทศ
ไหลผ่าน จึงมีความจ้าเป็นในการวางกรอบของการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน และประเทศไทยควรก้าหนดท่าทีในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้้า
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ในภูมิภาคตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ท้ายน้้า สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของแต่ละประเทศได้ รวมถึงการส่งเสริม ผลักดันให้ใช้แม่น้้าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมในการเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพ่ือให้ทุกประเทศเกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดรับ
กับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ GMS ตามแผนยุทธศาสตร์การขนส่งใน 
อนุภูมิภาคแม่น้้าโขง 

4.1.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีต้องน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน ้า
ของประเทศไทย  

4.1.3.1 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
1)  การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ควบคู่กับวางผังเมือง  

การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้้าอย่างเป็นระบบ และการกระจายอ้านาจสู่ระดับพ้ืนที่ โดยสามารถอาศัย
ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นที่มีการเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง และได้ศึกษาวางแผนการจัดการและรับมือ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถฟ้ืนฟูเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็ว และราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ โดยน้าแนวปฏิบัติการส้ารองพ้ืนที่แม่น้้ า  (Room for the River) เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถของแม่น้้าโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน  

2)  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ การพัฒนาสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึง
คุณค่าน้้า ที่ครอบคลุมในมิติทรัพยากรน้้าต้นทุน มิติการจัดการน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค มิติการจัดการน้้า
เพ่ือการเกษตร มิติความสมดุลของน้้าต้นทุน มิติพัฒนาความมั่นคงของน้้า มิติการจัดการคุณภาพน้้า 
และมิติทางสังคม โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น 

4.1.3.2 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
1)  เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) การวิเคราะห์

คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า ยกระดับเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการ
ได้มากกว่าศักยภาพการกักเก็บของอ่างเก็บน้้าหรือเขื่อน โดยสามารถอาศัยความร่วมมือกับประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการน้้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และระบบส่งน้้าใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ 

2)  เครื่องมือในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรุกล้้าของน้้าเค็มในพ้ืนที่น้้าจืด โดยอาศัยความร่วมมือ
กับประเทศญี่ปุ่นและประเทศยุโรป 

3)  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า โดยอาศัยความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐอิสราเอลในการน้าระบบชลประทานที่ใช้น้้าน้อยที่สุด รวมถึงระบบการควบคุมการใช้น้้า 
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4)  เทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย และการน้าน้้าที่ผ่านระบบแล้วกลับมาใช้ 
โดยอาศัยความร่วมมือกับสาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐอิสราเอล 

5)  เทคโนโลยีการน้าน้้าทะเลมาผลิตเป็นน้้าจืด โดยอาศัยความร่วมมือ
กับสาธารณรัฐอิสราเอล ซึ่งเป็นระบบที่มีต้นทุนที่ต่้าสุดในโลก 

จากการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง 3 ประเด็น จะส่งผลให้สามารถยกระดับผล
การประเมินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 ในเรื่องการประสิทธิภาพการใช้น้้า และ
การบ้าบัดน้้าเสีย และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) ในประเด็นการเข้าถึงระบบประปาที่มี
คุณภาพมาตรฐานได้ต่อไป และนอกจากการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศแล้ว สามารถใช้น้้าเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคที่เข้มแข็ง พร้อมทบทวนพัฒนากฎ ระเบียบ และงบประมาณของประเทศให้
เอ้ือต่อการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียนทุกปี และทุก 5 ปี เพ่ือให้
สามารถรองรับสถานการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทยมี

หลายหน่วยงาน การน้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ วิธีการ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญ แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือให้ได้ข้อสรุปเพ่ือน้าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พิจารณาและขับเคลื่อนใน
ภาพรวมของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

2) ควรมีการทบทวนให้ความส้าคัญมากขึ้นกับบทบาทของไทยในระดับการเมือง 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงในเวที
การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกที่จัดเป็นประจ้าทุกปี ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการ
โอนภารกิจ MRC จากกรมทรัพยากรน้้าไปเป็นของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ สังกัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การก้ากับของนายกรัฐมนตรีซึ่ งได้มอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรี ก้ากับ 
ดูแล การปรับโอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมระดับรัฐมนตรีในส่วนของ
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขาธิการ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม ในขณะที่
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ มีหัวหน้าคณะเป็นระดับรัฐมนตรี 
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3) ท่าทีของประเทศไทยภายในกรอบ MRC และ MLC ควรผลักดันให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลน้้าตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และท้ายน้้าผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการน้้าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนให้เกิดการคมนาคมขนส่งในแม่น้้าโขงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดรับ
กับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ GMS ตามแผนยุทธศาสตร์การขนส่งใน 
อนุภูมิภาคแม่น้้าโขง 

