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  ทรัพยากรน�้ามีความส�าคัญต่อชีวิตเพื่อการอุปโภค บริโภค การผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า การท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมประเพณี การรักษา

สุขภาพ และการรกัษาระบบนิเวศ ความเข้าใจเกี่ยวกับวฏัจักรน�า้เป็นระบบลุ่มน�า้จะชว่ยให้สามารถ

ประเมนิศกัยภาพทรพัยากรน�า้เพือ่พจิารณาสมดลุน�า้เป็นรายพืน้ทีไ่ด้ชดัเจน ท�าให้เหน็ว่าประเทศไทย

มีปัญหาความมั่นคงของน�้า โดยการขาดแคลนน�้าในลุ่มน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

เป็นหลัก มีพื้นที่ชนบทที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม ๒๗ ล้านไร่ ในขณะที่มีน�้าเสียใน ๔ ลุ่มน�้าหลัก ปัญหา 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น และ

ประชากรมีจ�านวนมากขึ้น

 ค�ำส�ำคัญ : ทรัพยากรน�้า, การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การจัดการน�้าของประเทศไทยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน�้าแบบบูรณาการโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการประกาศวาระน�้าแห่งชาติ วิสัยทัศน์น�้าของชาติ นโยบายน�้าแห่ง

ชาติครอบคลุมการแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า น�้าท่วม น�้าเสีย และการบริหารจัดการ ได้มีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมที่ส�าคัญ ซึ่งต้องการการสนับสนุนด้านการวิจัย เพื่อการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน�า้ธรรมชาติที่มุ่งเน้นการรกัษาสมดลุ

ระหว่างการอนรุกัษ์และการพฒันาแหล่งน�า้ส�ารอง การบรหิารจดัการระบบชลประทานให้มปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการน�า้นอกเขตชลประทาน/เขตบรกิาร การมอีงค์กร/กลไกทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการ

น�า้ การบรรเทาวกิฤตน�า้แล้ง น�า้ท่วม และน�า้เสยี และมรีะบบพยากรณ์เตอืนภยัทีน่่าเชือ่ถอืได้และรวดเรว็ 

การร่วมมือการจัดการน�้าระหว่างประเทศ การบริหารจัดการน�้าบาดาลแบบยั่งยืน ตลอดจนการเตรียม 

การรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยการบริหารจัดการน�้า จะมีบทบาทส�าคัญในการที่จะ

สนองนโยบายของรฐับาลและความต้องการของประชาชนในการบรหิารจดัการน�า้ และระบบชลประทาน 

ของประเทศให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน
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๑. ความส�าคัญของน�้า

น�้ามีความจ�าเป็นเพื่อการด�ารงชีวิต เพื่อกินและใช้ เพื่อการเกษตร เพื่อการผลิต และเพื่อรักษา

ระบบนิเวศ

น�้าเพื่อกินและใช้ ครอบคลุมน�้าเพื่อการชะล้าง เพื่อสุขภาพและสันทนาการ เพื่อศาสนกิจ 

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น

ส�าหรับน�้าเพื่อการเกษตร ครอบคลุมน�้าเพื่อการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ 

การอนุรักษ์ดิน เป็นต้น

น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับรองรับการผลิตทั้งทางภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การท่อง

เที่ยว ตลอดจนการเดินเรือและการขนส่งทางน�้า

สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายต้องการน�้า ดังนั้น น�้าจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับรักษาระบบนิเวศ โดย 

การหล่อเลี้ยงล�าน�้า ท�าหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศบกกับทะเล บรรเทาน�้าเสีย และช่วยในการควบคุม 

การรุกตัวของน�้าเค็มและการใช้น�้าเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า

๒. ที่มาของน�้า

พื้นผิวโลกปกคลุมพื้นที่ ๘๔๕ ล้านตารางกิโลเมตร โดยเป็นผิวน�้าร้อยละ ๗๐.๘๐ และพื้นที่ผิวดิน 

ร้อยละ 2๙.2๐ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ท�าให้น�้าระเหยจากมหาสมุทรขึ้นไปกระทบความเย็นใน 

ชัน้บรรยากาศเกดิการควบแน่นและกลัน่ตวัเป็นฝนตกลงมาบนผวิโลก ฝนทีต่กลงบนพืน้ดนิไหลลงสูท่างน�้า

กลับลงสู่ทะเล บางส่วนไหลลงสู่ชั้นน�้าบาดาล และบางส่วนระเหยกลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจากการระเหย

โดยตรงจากพืน้ดนิ และแหล่งน�้าบนพืน้ดนิรวมทัง้การระเหยทางใบของพชื โดยเฉลีย่ฝนตกบนผวิโลกปีละ 

