
ฉบับที่ ๓๓ เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ISSN 0859-0039 
 
 
 
 
 
 

รายงานทีดีอารไอ 
 

แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย 

 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานทีดีอารไอ 
ISSN 0859-0036 
ฉบับที่ 33 เรื่อง แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย 
โดย มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ 
 
พิมพคร้ังที่ 1 เดือนธันวาคม 2545 
จํานวน 700 เลม 
(สงวนลิขสิทธิ)์ 
 
ลิขสิทธิ์เปนของสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
เลขที่ 565 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท (02) 718-5460 
โทรสาร  (02) 718-5461-62 
Internet: http://www.info.tdri.or.th 
Email: publications@tdri.or.th 



แนวนโยบายการจดัการน้ําสําหรับประเทศไทย  3 

แนวนโยบายการจัดการนํ้าสําหรับประเทศไทย* 

มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ** 

                                                               
*  ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในม่ิงสรรพ และคณะ (2544) (รหัสส่ิงพิมพ: 

N73) 
**   คณะวิจัย: มิ่งสรรพ ขาวสอาด, อัจฉรี ศัสตรศาสตร, กอบกุล รายะนาคร, สมบัติ แซแฮ, พิศสม มีถม, พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ, จริาภรณ 

แผลงประพันธ, ทิพวัลย แกวมีศรี, ปรญิญารัตน เลี้ยงเจรญิ, อุกฤษฎ อุปราสิทธ์ิ, พรทิพย เธียรธีรวิทย, ปยะลักษณ ชูทับทิม และ จิตติ  
ตันเสนีย ที่ปรึกษาโครงการ: อัมมาร สยามวาลา และ สมพร อิศวิลานนท 

1 ปริมาณน้ําหมุนเวียนสูงกวา 1,700 ลบ.ม./คน ถือวาไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา (Falkenmark, Lundquist and Widstrand, 1989) 

บทนํา 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทยตั้งแตอดีต
มาจนถึงปจจุบันเนนหนักในเรื่องการจัดหาน้ําสําหรับฤดูแลง 
แตการเพิ่มของประชากรและความเขมขนของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไดเพิ่มความ
ตองการน้ํามากขึ้นเปนลําดับ การขาดแคลนน้ําเริ่มเปน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งและถาวรมากขึ้น หนวยงาน
หลักที่ดูแลการจัดการน้ําคือ กรมชลประทานก็ประสบปญหา
การจัดหาน้ํามากขึ้นเรื่อยๆ เชน ปญหาจากการตอตานการ
สรางเขื่อน อันเนื่องมาจากปญหาดานการชดเชยชุมชนที่
ไดรับผลกระทบ และปญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะดานระบบนิเวศของปาไม หนวยงานราชการซึ่งแต
เดิมเคยมีหนาที่จัดหาน้ํา (provision) จึงจําเปนตองมารับ
หนาที่จัดสรรน้ํา (allocation) แตอุปสรรคคือหนวยงาน
ราชการขาดทั้งกติกาและเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 

ความขัดแยงดานการจัดสรรน้ําไดกลายเปนปญหา
สําคัญในภาคเกษตร ทั้งในระหวางราษฎรดวยกัน ระหวาง
ราษฎรกับหนวยงานราชการ และระหวางหนวยงานราชการ
ดวยกัน การขยายตัวอยางรวดเร็วของความตองการน้ําของ
เมืองและภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดการชวงชิงทรัพยากรน้ํา
ระหวางเมืองกับชนบท ปญหาที่จะตองตัดสินใจในระบบ
ปจจุบันก็คือ ใครควรไดน้ําและควรไดเทาไร 

รายงานฉบับนี้จะนําเสนอในหาสวน คือ ตอนที่หนึ่ง 
ภาพรวมของสถานการณทรัพยากรน้ําของไทย ประกอบดวย 
การเปรียบเทียบสถานภาพทรัพยากรน้ําของประเทศไทยกับ

ประเทศคูแขงทางการคาขาว วิวัฒนาการของนโยบายน้ํา 
และการจัดการทรัพยากรน้ําของไทย ตอนที่สอง เปนบท
สํารวจเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ 
จัดการทรัพยากรน้ําในฐานะที่เปนทรัพยากรขามพรมแดน 
(transboundary) ที่ประเทศตางๆ ในแมน้ําและลุมน้าํระหวาง
ประเทศใชรวมกัน การศึกษาสถาบันหรือองคกรการจัดการน้าํ
ในลุมน้ําระหวางประเทศบางลุมน้ํา และการศึกษาปญหาการ
จัดการน้ําในประเทศไทยในแงของกฎหมาย ตอนที่สาม เปน
บทวิเคราะหที่จะชวยตอบคําถามการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
ระหวางลุมน้ํา และการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางผูใช
น้ําในลุมน้ําตอนบนและตอนลาง ตอนที่สี่ เปนขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการน้ํา และตอนสุดทายเปนบทสรุปและ
ขอเสนอแนะ 

1. ภาพรวมของสถานการณทรัพยากรน้ําของไทย 

สถานภาพทรพัยากรน้าํของไทย 

ทรัพยากรน้ําเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการกําหนด
ศักยภาพของการแขงขันในภาคเกษตรของไทย ปริมาณน้ํา 
ทั้งหมดของไทยดูจากคาดัชนีวัดปริมาณน้ําตอคน1ของไทย
เทากับ 1,845 ลบ.ม./คน จัดเปนประเทศที่ยังไมขาดแคลนน้ํา 
ถารวมปริมาณน้ําที่ไดรับมาจากลุมแมน้ําระหวางประเทศ
แลว คาดัชนีวัดปริมาณน้ําตอคนเทากับ 3,003 ลบ.ม./คน แต
จากตัวชี้วัดดังกลาวพบวาไทยมีศักยภาพต่ํากวาประเทศ 
คูแขงดานการเกษตรของไทย เชน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
และกัมพูชา (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําจืดของประเทศตางๆ (ป พ.ศ. 2541) 