4.2.2 ข้อเสนอแนะการด้าเนินการ 
จากผลการศึกษาของทั้ง 4 ประเทศ จะเห็นว่าทุกประเทศมีความส้าเร็จสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่ต้องเผชิญ และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ที่อาจ
เกิดขึ้นอนาคตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการ กลไก และกฎหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทย พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มีผลบังคับเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นกฎหมายเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการน้้า ดังนั้น ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น การผลักดันกลไกการจัดสรรน้้าให้เกิดเป็ นรูปธรรมทั้งภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีแหล่งกักเก็บน้้าและสามารถ
แบ่งปันน้้าในฤดูแล้ง การรณรงค์การใช้น้้าให้เกิดประสิทธิภาพ การบ้ารุงรักษาเส้นทางน้้าและ
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าและพ้ืนที่ชุ่มน้้า
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถน้าต้นแบบ นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือการบริหาร
จัดการน้้าจากต่างประเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทย รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน  
ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วน สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพ โดยน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการประเมินสถานะของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6  

ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินสถานะดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน ้า 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 
1.  บทสัมภาษณ์นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 

1.  ปัญหาการบริหารจัดการน้้าของไทยมีประเด็นใดบ้างที่ควรน้ามาแก้ไขและพัฒนาเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 

น้้าคือชีวิต น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ้าเป็นส้าหรับทุกชีวิต และเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญในทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันโลกก้าลังเผชิญกับสภาวะที่น้้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาการบริหารจัดการน้้าของไทยมีความท้าทายในหลายมิติ เช่น การบริหารจัดการน้้า
ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นเพราะปริมาณน้้าฝนต่อปีเปลี่ยนแปลงไปและพ้ืนที่ได้รับน้้าฝน 
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่การพัฒนาประเทศและ
การเพ่ิมจ้านวนประชากรน้ามาซึ่งความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งการใช้น้้าในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคครัวเรือน ดังนั้น การบริหารจัดการน้้าจึงเผชิญกับความเสี่ยง
ขาดแคลนน้้ามากข้ึน และมีปัจจัยที่เก่ียวข้องซับซ้อนมากขึ้นโดยล้าดับ  

ในขณะเดียวกัน วัฏจักรของน้้าตามธรรมชาติก็อยู่ในภาวะการเสียสมดุลอันเนื่องมาจาก
ระบบนิเวศของป่าต้นน้้า รวมทั้งระบบนิเวศของแหล่งน้้าต่างๆ ลดน้อยลงกว่าในอดีตอย่างมีนัยส้าคัญ 
จนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของธรรมชาติซึ่งอาศัยระบบนิเวศเป็นกลไกส้าคัญในการรักษา
สมดุลของวัฏจักรน้้า ทั้งในมิติของการที่เป็นผู้สร้างความชื้นในอากาศอันเป็นต้นก้าเนิดของฝนและ  
ในมิติท่ีเป็นผู้ดูดซับน้้าฝน ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน และเป็นปราการป้องกันมลพิษลงสู่แหล่งน้้า 

รัฐบาลไทยให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มี
ประสิทธิภาพและการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย โดยก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ซึ่งให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ และยังได้จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๖ และดัชนีวัดความก้าวหน้า
ทางสังคมไว้ด้วยแล้ว 

กรมทรัพยากรน้้ามุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชด้าริที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้้า โดยน้อมน้าพระราชด้าริ “น้้าคือชีวิต” และ “ป่ารักน้้า” และมีแนวทางในการด้าเนินงาน
อันสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

1) การเก็บกักน้้าส้าหรับสร้างป่า ฟ้ืนฟูป่าให้สร้างฝน ให้ป่าเก็บกักน้้าและดินไว้และ
ค่อยๆ ปล่อยน้้าไหลจากป่าสู่แหล่งน้้าผิวดินและซึมลงสู่แอ่งน้้าบาดาลหล่อเลี้ยงให้คนและทุกๆ ชีวิตมี
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น้้าใช้ได้ตลอดปี รวมทั้งการรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแหล่งน้้าและพ้ืนที่ชุ่มน้้า เพ่ือช่วยรักษา
ปริมาณและคุณภาพน้้า รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น
ปราการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน  

2) การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้ าสาธารณะ  ซึ่ ง เป็นภารกิจตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 โดยกรมทรัพยากรน้้าสนับสนุนแนวคิดการปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติ  ( Nature–based Solutions: NBS หรือ 
Ecosystem–based Adaptation: EbA) ซึ่งให้ความส้าคัญกับการลดภัยพิบัติ บรรเทาและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการปกป้องคุ้มครองและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศแหล่งน้้าอย่างยั่งยืน แนวทางดังกล่าวยังจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDG) 
เป้าหมายที่ 15 ที่เน้นเรื่องการปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกและ
ระบบนิเวศแหล่งน้้าอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติจะประกาศให้ปี ค.ศ. 
2021–2030 เป็นทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือผลักดันให้ทุกประเทศเพ่ิมความพยายามใน
การป้องกัน หยุดยั้ง และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทั้งนิเวศบก นิเวศน้้าจืด และนิเวศ
ทะเล 

3) การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้้าโดยการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าและระบบ
กระจายน้้าให้มากขึ้น ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าและการเพ่ิมผลิตภาพของน้้า  
เพ่ือควบคุมปริมาณการใช้น้้าไม่ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินศักยภาพของทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่นั้นๆ 
อันเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าในเรื่องการจัดสรรน้้าและการใช้น้้า ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ หลายอย่างที่เหมาะสมจะน้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิ
สังคมแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจ้าเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยค้านึงถึงความต้องการใช้น้้าแต่ละประเภทให้ด้ารงอยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

4) การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัย โดยเพ่ิม
ศักยภาพในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้้าและให้ข้อมูลที่จ้าเป็นต่อประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม ป้องกัน บรรเทา และเข้าช่วยเหลือได้ทันการณ์ นอกจากนี้ยังให้
ความส้าคัญต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพของประชาชนในชนบท โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานของระบบน้้าอุปโภคบริโภคในชนบท เพ่ือให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงน้้าประปาที่มีคุณภาพดีและมีน้้าพอใช้ตลอดปี ส่งผลต่อ
การลดความเหลื่อมล้้าระหว่างประชาชนในเขตเมืองกับในชนบท และเป็นภารกิจที่สืบสาน
พระราชด้าริ “น้้าคือชีวิต” โดยตรงเป็นประการส้าคัญ 
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2.  ประเทศไทยควรก้าหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้ากับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศ
ญี่ปุ่น อย่างไร รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ที่ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 

กรมทรัพยากรน้้ามีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ากับประเทศต่าง ๆ 
มาอย่างต่อเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมหารือ และการศึกษาดูงาน กระทั่งพัฒนาไปสู่
การจัดท้าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ระหว่างกรมทรัพยากรน้้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานด้านน้้าของต่างประเทศ เพ่ือผลักดัน
โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้าในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ากับต่างประเทศยังคงมีความจ้าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ายังมีประเด็นความท้าทายในหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยยังคงมี
ความต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับนานาประเทศเพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบททางภูมิศาสตร์และสังคมของประเทศไทย โดยแต่ละภูมิภาคก็มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1) ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิสราเอล และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
เศรษฐกิจ และสังคมโดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานของไทยได้ โดยขณะนี้ กรมทรัพยากรน้้า
ได้พยายามผลักดันความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการจัดการและการอนุรักษ์แหล่งน้้าธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน กฎระเบียบและมาตรการเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้้าเพ่ือสนับสนุนการ
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 

ส้าหรับสาธารณรัฐอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่แห้งแล้งและมีปริมาณน้้าต้นทุนจ้ากัด 
แต่สามารถบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการแสวงหาแหล่งน้้าต้นทุนจากหลายแหล่ง รวมถึงมีกฎหมายน้้าที่เข้มเข็งและมี
องค์กรบริหารจัดการน้้าที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากทางการเมือง ท้าให้อิสราเอลประสบ
ความส้าเร็จและมีความมั่นคงทั้งด้านคุณภาพและปริมาณน้้า รวมถึงเป็นผู้น้าด้านเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการน้้า เช่น การผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล (Desalination) ระบบชลประทานแบบน้้าหยด 
(Drip Irrigation) ซึ่งสามารถดูดซึมน้้าไปใช้ได้ถึงร้อยละ 95 ของปริมาณน้้าที่ให้แก่พืช จึงเห็นว่า  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอิสราเอลในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้น้้าหรือการลดการสูญเสียน้้าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงเห็นควร
พัฒนาความร่วมมือกับอิสราเอลในด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ( Water 
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Resources Management Technology) อาทิ การผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล (Desalination) และ
ระบบชลประทานแบบน้้าหยด (Drip Irrigation)  

ส้าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างของโลกท่ีมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม และมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของสิงคโปร์จึง
กลายมาเป็นตัวอย่ างในการบริหารจัดการระบบน้้ าของเมือง (Urban Water Resources 
Management) ที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและน้าไป
ปรับใช้กับประเทศของตน จึงเห็นควรมีการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้้ากับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1)  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะบ บ น้้ า ข อ ง เ มื อ ง  ( Urban Water Resources 
Management) เป็นการบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจร (Water Loop) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการ
สูญเสียน้้า ซึ่งน้้าที่ใช้แล้วทุกหยดจะถูกรวบรวมน้าไปผ่านกระบวนการบ้าบัดและน้ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยเริ่มจากการรวบรวมน้้าจากพายุฝน (Stormwater) จากแหล่งน้้าผิวดิน น้าไปผ่านกระบวนการ
บ้าบัด (Treatment) จนเป็นน้้าที่ใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย (Potable Water) และจัดส่งไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ส่วนน้้าที่ใช้แล้วจากครัวเรือน (Used Water) จะถูกส่งไปยังโรง
บ้าบัดน้้าเสีย (Wastewater) น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงสู่ทะเลหรือผสมกับ
น้้าในอ่างเก็บน้้า อีกส่วนหนึ่งจะน้าไปผ่านกระบวนการบ้าบัดขั้นสูง (Advanced Treatment) 
กลายเป็น NEWater ซึ่งจะถูกส่งไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