๑,๑๗๗ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตกบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร

ส�าหรับประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ ๕๑๔,๐๐๘ ตารางกิโลเมตร มีฝนตกเฉลี่ยปีละ ๑,๔2๖ มิลลิเมตร 

คิดเป็นปริมาณน�้าฝน ๗๓2,๙๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ฝนที่ตกถึงพื้นดินเป็นน�้าผิวดิน (น�้าท่า) เพียง 

2๑๓,๓๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือไหลซึมลงใต้ดินและระเหย ขณะนี้ประเทศไทยเรามีการสร้าง

แหล่งเก็บกักน�้าไว้ได้ประมาณ ๗๖,๑๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๕ ของน�้าท่าทั้งประเทศ
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๓. ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน�้าในประเทศไทย

ขอบเขตของลุ่มน�้าจะถูกก�าหนดโดยสันเขาปันน�้าที่ไหลลงสู่ทางน�้าที่ส�าคัญในบริเวณลุ่มน�้าและ

ไหลต่อลงสู่ทะเลหรือล�าน�้าใหญ่ต่อไป คณะกรรมการทรัพยากรน�า้แห่งชาติ ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น 

2๕ ลุ่มน�้า หรือ ๙ กลุ่มลุ่มน�้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ที่มีความแปรปรวน 

ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา โดยได้รับผลกระทบจากมรสุมแตกต่างกันมากในแต่ละลุ่มน�้า

การแบ่งขอบเขตลุม่น�า้มคีวามแตกต่างกบัขอบเขตการปกครอง เนือ่งจากขอบเขตลุม่น�า้ถกูก�าหนด

โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ แต่การขีดขอบเขตของลุ่มน�้าในบริเวณที่ราบจ�าเป็นต้องพิจารณา

ขอบเขตการปกครอง ความสมัครใจของประชาชนและสิ่งก่อสร้างขวางทางน�้า การแบ่งขอบเขตลุ่มน�้าที่

แตกต่างจากเขตการปกครองท�าให้การบริหารจัดการล่มน�้ายุ่งยากขึ้น แต่สามารถลดปัญหาลงได้โดยใช้

กลไกของคณะกรรมการลุ่มน�้าที่มีผู้แทนของทุกจังหวัดในลุ่มน�้า

๔. สถานการณ์น�้าของประเทศไทย
ได้มีการประเมินความต้องการน�้าว่าประเทศไทยส่วนใหญ่มีความต้องการน�้าเพื่อการเกษตร 

และการผลติไฟฟ้าปีละ ๕๑,๙๓๕ ล้านลกูบาศก์เมตร หรอืร้อยละ ๗๔ มคีวามต้องการน�้าเพือ่อตุสาหกรรม

ปีละ ๓.๐2๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔.๔ และต้องการน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ปีละ 2,๔๙2 

ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓.๖ ที่เหลือเป็นน�้ารักษาระบบนิเวศ ปีละ ๑2,๓๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 

หรือร้อยละ ๑๘

จากการวิเคราะห์ความต้องการน�้ารายภาคเปรียบเทียบกับปริมาณน�้าที่มีอยู่อย่างมั่นคงจากอ่าง

เก็บน�้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนน�า้โดยเฉพาะในภาค

กลางที่ไม่มีแหล่งน�้าของตนเอง แต่ต้องพึ่งน�้าจากภาคเหนือ และมีการขาดแคลนน�้าในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทั้งนี้ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดระดับลุ่มน�้าและลุ่มน�้าย่อย ก็จะ

เห็นการกระจายของพื้นที่ขาดแคลนน�้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้มีความพยายามคาดการณ์สถานการณ์น�้า

ในอนาคต ภายใต้สมมุติฐานการพัฒนาของประเทศ ๓ รูปแบบ โดยจะเห็นได้ว่าหากมีการขยายตัวของ

พื้นที่เกษตรชลประทานในอัตราปัจจุบันก็จะท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ารุนแรงมากเกินกว่าที่จะ

สามารถพัฒนาแหล่งน�้าเพิ่มเติมรองรับความต้องการน�้าที่เพิ่มมากขึ้นได้ แต่ในกรณีที่ 2 ที่ไม่มีการพัฒนา

พืน้ทีเ่กษตรชลประทานเพิม่เตมิ เพยีงแต่มกีารขยายตวัการพฒันาอตุสาหกรรมและการเพิม่ของประชากร 

กจ็ะท�าให้ระดบัความรนุแรงของการขาดแคลนน�า้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถควบคมุไม่ให้รนุแรงกว่าปัจจบุนัได้ 