 ปริมาณน้ําหมุนเวียนใน ปริมาณน้ํา ปริมาณนํ้าท้ังหมด ปริมาณการใชน้ํารายป 
 ประเทศรายป ใชท่ีได รายป  สัดสวนของปริมาณน้ํา (%)  

ประเทศ ปริมาณ
น้ํา

ภายในปร
ะเทศ(ลบ.

กม.) 

ปริมาณน้ํา
ภายในประเท

ศตอหัว  
(ลบ.ม.) 

จากแมน้ํา
ระหวาง
ประเทศ 
(ลบ.กม.) 

ปริมาณน้ํา
ภายในและ
ตางประเทศ

(ลบ.กม.) 

ปริมาณน้ํา 
ทั้งหมด 
ตอหัว  

(ลบ.ม/คน) 

ปริมาณน้ํา 
(ลบ.กม.) 

ในลุมน้ํา รวมน้ํา 
จาก 

ภายนอก 
ลุมน้ํา 

ปริมาณน้ํา 
ตอหัว  
(ลบ.ม./
คน) 

โลก 41,022 6,918 - - - 3,240.00 8.00 - 645 
เอเชีย 13,207 3,680 - - - 1,633.80 12.00 - 542 
สหรัฐอเมริกา 2,459 8,983 18.9  2,478 9,044 467.34 19.00 - 1,839 
จีน 2,800 2,231 -  2,800 2,231 460.00 16.43 16.43 461 
กัมพูชา 88 8,195 410  498 46,334 0.52 0.59 0.10 66 
สปป.ลาว 270 50,392 NA  270 50,392 0.99 0.37 0.37 259 
ฟลิปปนส 323 4,476 -  323 4,476 29.50 9.13 9.13 686 
ไทย 110 1,845 69  179 * 3,003 31.90 29.00 17.82 602 
เวียดนาม 376 4,827 NA  376 4,827 28.90 7.69 7.69 416 

หมายเหตุ: * ตัวเลขของ WRI ตํ่ากวาตัวเลขของไทย 
ที่มา: World Resources Institute 1998. 
 

สําหรับดัชนีชี้วัดการขาดแคลนน้ําอ่ืนๆ อีกส่ีดัชนี2 ไดแก 
ดัชนีการใชนํ้าซึ่งวัดจากปริมาณการใชน้ํารายปตอปริมาณ
น้ําหมุนเวียนรายป โดยรวมปริมาณน้ําที่รับจากตางประเทศ
ดวย มีคาเทากับรอยละ 29 ของปริมาณน้ําหมุนเวียน
ภายในประเทศรายปซึ่งถือวาอยูในขั้นที่ตองใหความสําคัญ
กับการจัดการน้ําอยางจริงจัง ดัชนีชี้วัดความมั่นคงดานนํ้า 
พบวาไทยมีอัตราสวนปริมาณน้ํากักเก็บประมาณรอยละ 33 
มีคาคอนขางสูงและอยูในระดับมั่นคงใกลเคียงกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไทยมีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน
ของน้ําฝนเทากับ 0.10 ซึ่งใกลเคียงกับประเทศคูแขง  ดัชนี
ความสามารถในการบริหาร พบวาในป พ.ศ. 2538 ไทยมี
ปญหาการจัดการน้ําระดับปานกลางและมีความมั่นคงดาน
น้ําคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่เปนคูแขงขันในการ
สงออกขาวกับไทย และจากการศึกษาของ International 
Water Management Institute (IWMI) พบวาไทยจะไมมี
ปญหาความขาดแคลนน้ํ าถาหากมีการใชน้ํ าในภาค
เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                                                               
2  ดูเพิ่มเติมใน ม่ิงสรรพ และคณะ (2544) และ Raskin (1998) 

นอกจากนี้ สถานการณการขาดแคลนน้ําเริ่มเกิดขึ้น
เปนประจํามากขึ้นในฤดูแลง การขาดแคลนน้ําฤดูแลงจะเปน
ปญหาสําคัญของลุมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะภาคเหนือ
ตอนบนที่อยูเหนือเขื่อนและนับวันจะมีปญหามากขึ้นใน
อนาคต ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางจะเปนอีกเขตหนึ่งที่มีความ
กดดันดานน้ําสูง ถึงแมวาปริมาณน้ําทาใตเขื่อนในลุมน้ํา
เจาพระยามีแนวโนมดีขึ้นเพราะการกักเก็บ แตประชากรใน
พ้ืนที่บริเวณใตเขื่อนก็ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และยังมีการ
ปลูกขาวนาปรังในฤดูแลงซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชน้ํามาก จะทาํให
การขาดแคลนน้ําในฤดูแลงกลายเปนปญหาที่มีลักษณะถาวร
มากขึ้น ดังนั้นไทยจึงควรมีการจัดการการใชน้ําอยางมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