(2) เ ทค โ น โ ลยี ก า ร ใ ช้ น้้ า อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ( Water Use Efficiency 
Technology) อาทิ การผลิตน้้าจากน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว (NEWater) เป็นการน้าน้้าทิ้งจาก
บ้านเรือน (Used Water) มาผ่านกรรมวิธีการกรองแบบ Microfiltration Reverse Osmosis ซึ่งเป็น
กระบวนการบ้าบัดและปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีเมมเบรน ร่วมกับการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV 
การผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล (Desalinated Water) เป็นการน้าน้้าเค็มจากทะเลมาท้าให้เป็นน้้าจืดโดย
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปัจจุบันสิงคโปร์มีโรงงานผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเล จ้านวน 3 แห่ง ซึ่งมีก้าลังการผลิตรวม 
130 ล้านแกลลอนต่อวัน สามารถตอบสนองความต้องการน้้าในปัจจุบันของสิงคโปร์ได้ถึงร้อยละ 30 
โดยมีแผนในการก่อสร้างโรงงานผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลอีก 2 แห่ง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2563  

2) ประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยปัจจุบันประเทศในภูมิภาคยุโรปให้ความส้าคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ค้านึงถึงการรักษาระบบนิเวศมากขึ้ น เช่น ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการน้าแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติ (Nature–based Solutions: NBS) และการประยุกต์ใช้หลักการ 
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Room for river (ส้ารองพ้ืนที่แม่น้้า) เพ่ือลดภัยพิบัติ บรรเทาและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแนวคิดส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนที่อาจมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ต่อไป โดยประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากประเทศในแถบยุโรป ดังนี้  

(1)  การส้ารองพ้ืนที่แม่น้้า (Room for the River) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของ
เนเธอร์แลนด์และคณะกรรมาธิการยุโรป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของแม่น้้าโดยค้านึงถึงผลกระทบ
ต่อประชาชนและช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน เช่น การเพ่ิมช่องทางการไหลของน้้า การเพ่ิมพ้ืนที่รับน้้า
ขนาดใหญ่ การจัดการโครงสร้างขวางทางน้้าเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลของน้้า และ 
การขยายความกว้าง ความลึกของแม่น้้าเพื่อให้มีพ้ืนที่รองรับน้้ามากข้ึน  

(2)  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติ (Nature–
based Solutions to Climate Change Adaptation: NbS) เพ่ือช่วยให้สามารถรับมือกับผลกระทบ
เชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้  

(3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านต่างๆ โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมพิเศษประเทศไทย ผ่านการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ เช่น IHE Delft Institute for Water Education แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
เพ่ือเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรกรมทรัพยากรน้้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากต่างประเทศเพ่ือน้าองค์ความรู้ เหล่านั้นมาปรับใช้ เช่น  
การจัดการน้้าโดยอาศัยหลักการ NbS การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การป้องกันอุทกภัยในเมือง และ
การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 

3. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการน้้าระหว่างประเทศ มีความส้าคัญหรือไม่ ประเทศควร
ก้าหนดท่าทีการเจรจาการบริหารจัดการน้้าข้ามพรมแดนอย่างไร และมีประเด็นใดที่ควรส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการบริหารจัดการแม่น้้าโขง ท่านคิดว่าประเทศไทย
ควรก้าหนดกรอบท่าทีเจรจา และการพัฒนาอย่างไร 

1)  แม่น้้ าระหว่างประเทศ คือ แม่น้้ าที่ ไหลผ่านระหว่างสองประเทศขึ้น ไป  
มีความส้าคัญใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศตามธรรมชาติ ประเทศซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าไ ด้ใช้
ประโยชน์จากแม่น้้าร่วมกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทวีความส้าคัญมากขึ้น เนื่องจากน้้าเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด ปัญหาที่เกิดขึ้นของแม่น้้าระหว่างประเทศจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง
มากกว่าแม่น้้าภายในประเทศ เนื่องจากมีหลายประเทศ เข้ามาเกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาจะต้องเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ความส้าคัญของ
แม่น้้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีมากขึ้น เนื่องจากน้้าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การเพ่ิมขึ้น
ของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ท้าให้มีความต้องการใช้น้้า จากแม่น้้าระหว่าง
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ประเทศเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการขนส่งทางน้้าซึ่งมีต้นทุนต่้าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งด้านอ่ืน ๆ และ ยังมีผลพลอยได้จากการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้้า 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้น้้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งน้้าตามมา ซึ่งบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วชี้ให้เห็นว่า การ
พัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวท้าให้เกิดความสูญเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ต้องใช้ระยะเวลาหลายทศวรรษในการฟื้นฟูชีวิตของแม่น้้ากลับคืนมา ดังนั้น กลุ่มประเทศ
ที่มีแม่น้้าระหว่างประเทศไหลผ่าน จึงมีความจ้าเป็นในการวางกรอบของการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