และในกรณีที่ ๓ ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าร้อยละ ๑๐ ก็จะท�าให้ความรุนแรงของสถานการณ์

ขาดแคลนน�้าลดลงกว่าปัจจุบัน
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๕. ปัญหาด้านน�้า

ปัญหาที่เกี่ยวกับน�้า สามารถพิจารณาเป็นระบบลุ่มน�้า โดยเริ่มจากต้นน�้าที่มีป่าประมาณ ๑๐2 

ล้านไร่ แต่เสื่อมโทรมและใช้ประโยชน์อื่น ๑๔ ล้านไร่ ท�าให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน เกิดเหตุการณ์ 
น�้าหลากดินถล่ม โดยมีหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยสูงถึง 2,๓๗๐ หมู่บ้าน ส�าหรับในพื้นที่กลางน�้า จะมีปัญหา 
การขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค โดยมีหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาถึง ๗,๔๗๙ หมู่บ้าน และมีระบบประปา
ที่ต้องปรับปรุงถึง 2๑,๓๓๖ แห่ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคเหนือสุดของ
ประเทศไทย ส�าหรับน�้าเพื่อการเกษตรพบว่ามีการขาดแคลนมากที่สุดในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและกระจัดกระจายในภาคใต้และภาคเหนือของประเทศ ในทางกลับกันปรากฏว่าในฤดูฝน 
ก่อให้เกิดน�้าท่วมขังในที่ราบลุ่ม โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วมในที่ลุ่ม 2๗ ล้านไร่ และเมืองเศรษฐกิจที่เสี่ยง
ภัยน�้าท่วม ๓2 เมือง ใน ๑๕ กลุ่มพื้นที่

ในส่วนของพื้นที่ท้ายน�้ามีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรมจากของเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชน และ
เกษตรกรรมในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และล�าตะคองตอนบน ความสกปรกของ 
น�้าจืดที่เชื่อมโยงกับอ่าวไทยส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าในทะเล

ในภาพรวมยงัคงมปัีญหาในการบรหิารจดัการน�้า โดยมกีารบรหิารจดัการองค์กรทีไ่ม่เป็นเอกภาพ 
มีกฎหมายเฉพาะด้านแต่ไม่มีกฎหมายในภาพรวม ทั้งหมดนี้มีผลท�าให้เกิดการขัดแย้งกันในการจัดการน�้า 
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ 

๖. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรน�้าของประเทศ

พิจารณาจากประเด็นปัญหา และภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่ด�าเนินการเรื่องน�้าของประเทศ 
ตลอดจนจากการรับฟังความเห็นของประชาชนที่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�้า 
จะสามารถประมวลความคิดเพือ่ที่จะบรหิารจัดการน�้าและระบบชลประทานให้มปีระสิทธภิาพ เปน็ธรรม 
และยั่งยืน โดยอาศัยกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

• มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติ

• การจัดการน�้าระหว่างประเทศ

• การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ

• การบริหารจัดการน�้าบาดาลแบบยั่งยืน

• การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน
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• การเตรียมรับสภาวะโลกร้อน

• การมีองค์กรและกลไกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน�้า

• การบรรเทาวิกฤตน�้า
โดยในแต่ละกลยุทธ์มีแผนงานและโครงการที่สมควรพิจารณาอีกมากมาย อาทิ

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรน�้าของชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน�้า 
แผนงาน/โครงการ

๑.  การก�าหนดความต้องการน�้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ

2.  การน�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วมาใช้ใหม่ (reuse) 
๓. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และใช้พื้นที่ชุ่มน�้าอย่างชาญฉลาด

๔.  การควบคุม/แก้ไขการแพร่กระจายมลพิษในชั้นน�้าบาดาล

๕.  การประเมินความสูญเสียระบบนิเวศจากการพัฒนาแหล่งน�้า

๖.  การจัดการน�้าในพื้นที่น�้ากร่อย

๗.  การประเมินผลโครงการฝายต้นน�้าต่อ การเสริมระบบนิเวศลดการกัดเซาะ บรรเทาอุทกภัย 

  ฯลฯ

๘.  การบ�าบัดน�้าเสียโดยระบบชีวภาพ

 - ปัญหาสาหร่ายและสารพิษ

กลยุทธ์ที่ ๒ การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

๑.  การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทานโดยค�านึงถึงศักยภาพน�้า ดิน

ผลผลิต การตลาด แรงงาน ความคุ้มทุน ฯลฯ

2.  การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน 

๓.  การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ

๔.  การควบคุมการระบายน�้าและใช้น�้าจากระบบระบายน�้า

๕.  การประเมินผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่
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กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการน�้านอกเขตชลประทาน/เขตบริการ
แผนงาน/โครงการ

๑.  การพัฒนารูปแบบระบบประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ

2.  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา

๓.  รูปแบบการจัดการน�้านอกเขตชลประทาน

๔.  การบริหารจัดการน�้าโดยใช้ทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  การศึกษารูปแบบการใช้ระบบประกันและระบบประปาหมู่บ้าน

กลยุทธ์ที่ ๔ การมีองค์กร/กลไกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน�้า
แผนงาน/โครงการ

๑.  การวเิคราะห์องค์กรการบรหิารจดัการน�้าทีเ่หมาะสมโดยมกีลไกการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

  ในทุกระดับ (องค์กรลุ่มน�้าและกระทรวงน�้า)

2.  การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน�้าระหว่างหน่วยงาน 

๓.  การประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการน�้าให้แก่ อปท.

๔.  การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีในการจัดการน�้า 

๕.  การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้า 

๖.  การทบทวน/จัดท�า แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการน�้า/แอ่งน�้าบาดาล 

  แบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ ๕ การบรรเทาวิกฤตน�้า
แผนงาน/โครงการ

๑.  การพยากรณ์เตือนภัยแล้งและอุทกภัยที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว 

2.  การพยากรณ์เตือนภัยน�้าหลาก-ดินถล่ม 

๓.  การประเมินความสูญเสียจากอุทกภัย/ภัยแล้ง 

๔.  การก�าหนดระดับความรุนแรงของอุทกภัย/ภัยแล้ง ระบบลุ่มน�้า 

๕.  การใช้เครือข่ายน�้าในการจัดการน�้าผิวดิน และน�้าบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้ง/อุทกภัย

๖.  การพัฒนารูปแบบการอยู่กับภัยแล้ง/อุทกภัย

๗.  การวิจัยพืชที่ทนภัยแล้ง/อุทกภัย

๘.  การก�าหนดแนวทางการใช้พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากเป็นที่รองรับน�้านอง และการลดผลกระทบ
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๙. การพยากรณ์ฝนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

๑๐. การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพยากรณ์สถานการณ์น�้า

กลยุทธ์ที่ ๖ การร่วมมือการจัดการน�้าระหว่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ

๑.  การก�าหนดรูปแบบ/ท่าที การบริหารจัดการน�้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

2.  การศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าในภูมิภาค

๓.  การศึกษาเรื่องกฎหมายน�้าระหว่างประเทศ

๔.  การศึกษาผลการกระทบจากการพัฒนาแหล่งน�้าในประเทศเพื่อนบ้าน

๕.  การพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า

กลยุทธ์ที่ ๗ การบริหารจัดการน�้าบาดาลอย่างยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ

๑.  การเติมน�้าลงสู่ชั้นน�้าบาดาล 

2.  การใช้น�้าบาดาลร่วมกับน�้าผิวดิน

๓.  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน�้า

๔.  การพัฒนาบ่อบาดาลในแนวนอนในพื้นที่วิกฤต

๕.  การติดตามการทรุดตัวของพื้นดินในพื้นที่วิกฤต

๖.  การติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน�้าบาดาล

กลยุทธ์ที่ ๘ การเตรียมรับสภาวะโลกร้อน
แผนงาน/โครงการ

๑.  การติดตาม/วิเคราะห์สถานการณ์น�้า อย่างต่อเนื่อง

2.  การจัดท�าแบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์น�้าฝน น�้าท่าภายใต้สภาวะโลกร้อน

๓.  การปรับปรุงเกณฑ์การวางแผนและออกแบบเพื่อเตรียมรับสภาวะโลกร้อน 

๔.  การศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้าทะเลและการเตรียมการรับมือ

๕.  การทบทวนความปลอดภัยเขื่อนและอาคารประกอบ

๖.  การศึกษาพฤติกรรมของน�้าบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

๗.  การใช้ขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อบ�าบัดน�้าเสียเพื่อการสูบน�้า ฯลฯ
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๗. การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ  

แนวทางการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระบบลุ่มน�้า

2. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน�้า โดยชี้เป้าของปัญหาและมีส่วนร่วม 

  ในการตัดสินใจ

๓. ประสานแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เดียวกัน 

๘. มาตรการที่ส�าคัญส�าหรับการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ
๑. การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้า

2. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�้า

๓. การบริหารจัดการและการจัดสรรการใช้น�้า

๔. การจัดการคุณภาพน�้าและสิ่งแวดล้อม

๕. การจัดการพื้นที่ปากแม่น�้าและชายฝั่ง

๖. การสนับสนุนองค์กรและกลไกในการจัดการลุ่มน�้า

๙. การบริหารจัดการน�้าระหว่างประเทศ

ในโลกนี้มีลุ่มน�้าที่ไหลผ่านระหว่างประเทศถึง 2๖๓ ลุ่มน�้า ครอบคลุมร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ 