วิวัฒนาการดานนโยบายทรัพยากรน้าํของไทย 

จากการวิ เคราะหดานนโยบายทรัพยากรน้ําของ
ประเทศในชวงกอนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการ (ตุลาคม 
พ.ศ. 2545) ในประเด็นตางๆ ไดแก การจัดหาแหลงน้ํา การ
อนุรักษพ้ืนที่ลุมน้ํา การวางแผนจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ 
การเก็บคาน้ํา และองคกรผูใชน้ําและการมีสวนรวมของ



แนวนโยบายการจดัการน้ําสําหรับประเทศไทย  5 

 

ประชาชน พบวา ประเทศไทยมีปญหาใหญในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําที่สําคัญอยางนอยหาประการคือ หนึ่ง ขาด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําให
เกิดการซอนทับกันของพื้นที่ อํานาจหนาที่และการปฏิบัติงาน 
สอง ถึงแมจะมีหนวยงานดูแลจํานวนมาก ทรัพยากรน้ําก็ยัง
ตกอยูในระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยเสรีและโดย
ปราศจากกติกาในการจัดสรรน้ํา สาม หนวยงานราชการหลัก
ตางเนนหนักในดานการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเปน 
สวนใหญ จึงขาดเครื่องมือทางดานนโยบายการจัดสรรและ
การจัดการอุปสงค สี่ ขาดการมีสวนรวมของผูใชน้ําในการ
บริหารจัดการน้ําทําใหไมสามารถแกไขปญหาที่แทจริง และ
บรรเทาความขัดแยงที่สอดคลองกับปญหาในทองถิ่นไดอยาง
ทันทวงที และ หา ขาดความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศลุมน้ําและ
ขอมูลเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการใชน้ํา 

ในปจจุบันไดมีความพยายามที่จะบริหารจัดการน้ําตาม
ระบบลุมน้ําแตก็ยังอาศัยโครงสรางบริหารเดิมที่ยอสวนลงมา 
และยังไมมีนวัตกรรมดานการจัดการที่จะใหเห็นลูทางในการ
แกไขปญหาในปจจุบันใหลุลวงไปได  การแกไขปญหา
ทรัพยากรน้ํามักจะมองวาเกิดจากการขาดการประสานงาน
และทางออกก็จะวนเวียนอยูกับประเด็นเรื่องการจัดองคกรใน
รูปของคณะกรรมการในระดับตางๆ ซึ่งก็จะเปนการยอสวน
ระบบการบริหารในปจจุบัน (ซึ่งแกไขปญหาไมได) ใหลงมาอยู
ในระดับยอยขางลาง โดยไมมีเครื่องมือและแนวทางใหมๆ ที่
จะมาจัดการปญหาที่สะสมเรื้อรังมาเปนเวลานานได 

การจัดการทรพัยากรน้าํของไทย 

(1) การจัดการตนน้าํ 
การอนุรักษทรัพยากรน้ําของประเทศตองเริ่มที่การ

จัดการดูแลพื้นที่ตนน้ํา กอนการปฏิรูประบบราชการ กรมปา
ไมเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ3 ซึ่งชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญสาม
ประเด็นคือ หนึ่ง การจัดการตนน้ําของกรมปาไมมีการจัดการ
แบบแยกสวน กลาวคือ การจัดการตนน้ําเปนหนาที่ของฝาย
จัดการตนน้ํา และมีภารกิจหลักที่การฟนฟูปาเสื่อมโทรม สวน
ปาสมบูรณในเขตตนน้ําเปนหนาที่รับผิดชอบของอทุยานแหง- 
ชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา ดังนั้นการดูแลรักษาตนน้ํา
ถึงแมจะเปนการจัดการเชิงพื้นที่ก็จริงแตมิใชการจัดการตาม
                                                               
3  หลังการปฏริูประบบราชการ (ตุลาคม 2545) กรมอุทยานแหง- 

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ- 
และสิ่งแวดลอมมีหนาที่รับผิดชอบในการอนรุักษพื้นที่ตนน้ํา 

ระบบนิเวศลุมน้ํา สอง ในปจจุบันปญหาหลักของการฟนฟตูน
น้ําไมใชการปลูกปาเทานั้น แตเปนประเด็นทางสังคมที่จะตอง
มีการบริหารจัดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
ดูแลปา จึงจะสามารถฟนฟูและรักษาปาใหย่ังยืน และ สาม 
ความตองการน้ําซึ่งนับวันมีแตจะสูงขึ้นทําใหกรมปาไมจาํเปน
จะตองเพิ่มพูนการศึกษาวิจัยและประสบการณเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเภทของการใชประโยชนที่ดินและ
ประเภทของปากับปริมาณของน้ํา เพราะประเภทของการใช
ที่ดินในปาภาคเหนือมีความหลากหลายมาก และการศึกษา
เหลานี้ประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก พรอมกันนั้นจะตองให
ความรูแกเจาหนาที่และประชาชนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางปากับฝน และการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ กับ
ผลกระทบตอปริมาณน้ําใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความ
เขาใจถูกตองกวาที่ เปนอยู และมีสวนรวมในการบริหาร 
จัดการน้ําอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