2) แม่น้้าโขงเป็นแม่น้้าระหว่างประเทศ มีความยาวประมาณ 4,800 กิโลเมตร  
มีต้นก้าเนิดจากที่ราบสูงทิเบตไหลผ่าน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไทย กัมพูชา และไหลลงสู่ทะเลผ่านสามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขงที่ประเทศ
เวียดนาม โดยอาจมีมุมมองแม่น้้าโขงเป็น 2 ตอน คือตอนบนและตอนล่างตามสภาพภูมิประเทศ  
ที่แตกต่างกัน แม่น้้าโขงส่วนที่อยู่ในจีน และพม่า เป็นแม่น้้าโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 2,200 
กิโลเมตร มีความลาดชันของท้องน้้าสูง ท้าให้น้้าไหลเร็ว มีลักษณะทางกายภาพเหมาะส้าหรับ  
การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้้า และส่วนที่เหลือเป็นแม่น้้าโขงตอนล่าง มีความยาวประมาณ 2,600 
กิโลเมตร มีความลาดชันของท้องน้้าต่้า ท้าให้น้้าไหลช้าลงและเกิดการตกตะกอนจากแม่น้้าโขง
ตอนบน ปริมาณน้้ารายปีของแม่น้้าโขงมีประมาณ 493 ลูกบาศก์กิโลเมตร โดยมีปริมาณน้้าที่ไหลจาก
แม่น้้าโขงตอนบนคิดเป็น 17% ของค่าเฉลี่ยปริมาณการไหลของน้้ารายปี และคิดเป็น 30 % ของ
ปริมาณการไหลของน้้าในช่วงหน้าแล้ง พ้ืนที่ลุ่มน้้าส่วนที่อยู่ใน สปป.ลาว ให้น้้ามากที่สุดคิดเป็น 41 % 
แม่น้้าโขง มีระบบ นิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพรองจากแม่น้้าอเมซอน 
และเป็นลุ่มน้้าที่มีผลผลิตประมงน้้าจืด จากการจับปลาตามธรรมชาติมากที่สุดในโลก ประมาณ 2.3 
ล้านตันต่อปี คุณภาพน้้าในปัจจุบันของแม่น้้าโขง สายประธานมีคุณภาพโดยรวมที่ดี ยกเว้นพ้ืนที่ใกล้เมือง 
พ้ืนที่เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า แม่น้้าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขงมีสารพิษตกค้าง
ในตะกอนและสิ่งมีชีวิตในน้้า การคมนาคมขนส่งทางน้้าที่หนาแน่น จากกัมพูชาถึงเวียดนามท้าให้มี
การตรวจพบสารโลหะหนักเพ่ิมข้ึน 

3) ในทศวรรษหน้าแม่น้้าโขงจะเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน การคมนาคมทางน้้าเพ่ิมมากขึ้น การขยายระบบ
ชลประทาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน  
ซึ่งต้องพ่ึงพาแม่น้้าโขง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  

4)  การบริหารจัดการแม่น้้าระหว่างประเทศ มีรูปแบบโดยผ่านกลไกซึ่งมีการก่อตั้ง
ร่วมกันระหว่างประเทศที่มีแม่น้้าไหลผ่าน ปัจจุบันมีการตั้งองค์กรลุ่มน้้าระหว่างประเทศในเกือบทุกทวีป 
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เพ่ือบริหารจัดการแม่น้้าระหว่างประเทศ และประสานงานเพ่ือความร่วมมือภายใต้ความตกลงของ
องค์กรลุ่มน้้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ มาตราที่ 2 ซึ่งยึดหลักการ
ความเสมอภาคในอธิปไตยของสมาชิกทั้งปวง ปัจจุบันมีองค์กรลุ่มน้้าระหว่างประเทศเกือบ 200 
องค์กร ในกว่า 80 แม่น้้าระหว่างประเทศสายส้าคัญท่ัวโลก 

5) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขงมีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี โดย
รัฐบาลประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ไทย และเวียดนาม ร่วมการก่อตั้ง “คณะกรรมการประสานงานส้ารวจแม่น้้าโขงตอนล่าง” 
(คณะกรรมการฯ) ในปี พ.ศ. 2500 มีหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน ส้ารวจ และวางแผน ควบคุม 
ดูแลการพัฒนาทรัพยากรน้้าในลุ่มแม่น้้าโขงตอนล่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2518กัมพูชาถอนตัวจากการ
เป็นประเทศภาคีสมาชิกเนื่องจากความขัดแย้ง ทางการเมืองภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2521 รั ฐบาล 
3 ประเทศ คือ สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการแม่น้้าโขงชั่วคราว  
เพ่ือด้าเนินการต่อไป โดยได้จัดท้าระเบียบปฏิบัติและวิธีด้าเนินการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ เมื่อสภาวะทางการเมืองในกัมพูชาสู่สภาวะปกติในปี พ.ศ. 2533 จึงเข้าร่วม
คณะกรรมการฯ อีกครั้ง ต่อมาเมื่อความแย้งทางลัทธิทางการเมืองสิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2538 ทั้ง 4 
ประเทศ ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 
2538 (ความตกลงฯ พ.ศ. 2538) ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย พร้อมกับการก่อตั้ ง 
“คณะกรรมาธิการแม่น้้าโขง” (Mekong River Commission: MRC) ขึ้นอีกครั้ง 