ผิวโลก ๑๕๘ ลุ่มน�้า ไม่มีการตกลงใด ๆ ในการใช้น�้าข้ามพรมแดน ซึ่งจะท�าให้เป็นปัญหาในการน�าน�้ามา

ใช้ให้เต็มศักยภาพ

ส�าหรบัประเทศไทย มลีุม่น�า้พรมแดนทีส่�าคญัคอืลุม่น�า้โขงทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว ลุม่น�า้สาละวนิ 

และลุ่มน�้ากก-แม่สาย ระหว่างไทย-พม่า ลุ่มน�า้สตึงนัม ระหว่างไทย-กัมพูชา และลุ่มน�า้โก-ลก ระหว่าง

ไทย-มาเลเซีย

ในการวางแผนการจัดการน�้าข้ามพรมแดน จ�าเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาว โดยค�านึงถึง

ประโยชน์ร่วมกนัโดยได้ประเมนิว่าแม่น�า้โขงมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถผนัมาช่วยลุม่น�า้ช-ีมลู ได้ถงึปีละ 2,๕๘๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น�้าสาละวินสามารถผันมาเพิ่มเติมน�้าให้แก่ลุ่มน�้าปิงได้ 2,๑๘2 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ลุม่น�า้กก-แม่สาย สามารถเพิม่น�า้ให้แก่ภาคเหนอืตอนบนได้ ๗๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร ลุม่น�้าสตงึนมั สามารถ

ผันมาให้ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออกได้ ๗๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นต้น ซึ่งหากมีความตกลงร่วมมือที่ดี

กับประเทศเพื่อนบ้านจะท�าให้ประเทศไทยมีน�้าเพิ่มขึ้นถึงปีละ ๖,2๗2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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เนื่องจากว่าบางลุ่มน�้ามีศักยภาพของน�้ามาก แต่มีความต้องการน�้าน้อยหรือไม่สามารถเก็บกักน�้า

ไว้ได้ จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาน�าน�้าส่วนเกินไปใช้ประโยชน์ที่อื่นด้วยการผันน�้าไปสู่ลุ่มน�้าข้างเคียงที่มีความ

ต้องการน�้ามาก

โครงการผันน�้าในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น โครงการผันน�้ายม-น่าน ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โครงการผนัน�า้เขือ่นรชัประภา-ภเูกต็ ๑๘๐ ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่หากมกีารด�าเนนิการกจ็ะสามารถบรหิาร

น�้าได้เพิ่มอีกปีละ ๑,๖๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๐. ประเด็นนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้า

ในอนาคตประเดน็นโยบายทีส่�าคญัทีค่วรเร่งรดัให้มกีารผลกัดนันโยบายทีม่อียูแ่ล้วไปสูก่ารปฏบิตัิ 

โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญในเรื่อง :

๑. การจัดหาน�้าสะอาดให้ทุกหมู่บ้าน

2. การบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตร

๓. การบรรเทาอุทกภัย
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 Water resource is essential for life as it is used for drinking, domestic consumption, 
agricultural and industrial production, transportation, power generation, tourism, cul-
tural promotion, health restoration and ecosystem conservation. The understanding on 
water cycle in a river basin context could clearly assess water balance in each area. 
This shows that Thailand facing a problem of water security. Water deficit appears 
mainly in the Northeast and in the North. There are 91 million rai (14.56 million ha) 
of non-irrigated area, 27 million rai (4.32 million ha) of flood-proned area and  4 river 
basins with poor water quality. The problems become more severe with increasing 
development as well as growing population.

 Water management in Thailand emphasizes an integrated river basin approach with 
participation of stakeholders. Thailand has declared national water agenda, water vision 
and water policy covering the mitigation of problems of water deficit, flooding, poor 
water quality and inefficient water management. Strategy, work plan, and important 
activities are identified. Research on water management particularly on natural water 
resource conservation to balance uses of water with aquatic ecosystem, the improve-
ment of efficiency of irrigation system, the management of water and land in the 
non-irrigated and outside service area, the proper institution in water management, the 
management of drought, flood and water quality, the timely and reliable forecasting 
system, the management of transbounlary water, the sustainability of groundwater, and 
the preparation to respond to the impact of climate changes are all important topics to 
play roles in shaping government policy as well as to cope with the demand of people 
for efficient, equitable and sustainable water management in Thailand.

 Key words: water resource, water management