(2) การจัดการการผลิตไฟฟาดวยน้ํา 
การใชทรัพยากรน้ําเพื่อผลิตไฟฟาเปนการใชประโยชน

ประเภทไมสิ้นเปลืองหมดไป (non-consumptive use) แตถึง
กระนั้นการใชเพื่อวัตถุประสงคของการผลิตไฟฟาอาจขัดกับ
วัตถุประสงคอ่ืนในเรื่องของเวลาที่ปลอยน้ํา โดยเฉพาะตอ
การสงน้ําใหแกภาคเกษตรใตเขื่อนพบวา การจัดการน้ําเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟาในปจจุบันมีสองหนวยงานหลักที่มีสวน
เกี่ยวของในการวางแผนการจัดการบริหารน้ําในเขื่อน
เอนกประสงคขนาดใหญ ไดแก กรมชลประทาน และการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งทั้งสองหนวยงาน
จําเปนตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด โดยมีแผนงาน
หลักหาแผนงาน ไดแก แผนการผลิตไฟฟา แผนการผลิต
ไฟฟาพลังน้ํา แผนการปลูกพืชในฤดูแลง แผนการจัดสรรน้ํา
ในฤดูแลง และแผนการปลอยน้ําจากเขื่อน ซึ่ง กฟผ. จะจัดทํา
แผนการผลิตไฟฟาและแผนการผลิตไฟฟาพลังน้ําเปนรายป 
กรมชลประทานจะจัดทําแผนการปลูกพืชและแผนการจัดสรร
น้ําเปนรายป สวนแผนการปลอยน้ําทั้งสองหนวยงานจะ
รวมกันจัดทําขึ้น ซึ่งในปปกติ กฟผ. จะระบายน้ําจากเขื่อน
ตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการน้ําชลประทานเปนหลัก และ
ปรับใหเขากับแผนการผลิตไฟฟาที่ไดวางไว จากขอมูลการ
ปลอยน้ําในชวงฤดูแลงในหกปที่ผานมาพบวา การปลอยน้ํา
ของ กฟผ. เปนไปตามความตองการน้ํารายสัปดาหของกรม 
ชลประทาน 
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(3) การจัดหาและพฒันาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ 

การจัดหาแหลงน้ําเปนกลยุทธหลักของนโยบายบริหาร
ทรัพยากรน้ําของไทย แตปจจุบันการพัฒนาแหลงน้ําขนาด
ใหญประสบกับปญหาการตอตานจากราษฎรที่ถูกโยกยาย
และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสรางเขื่อน จาก
การทบทวนปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
ขนาดใหญพบวา ในการจัดหาและกักเก็บน้ําโดยวิธีการสราง
เขื่อนนอกจากจะเกิดผลประโยชนที่ไดรับจากการกักเก็บน้ํา
แลว ส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือผลกระทบที่ตามมามี
หลายประการ ทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบ
ทางลบตอราษฎรที่อยูเหนือเขื่อน การชดเชยราษฎรกลายเปน
ตนทุนหลักของการสรางเขื่อนในปจจุบัน ทั้งยังเปนสาเหตุของ
ความขัดแย งระหวางรั ฐและราษฎร  ทั้ งนี้ เพราะไมมี
กระบวนการพิจารณาผลกระทบทางสังคมที่เขมแข็งและการ
ชดเชยที่เปนมาตรฐานดีพอ และขาดการมีสวนรวมของผูที่
ไดรับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตั้งแตเร่ิมโครงการ สําหรับการ 
ทบทวนการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพบวา รัฐ
และเจาของโครงการมิไดใหความสําคัญตอการทํา Environ- 
mental Impact Assessment (EIA) อยางเพียงพอ ขาดทั้ง 
ขอมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่จะใชในการ
ประมาณการผลกระทบ งบประมาณ และบุคลากรที่มีวุฒิอัน
เหมาะสมทั้งในระดับผูวิเคราะหและผูสอบทาน นอกจากนี้ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงบประมาณ กระทรวงการ- 
คลัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนผูที่มีสวนไดเสีย
กับการดําเนินโครงการยังมิใหความสําคัญกับขั้นตอนการ
ดําเนินงานของเจาของโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย
กอนที่จะอนุมัติโครงการ 

(4) การจัดการชลประทานรัฐ 

การชลประทานเปนการใหบริการหลักของรัฐมาต้ังแต
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเนนหนักที่การจัดหาและการจัดสรรน้ําใน
ภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลักมาแตเดิม แตการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวง 30 ปที่ผานมาทําใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น กอใหเกิดปญหาของการ
ชวงชิงทรัพยากรน้ําระหวางภาคนอกเกษตรและภาคเกษตร 
และระหวางตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กอใหเกิดแรง 
กดดันตอกรมชลประทานสองประการ คือ หนึ่ง แรงกดดันที่
จะตองเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุปทาน  (supply 

management) น้ําชลประทาน และสอง เกิดความจําเปนที่
ตองหามาตรการที่จะสามารถนํามาใชในการจัดการอุปสงค 
(demand management) เพื่อเปนกลไกในการจัดสรรน้ํา 
กํากับการใชน้ําใหมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการชลประทานสามารถทํา
ไดโดยการจัดการอุปทานและการจัดการอุปสงค ซึ่งการจัดการ
อุปสงค น าจะ เป นทาง เลื อก อี กทางหนึ่ ง ในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการชลประทานในอนาคต ตัวอยางของการ
จัดการอุปสงค  เ ช น  การจั ดสรรน้ํ า จากกิ จกรรมที่ มี
ผลตอบแทนต่ําไปสูกิจกรรมที่มีผลตอบแทนสูง สําหรับ
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางกลุมผูใชน้ํามีหลายประการ เชน การใชมาตรการ 
“การเก็บคาน้ําเพื่อบํารุงรักษาคาชลประทานและคาบํารุงทาง
น้ํา” โดยใหผูใชน้ํามีสวนรับผิดชอบตนทุนในการจัดการ การ
ดําเนินการ และตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดขึ้นโดย
การเสียคาบริการในอัตราที่แปรผันไปตามปริมาณน้ําที่ใชจริง 
หรือการใชกลไกผูใชน้ําบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถิ่น
กันเอง 