6) สาระหลักของความตกลงฯ พ.ศ. 2538 เป็นความร่วมมือบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
แห่งอ้านาจอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนในการใช้ และการคุ้มครองทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าโขง 
ใช้น้้าของระบบแม่น้้าโขงอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ได้ประโยชน์สูงสุดเพ่ือการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจอย่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงส่งเสริมสนับสนุนให้
ประเทศภาคีสมาชิกจัดท้าแผนพัฒนาส้าหรับทุกประเทศริมฝั่งน้้า โดยให้ความส้าคัญกับประเด็นท้าทาย
ของลุ่มน้้าโขง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการลุ่มน้้า ความมั่นคงด้านอาหาร  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้้า  
ที่ยั่งยืน และการลดผลกระทบจากหมอกควัน 

7) MRC ให้ความส้าคัญการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน  
จากประเทศภาคีสมาชิก และค้านึงถึงความแตกต่างในความหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ประเทศ โดยได้จัดท้านโยบายของการมีส่วนร่วมของ MRC เพ่ือให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี 
ความหลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นข้ามพรมแดน ให้กระบวนการการตัดสินใจมีความโปร่งใส 
การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้สะดวก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจของทุกภาคส่วน และช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานพัฒนาลุ่มน้้าของ MRC ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการจัด
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เวทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับลุ่มน้้า เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้น  
จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางด้านนิเวศวิทยา 
และจะมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากประเทศภาคีสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและด้าเนินการตามภารกิจที่มีร่วมกัน 

8) การประชุมสุดยอดผู้น้าลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 ณ อ้าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2–5 เมษายน 2553 ผู้น้าประเทศภาคีสมาชิกได้ให้การรับรองปฏิญญา 
หัวหิน (MRC Hua Hin Declaration) เป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาลุ่มน้้าต่อไป 
เพ่ือให้การใช้น้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นประโยชน์ร่วมกันภูมิภาค และ
รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานของ MRC ทุกปี ท้าให้เกิดประโยชน์น้าไปพัฒนาปรับปรุง 
การท้างานของ MRC ที่ผ่านมาเอกสารทางวิชาการ และคู่มือต่างๆ ยังได้รับการแปลเป็นภาษาของ
ประเทศภาคีสมาชิกมีจ้านวนไม่มาก เกิดอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงกว้าง 
ดังนั้น ในอนาคตเอกสารที่ส้าคัญจะถูกแปลเป็นภาษาของประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเอกสารที่ใช้
พิจารณาร่วมกัน และต้องการข้อคิดเห็นในวงกว้าง 

9) ความร่วมมือระหว่าง MRC กับประเทศในลุ่มน้้าโขงตอนบนมีความก้าวหน้ามาโดย
ล้าดับ ซึ่งประเทศจีนให้ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน กับ MRC 
เฉพาะช่วงหน้าฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และในปีที่ผ่านมาผลจากความร่วมมือ
ของประเทศภาคีสมาชิก MRC ท้าให้ประเทศจีนให้ข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าโขงส่วนที่อยู่ในจีนช่วง
หน้าแล้งเป็นปีแรก ซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้น้าไปวิเคราะห์ และใช้วางแผนเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
ภัยแล้งในขณะนั้น ทั้งนี้ MRC มีเป้าหมาย ที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับน้้า กับจีนในแม่น้้าโขง
สายประธานให้ได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของประเทศพม่าได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
ของ MRC เนื่องจากเห็นถึงผลประโยชน์จากความร่วมมือ ที่จะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการลุ่มน้้า ซึ่งการสมัคร เข้าเป็นสมาชิก MRC ของพม่า 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของ MRC 

10) ด้วยสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้ความต้องการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ ป่าต้นน้้า 
เพ่ือใช้ท้าการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว หรือพืชที่ใช้ผลิตพลังงาน มีการเปิดพ้ืนที่ท้าเหมืองแร่โลหะมีค่า 
ส่งผลต่อการกัดเซาะของตะกอนและสารพิษลงสู่แม่น้้า ขณะเดียวกันความต้องการพลังงานเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้้าเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการขยายพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมผลผลิตเพ่ือ
การส่งออก นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตอนล่างจะเป็นภูมิภาค
ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้้าฝนและปริมาณน้้าใน
แม่น้้าเฉลี่ยจะเพ่ิมสูงขึ้นทั้งลุ่มน้้า แต่จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละพ้ืนที่ช่วงหน้าแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบ



70 

 

ต่อผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน ระดับน้้าทะเล ที่เพ่ิมสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ปลูกข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขง ดังนั้น MRC จึงมีภารกิจส้าคัญในการสร้างเครื่องมือ 
ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้กับประเทศภาคีสมาชิก เพ่ือเตรียมการและหาทางออกร่วมกัน
เพ่ือเผชิญและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรซึ่งต้องใช้ชีวิตพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง 