(5) การจัดการชลประทานราษฎร 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทองถิ่นมีตอเนื่องมา
หลายศตวรรษโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย คือ 
ระบบเหมืองฝาย ซึ่งเปนตัวอยางของการใชกลไกทางสังคม
มาชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระบบเหมืองฝายได
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการใหสอดคลองกับสถานการณ
การผลิตจนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมาเปนเวลานาน แต
เดิมระบบเหมืองฝายเปนการจัดการทรัพยากรน้ําในฤดูฝน
เทานั้น แตตอมาไดปรับใชสําหรับการทําการเกษตรในฤดูแลง
อีกดวย  แตการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการผลิตแบบเขมขนและการขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขยายตัวของระบบชลประทาน
รัฐไดมีผลกระทบตอการดําเนินงานของระบบชลประทาน
ราษฎร ถึงกระนั้นวิธีการจัดการน้ํา กฎ และระเบียบตางๆ 
ของระบบชลประทานราษฎรยังเปนตนแบบที่ดีที่จะนํามา
ปรับใชกับการจัดการน้ําในระดับกลุมผูใชน้ําหรือลุมน้ําขนาด
เล็กได 

การขยายตัวของประชากร ระบบเศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีไปสูการผลิตในฤดูแลง และการเขา
มาของกลุมผูใชน้ําใหม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหเกิด
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ปญหาการขาดแคลนน้ําในระบบเหมืองฝายและมีแนวโนมจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองหากติกาการแบงปนน้ําระหวางกันในระบบเหมืองฝาย
ในลุมน้ําเดียวกัน แตในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในปจจุบันไมมีกติกาการจัดสรรน้ําในระดับลุมน้ํา 

(6) การจัดการน้าํใตดิน 

การพัฒนาน้ําใตดินขึ้นมาใชในเขตกรุงเทพมหานครมี
มารวมศตวรรษแลว และนํามาใชเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ. 2497 ซึ่งไดสงผลตอการเกิด
ปรากฏการณแผนดินทรุดตัวในพื้นที่ ดั งกลาว ต้ังแตป 
พ.ศ.2512 เปนตนมา รัฐบาลไดเร่ิมดําเนินการจัดเก็บคาใชน้ํา
บาดาลในป พ.ศ. 2528 ในอัตราลูกบาศกเมตรละ 1.00 บาท 
และเพิ่มอัตราเปนลูกบาศกเมตรละ 3.50 บาท ในป 
พ.ศ.2537 สําหรับพ้ืนที่เขตมาตรการแกไขปญหาแผนดินทรุด
ไดมีการประกาศปรับเพิ่มอัตราคาใชน้ําบาดาลเปนลูกบาศก
เมตรละ 8.50 บาท ภายในป พ.ศ. 2546 จัดเก็บเฉพาะใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯ  และปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
สวนจังหวัดอ่ืนๆ ใหคงอัตราคาใชน้ําบาดาลไวที่ลูกบาศก 
เมตรละ 3.50 บาท สําหรับปญหาการจัดการน้ําบาดาลใน
ประเทศไทยมีสามปญหาที่สําคัญ คือ หนึ่ง ขาดเอกภาพใน
การวางแผนและการจัดการ เนื่องจากการมีหลายหนวยงาน
ทําหนาที่ในการจัดหาและพัฒนา4 สอง ขาดการสนับสนุน
การศึกษาและวิจัยในการพัฒนาการใชน้ําบาดาล และ สาม 
ขาดระบบตรวจสอบติดตามสภาพและการใชน้ําบาดาลของ
ภาคเอกชน ซึ่งกอใหเกิดปญหาการใชน้ําบาดาลในปริมาณที่
มากเกินความสามารถในการทดแทนตามธรรมชาติและ
ปญหาคุณภาพน้ําบาดาล 
2. กฎหมายและการจัดการทรัพยากรน้ํา 

กฎหมายและการจัดการทรัพยากรน้าํระหวางประเทศ 

ในปจจุบันกฎหมายระหวางประเทศยังไมไดพัฒนา
หลักกฎหมายวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางประเทศ
                                                               
4  หลังการปฏริูประบบราชการ (ตุลาคม 2545) กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล ภายใต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีหนาที่ในการสํารวจ ศึกษา วิจัยประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 
พัฒนาและบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
น้ําบาดาล 

อยางเต็มที่ หลักกฎหมายระหวางประเทศเทาที่มีอยูไมวาที่
เกิดจากการวางหลักไวโดยศาลยุติธรรมและอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ และเอกสารที่จัดทําโดยคณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศ ยังคงมีลักษณะคอนขางกวางเกิน
กวาที่จะคุมครองสิทธิของประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการ
ใชน้ําของประเทศอื่นที่อยูในลุมน้ําเดียวกัน การสรางความ
รวมมือระหวางประเทศตางๆ ในลุมน้ําจึงยังเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการจัดการทรัพยากรน้ําระหวาง
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

ในดานความรวมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําระหวาง
ประเทศนั้นพบวารูปแบบขององคกรบริหารจัดการลุมน้ํา
ระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลกนั้นมีอยูอยาง
หลากหลาย มีความกาวหนาและความเขมแข็งในระดับที่
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับความพรอมของประเทศที่เกี่ยวของ 
และที่สําคัญคือ ขึ้นอยูกับวาประเทศที่เ ก่ียวของมองเห็น
ผลประโยชนที่จะไดจากความรวมมือดังกลาวมากนอย
เพียงใด จากกรณีศึกษาพบวาขอตกลงระหวางสหรัฐฯ และ
แคนาดามีความกาวหนามากที่สุด นอกจากนี้ การหันมารวม
มือกันในการจัดการน้ําสามารถชวยแกไขปญหาความขัดแยง
เร่ืองน้ําระหวางประเทศไดในระดับหนึ่ง ดังปรากฏใหเห็นจาก
กรณีขอตกลงการจัดการแมน้ําสินธุ ในทางกลับกัน การขาด
ความรวมมือดังเชนในกรณีของลุมน้ําคงคาอาจนําไปสูความ
ขัดแยงรุนแรงเพื่อแยงชิงน้ําได 

กฎหมายกับการจัดการทรัพยากรน้าํในประเทศไทย 

กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังขาดกติกาในการจัดสรร
น้ําทําใหเกิดระบบการเขาถึงทรัพยากรน้ําอยางอิสระแบบมือ
ใครยาวสาวไดสาวเอา และไมสามารถคุมครองสิทธิของผูใช
น้ําหรือแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําไดอยางเปนธรรม อีก
ทั้งไมสามารถเยียวยาความเสียหายที่ผูใชน้ํากลุมหนึ่งไดรับ
จากการใชน้ําของผูใชน้ําอีกกลุมหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ดี ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําที่กําลังอยูในระหวางการ
จัดทําจะไมสามารถแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการน้ําได เนื่องจากโครงสรางการบริหารจัดการน้ําภายใต
รางกฎหมายนี้ยังคงเปนของรัฐเกือบทั้งหมด ขาดการกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการน้ํา โดยเฉพาะการเปดใหผูใชน้ํา
ในระดับลุมน้ํายอยซึ่งเปนจุดที่ปญหาความขัดแยงเรื่องน้ํามัก
เกิดขึ้นและรุนแรงมากที่สุดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กติกาการจัดสรรน้ําเอง นอกจากนี้ ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา
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ยังขาดความชัดเจนในการกําหนดสิทธิการใชน้ํา และการ
นําเอามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการน้ํา
ยังคงไมสามารถกอใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพได 

3. บทวิเคราะห 

ในการจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําหลักที่สําคัญ 
คือ ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง จึงมีการศึกษา
วิเคราะหเพื่อทําความเขาใจในภาพรวม การประมาณการ
ของอุปทานและอุปสงคของน้ําวามีแนวโนมเปนอยางไร และ
ประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคเกษตรกรรมเพื่อชวยในการ 
จัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและระหวางลุมน้ําอยางมี 
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การพยากรณความตองการน้าํในภาคเกษตรกรรม  
ลุมน้าํเจาพระยา 

การจัดหาน้ําในฤดูแลงใหแกลุมเจาพระยาตั้งแตจังหวัด
นครสวรรคลงไปเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศไทยในเวลานี้ การเลือกแนวทางและ
นโยบายจัดการน้ําในอนาคตขึ้นอยูกับวาปญหานี้จะรุนแรง
ขนาดไหน ดังนั้น ในการหาแนวทางจัดการน้ําในอนาคตตอง
เร่ิมที่การมองภาพและเขาใจสถานการณทางดานอุปทาน 
(ตนทุนน้ํา) และอุปสงค (ความตองการน้ํา) ในพื้นที่ลุม
เจาพระยาตอนลางเสียกอน ตนทุนน้ําของพื้นที่ลุมเจาพระยา
ในฤดูแลงขึ้นอยูกับปริมาณน้ํากักเก็บในเขื่อนภูมิพลและเขือ่น
สิริกิต์ิซึ่งก็ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และจากการขยายพื้นที่
เพาะปลูกในฤดูฝนของพื้นที่ เหนือเขื่อนพบวา ในอนาคต
ปริมาณน้ําตนทุนจะไมแตกตางไปจากปจจุบันมากนัก และ
ยังคงขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนมากกวาการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูก
เหนือเขื่อนเริ่มมีความจํากัดมากขึ้นจนไมอาจขยายไดอีก 
มากนัก 

สวนการพยากรณความตองการน้ําในอนาคตนั้น 
การศึกษาที่ผานมาใหผลการพยากรณความตองการน้ําที่มี
ความแตกตางกันคอนขางมาก และมักใชสมมุติฐานงายๆ 
โดยกําหนดใหอัตราขยายตัวเทากับในอดีตและเปนคาคงที่ 
ซึ่งการพยากรณเชนนี้ละเลยปจจัยดานราคาซึ่งจะมีผลตอการ
ใชที่ดินโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปลูกขาว ดังนั้น  ในการ
พยากรณแนวโนมความตองการน้ําจึงควรคํานึงถึงปจจัย