11) เมื่อมองในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้้าโขงตอนล่างจะมีความส้าคัญเพ่ิมขึ้น 
เมื่อประเทศจีนขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะจะเป็นแหล่งระบายสินค้า และเป็นทางผ่าน
ของสินค้าออกสู่ทะเลไปยังภูมิภาคอ่ืนของโลก เนื่องจากมีเส้นทางการเดินเรือในแม่น้้าโขงสายประธาน
ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างเมืองจิ่งหงในมณฑลยูนนานของจีน และจังหวัดเชียงรายของไทย มีการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อแนวเหนือ–ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก ของ GMS ซึ่งช่วยร่น
ระยะเวลาการขนส่งในภูมิภาค และล่าสุดจีนจะให้การสนับสนุนทางการเงินประเทศในลุ่มน้้าโขง
ตอนล่างเพ่ือพัฒนารถไฟความเร็วสูง ประเด็นการพัฒนาเหล่านี้จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาร่วมกันในการ
ก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการแม่น้้าระหว่างประเทศในอนาคต เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม 
ตอบสนองต่อเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในลุ่มน้้าโขง 

12) ความส้าเร็จของการบริหารจัดการแม่น้้ าระหว่างประเทศ จะเกิดขึ้นได้ด้วย 
ความร่วมมือของประเทศภาคีสมาชิก ยอมรับในความแตกต่างที่มี เสริมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ
ขึ้นมารองรับภารกิจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเสริมสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเกื้อกูลสมานฉันท์ เพ่ือการตัดสินใจร่วมกันบนฐานทรัพยากรเดียวกัน
และน้าไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
2.  บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 

1. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดเห็นว่าปัญหาการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทย  
มีประเด็นใดที่ควรน้ามาแก้ไข พัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 และดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) 

ปัจจุบันระบบของการบริหารจัดการน้้าของประเทศไทยเน้นการจัดหาเป็นหลัก (supply 
base) ขาดในเรื่องของ (1) Post–evolution (2) Demand Management และ (3) Peopleware แต่มี
แนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก้าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน 

แนวคิดการบริหารจัดการน้้าที่ทั่วโลกก้าลังกล่าวถึง มี 2 ลักษณะ (1) National base 
water resource planning และ (2) Disaster Management โดยยุโรปได้น้าแนวคิดเอเชียไป
ประยุกต์ใช้ให้มีระบบมีความเป็น Professional Standardize Regulate และมีรูปแบบมากขึ้น  
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ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ยังด้าเนินการในลักษณะ Adhoc ซึ่งมีข้อดี คือ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
สามารถปรับเข้าสู่สถานการณ์ได้ แต่ข้อเสีย คือ เป็นการ trail error ตลอดเวลาไม่สามารถ 
Standardize ได้  

ส้าหรับการน้าเทคนิค เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เห็นว่า 
ประเทศไทยยังไม่สามารถท่ีจะพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าจะด้าเนินการอย่างไร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศต้องยกระดับเป็นการคาดการณ์ (Forecast) ท้านาย (Predictive) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้
มากขึ้น  

มิตินี้ต้องมองกลับมาว่าแทนที่จะรุกไปยังงานข้างหน้าเราอาจต้องถอยหลังกลับมาฟ้ืนฟู
มากขึ้น การน้าแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จัดหาน้้าให้ประชาชนเข้าถึงได้ 
ท้าให้มีรายได้ กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องท้า การพ่ึงพาต่างประเทศ ต้องเรียนรู้ ทดลอง และ
ปรับระบบน้ามาใช้ให้เกิดเป็น Routine ให้ได้ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนอย่างมาก ว่าปรับเปลี่ยนให้
เป็น Routine ได้อย่างไร ถือว่าเป็นช่องว่างที่ใหญ่มาก การน้ากลับมาสู่ Implementation ได้จริง  
ซึ่งความรู้ต่างประเทศที่ศึกษาทั้ง 4 ประเทศ มีระบบบริหารจัดการเฉพาะพ้ืนที่ของประเทศนั้นๆ  
ซึ่งจากเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถน้าเข้ามาในระบบประเทศไทยได้ 
โดยจุดแข็ง คือ การน้าเข้า จุดอ่อน คือ การปรับเปลี่ยนให้เป็น Routine Work  

2. ประเทศไทยควรก้าหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิสราเอล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศ
ญี่ปุ่น อย่างไร ที่ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่จ้าเป็น เพ่ือให้น้ามาให้
เกิดประโยชน์ได้จริง ต้องครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ประเด็น 

1) การน้าเข้าเทคนิควิธีการบริหารจัดการถือว่าเป็นโอกาสของประเทศที่ทุกประเทศ
ยินดีให้ความร่วมมือ 

2) การพัฒนาโครงการทดลองน้าร่องมาสู่การปฏิบัติจะท้าอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่อง 
3) การถอดบทเรียนมาเป็น practice สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะ Transformation 
4) การปรับนโยบาย กฎ ระเบียบ พฤติกรรมและวัฒนธรรมของผู้ ใช้น้้าสู่ การ 

transformation ให้เป็น Norm จะท้าอย่างไร 
ยกตัวอย่าง สาธารณรัฐสิงคโปร์ หากน้าการบริหารจัดการน้้าโดยการบังคับใช้กฎหมาย

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยในเชิงการบริหารจัดการจะยากและไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย เนื่องจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส้าหรับประเทศไทยต้องใช้ การบริหาร
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จัดการในลักษณะโน้มน้าว (Persuasive) หรือที่เรียกได้ว่า “สนับสนุนเชิงบังคับ” โดยภาครัฐต้อง
สนับสนุนให้ประหยัดน้้า มีการสนับสนุนเงินกู้ ขณะเดียวกันมีโควต้าน้้าที่จ้ากัด โดยไม่สามารถใช้
กฎหมายเพียงอย่างเดียวได้ แต่จ้าเป็นต้องใช้ทั้ง รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคม ส้าหรับประเทศญี่ปุ่นอาจ
น้าการบริหารจัดการน้้าที่เป็นการด้าเนินการควบคู่กันระหว่างการบังคับใช้กฎหมายผสมการมีส่วน
ร่วมชุมชน เพ่ือให้ชุมชนปรับตัวได้ 

สรุปคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความจ้าเป็น ซึ่งประเทศไทยต้อง เรียนรู้ ศิลปะ
ทุกแห่ง และเลือกน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย (Thailand Style) และน้อมน้าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ซึ่งการพัฒนารูปแบบ (Model) ของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยปัญหาหลักของประเทศ คือ ระบบบริหารราชการ ไม่สมดุลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต้องการ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเห็นว่าควรมีข้อเสนอให้ ทุก 5 ปี ควรปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 
เกิดความยืดหยุ่นโดยในอนาคตที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ ต้องหาอะไรใหม่ 
เรียนรู้ ทดลองใหม่ และท้าอย่างไรให้สามารถ Transform เป็น Norm ให้ได้  

3. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการน้้าระหว่างประเทศ หรือมีความส้าคัญหรือไม่ ประเทศควร
ก้าหนดท่าทีการเจรจาการบริหารจัดการน้้าข้ามพรมแดนอย่างไร และมีประเด็นใดที่ควรส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการบริหารจัดการแม่น้้าโขง ท่านคิดว่าประเทศไทย
ควรก้าหนดกรอบท่าทีการเจรจา และการพัฒนาอย่างไร 

บริบทการบริหารจัดการน้้าระหว่างประเทศ ต้องค้านึงถึงหลักเศรษฐกิจ สังคม และการ
ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสุขกับประเทศที่อยู่ร่วมกัน ในแง่นี้ต้องอาศัย Co–benefit โดยวัฒนธรรมของ
ประเทศจีนต่างจากของประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีนประสบภัยแล้งมานาน และถือว่าเกิดน้้าท่วม
ดีกว่าน้้าแล้ง โดยมีเป้าหมายการสร้างเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ 3 ปี และปล่อยน้้าเท่าที่จ้าเป็น  
แต่มุมมองของประเทศไทย คือ เก็บน้้าไว้ใช้ปีต่อปี ดังนั้น จะท้าอย่างไรเพ่ือสร้างศักยภาพในการ
ต่อรองกับจีน เช่น การใช้มาตรการเชิงเศรษฐกิจ การชักชวนลงทุนร่วมกัน หากขาดน้้าจะเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ในเชิงเศรษฐกิจต้องมองในระดับ macro สามารถใช้เครื่องมือ กลไกใดมาต่อรองได้ 

ภายใต้กรอบ MRC หรือ MLC ประเทศไทยควรเน้นการให้ข้อมูล การแจ้งเตือน  
การก้าหนด minimum low flow ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างสังคม ทรัพยากร และ
เศรษฐกิจจะผสมผสานอย่างไรให้ทุกประเทศได้ประโยชน์  

ดังนั้น ในบริบทของน้้า ต้องมองทุกมิติ ครอบคลุมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ (benefit) สังคม 
(social) และเศรษฐกิจ (economic) ข้อเสนอในการสร้างศักยภาพในการต่อรอง ควรหาบริบทอ่ืนมา
เสริมควบคู่กับการหาพันธมิตร จุดแข็งของประเทศไทย คือ “Nice” จะท้าอย่างไรที่ อาเซียน ซึ่งมี
ประชากร 600 ล้านคน หากประเทศไทยก้าหนดเป้าหมายการเป็นผู้น้า (Leader) ในอาเซียน  
การสร้างพันธมิตรกับสิงคโปร์ กับอินโดนีเซีย ต้องวางกลยุทธ์ (strategic) อาจต้องอาศัยองค์การ
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ต่างประเทศที่มาตั้งส้านักงานในประเทศเพ่ือการยกระดับความร่วมมือ ประเทศไทยต้องช่วยเหลือ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ต้องเตรียมนโยบายและสร้างเครือข่ายในอาเซียน รวมถึงต้องมีการสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความร่วมมือในทางวิชาการในอาเซียน เช่น การติดตั้งสถานีตรวจวัด
ปริมาณน้้าใน พม่า เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยมีข้อมูลการในการคาดการณ์
สถานการณ์ได้อย่างแม่นย้าขึ้นได้อีกด้วย การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนที่ไปลงทุนในต่างประเทศในอาเซียนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพ่ือสร้างพันธมิตรในระยะยาว โดยต้องค้านึงว่า Social ส้าคัญกว่า Economic 
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