ทางดานอุปสงค เนื่องจากการตัดสินใจของเกษตรกรมิได
ขึ้นอยูกับการสงน้ําในฤดูแลงของกรมชลประทานอยางเดียว 
แตขึ้นอยูกับแหลงน้ําสํารองและราคาขาวอีกดวย  จาก
การศึกษานี้พบวาในลุมเจาพระยาบริเวณพื้นที่ใตเขื่อนภูมิพล
และเขื่อนสิริกิติ์ ความตองการน้ําสําหรับขาวนาปรังจะอยูใน
ระดับสูงเกินกวา 3.5 ลานไร ซึ่งเปนศักยภาพสูงสุดของการใช
น้ําชลประทานในฤดูแลง และสถานการณจะตึงตัวที่สุด
ประมาณป พ.ศ. 2549 ทั้งนี้เพราะตรงกันขามกับความเขาใจ
ของคนทั่วไปที่วาพื้นที่ปลูกขาวจะลดลงเพราะขาดแรงงาน 
แตจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดชวยลดความตองการ
แรงงาน ทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกนาปรังในเขตน้าํทวม 
(flood prone) ของลุมเจาพระยาคอนขางมาก ทําใหมีการ
ปลูกขาวนาปรังไมตํ่ากวาหนึ่งครั้งตอป รวมทั้งเกษตรกรยัง
สามารถใชแหลงน้ําสํารองน้ําใตดินมาชวยเติมน้ําในยามที่
ขาดแคลนไดดวย ทําใหการตัดสินใจของเกษตรกรไมขึ้นกับ
การปลอยน้ําชลประทานมากเทาเดิมอีกตอไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากขาวนาปรังมีความตอบสนองสูง
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคา กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่เพาะปลูกจะขึ้นลงตามราคา ผลของการศึกษานี้มีนัยวา 
การบริหารจัดการน้ําในระบบควบคุมและกํากับในลักษณะที่
เปนอยูขาดความยืดหยุนและจะไมสามารถรับปญหาการขาด
แคลนที่แกวงตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต อีกทั้งยังไม
สามารถกํากับการใชน้ําของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิผล 
ทําใหมีการเขาถึงน้ําเพื่อการเกษตร (น้ําชลประทาน และน้ํา
ใตดิน) ไดเกือบเสรี กอใหเกิดการใชน้ําที่ไมประหยัดแมใน
เวลาที่ขาดแคลนน้ําก็ตาม 

ประสทิธิภาพการใชนํ้าในลุมน้าํเจาพระยาและ 
ลุมนํ้าแมกลอง 

ลุมน้ําเจาพระยาใหญเปนลุมน้ําหลักที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ เปนแหลงผลิตที่สรางมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสวนใหญของประเทศ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในลุมน้ํายอยตอนบนและเจาพระยา
ตอนลางทําใหมีการขาดแคลนน้ําเกิดขึ้น การแกปญหาวิธี
หนึ่งคือการผันน้ําจากลุมน้ําขางเคียง เทาที่ผานมาลุมน้ํา 
แมกลองมีน้ํา เหลือใช  ดังนั้นการผันน้ําออกจากลุมน้ํา 
แมกลองจัดวามีประโยชน หากวาในอนาคตลุมน้ําแมกลอง
มิไดมีน้ําเหลือใช การจัดสรรควรเปนอยางไรนั้น ตามหลัก
เศรษฐศาสตรแลว ควรจัดสรรน้ําใหแกลุมน้ําที่ ใชน้ําได
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ประโยชนทางเศรษฐกิจสูงกวาเปนอันดับแรก จากการ
ประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของน้ําเปรียบเทียบ
ระหวางลุมน้ําเจาพระยากับลุมน้ําแมกลอง  โดยการวัดมูลคา
ทางเศรษฐกิจหนวยสุดทายของน้ําชลประทานที่ใชในภาค
เกษตรกรรม (marginal productivity of water) ของลุมน้ํา
เจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง  โดยใชขอมูลพ้ืนที่เพาะปลูก 
ปจจัยน้ําชลประทาน และปจจัยทางเศรษฐกิจในชวงฤดูแลง
ของโครงการชลประทานตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา
บริ เวณใต เขื่ อนภูมิพลและเขื่ อนสิ ริกิ ต์ิ  และโครงการ 
ชลประทานในลุมน้ําแมกลองระหวางป พ.ศ. 2530-2543 
พบวา มูลคาทางเศรษฐกิจหนวยสุดทายของน้ําชลประทาน 1 
ลบ.ม.ของแตละโครงการมีคาแตกตางกันคอนขางมาก ดังนี้ 
(1) โครงการชลประทานพิษณุโลก 2.42 บาท (2) โครงการ 
ชลประทานสูบน้ํ าด วยไฟฟาภาคเหนือตอนลางของ 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 5.30 บาท (3) โครงการ 
ชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาจังหวัดตากของกรมชลประทาน 
1.53 บาท (4) โครงการสูบน้ําใตดินจังหวัดสุโขทัย 4.35 บาท 
(5) โครงการชลประทานแรงโนมถวงลุมน้ําเจาพระยา 0.18 
บาท (6) โครงการชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาลุมน้ํา

เจาพระยา 1.60 บาท และ (7) โครงการชลประทานลุมน้ํา 
แมกลอง 1.60 บาท (รูปที่ 1) 

หลักเกณฑในการผันน้ําใหเปรียบเทียบผลตอบแทน
หนวยสุดทายของน้ําในลุมน้ําทั้งสองที่จะผัน หากลุมน้ําทั้ง
สองมีการใชประโยชนน้ําเต็มที่ การผันน้ําจะเปนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อผันจากลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพการผลิต
หน วยสุ ดท า ยของกา ร ใช น้ํ า ต่ํ า ก ว า ไปยั ง ลุ ม น้ํ า ที่ มี 
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา จากการศึกษาพบวา ในเขต
โครงการชลประทานเจาพระยาตอนบนระบบสงน้ําตาม 
แรงโนมถวงไดรับน้ําจํานวนมากจนประสิทธิภาพการผลิตวัด
จากผลตอบแทนหนวยสุดทายมีมูลคาต่ําที่สุดเพียง 0.18 
บาท/ลบ.ม. ดังนั้น ตามหลักการประสิทธิภาพก็ควรผันจาก
เขตโครงการชลประทานเจาพระยาตอนบนระบบสงน้ําตาม
แรงโนมถวงไปยังเขตอื่นๆ รวมทั้งไปยังลุมน้ําแมกลองหาก 
ลุมน้ําแมกลองมีความขาดแคลนน้ํา แตในกรณีที่ ลุมน้ํา 
แมกลองมีน้ําเหลือเฟอ การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองนับวา
เปนนโยบายที่ดี มีแตไดกับได (win-win policy) โดยไมมี 
ผูสูญเสีย แตหากลุมน้ําแมกลองเองก็ขาดน้ํา การผันน้ําออก
จากลุมน้ําแมกลองจัดเปนนโยบายที่ไรประสิทธิภาพ 

 
โครงการชลประทานน้ําใตดนิสุโขทัย = 4.35 บาท/ลบ.ม.

โครงการชลประทานพิษณุโลก  = 2.42 บาท/ลบ.ม.

โครงการชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟา
จังหวัดตาก = 1.53 บาท/ลบ.ม.

โครงการชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟา
ภาคเหนือตอนลาง กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน = 5.30 บาท/ลบ.ม.

โครงการชลประทานแมกลองระบบสงน้ํา
ตามแรงโนมถวง =1.60 บาท/ลบ.ม.

โครงการเจาพระยาตอนบน  :  สูบน้ําดวยไฟฟา = 1.60 บาท/ลบ.ม.

โครงการเจาพระยาตอนบน  :  ระบบสงน้ําตามแรงโนมถวง = 0.18 บาท/ลบ.ม.
 

รูปที่ 1  ผลตอบแทนหนวยสุดทายของการใชน้าํในภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทาน ลุมน้าํเจาพระยาและลุมน้าํ 
แมกลอง 

ที่มา: มิ่งสรรพ และคณะ (2544) 
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4. แนวทางการจัดการน้ําของไทย 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าจํา เปนตองมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งในการศึกษานี้ไดยึดวัตถุประสงค
หลั กสามข อ  คือ  ความ เป น ธรรม  ความยั่ งยื น  และ
ประสิทธิภาพ  แตจากการวิเคราะหระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของไทยโดยดูจากวัตถุประสงค หลักเกณฑตางๆ 
กฎหมาย องคกร และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในปจจุบันพบวา 
ไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคทั้งในดานความเปนธรรม
และความมีประสิทธิภาพ แตสามารถตอบสนองวัตถุประสงค
ความยั่งยืนไดเพียงบางสวน (ตารางที่ 2) 

ถึงแมประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวของกับการจดัการ
ทรัพยากรน้ําหลายฉบับดวยกัน แตการจัดการน้ําของไทยยัง
ขาดเอกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดกติกาที่ชัดเจนใน

การจัดสรรน้ํา ทรัพยากรน้ําสวนใหญยังอยูภายใตระบบการ
เขาถึงไดโดยเสรีซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ในการใชทรัพยากร  และทําใหท รัพยากรเสื่ อมโทรม 
นอกจากนี้ เมื่อสถานภาพของทรัพยากรน้ําเขาสูภาวะขาด
แคลน ระบบการเขาถึงโดยเสรีจะเปนระบบที่ขาดความเปน
ธรรม ไมสนับสนุนใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และไม
เอ้ืออํานวยใหมีการใชน้ําอยางยั่งยืน 

นโยบายทรัพยากรน้ําของไทยควรประกาศหลักการที่
ชัดเจนดังนี้ “การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยจะตองให
ความเปนธรรมแกประชาชนผูใชน้ํา กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสังคม และมีความยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยจะตอง
กําหนดสิทธิของผูใชน้ําอยางชัดเจน และรัฐจะกระจายอาํนาจ
ไปสูทองถิ่นและจะใหผูใชน้ํามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ” 

ตารางที ่2 แนวทางจัดการทรัพยากรน้าํสาํหรับประเทศไทย 

วัตถุประสงค/  เกณฑวัด 
เปาหมาย 

(Deliverables) 
หลักการ นโยบาย กฎหมาย องคกร 

ความเปนธรรม • ธรรมาภิบาล 
 
• ลดความขดัแยง 
 
• สอดคลองกับ

จารีตสังคม 

 มีการกําหนดสิทธ ิ
 การไมเลือกปฏิบัติระหวาง 
ผูใชน้ํา 

 ปกปองสิทธิของผูใชน้ํา 
 การชดเชยผูเสียประโยชน 
 การมีสวนรวมของผูใชน้ํา 

 รับรองสิทธิการใชน้ําใหชัดเจน 
และโทษของการละเมิด 

 กําหนดใหผูใชน้ํามีสวนรวม 
 มีกลไกแกไขความขดัแยง 
 มีการศึกษาผลกระทบ
ทางดานสังคม (SIA) 

 ผูใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญใน
การกํากับองคกร 

 มีกรรมการที่เปนอิสระจาก
การเมือง และรัฐบาลรวมกํากับ
องคกร 

 ระบบขอมูลเศรษฐกิจสังคมของ 
ผูใชน้ํา 

ความมีประสทิธิภาพ • การใชน้ําใหมี
ประโยชนสูงสุด 

 การจัดลําดับความสาํคัญของ
การใช 

 ใชเกณฑทางเศรษฐศาสตร
เลือกโครงการ (B/C, IRR, 
NPV) 
 ใชกลไกทางเศรษฐศาสตรใน
การจัดสรรน้ํา 

 กําหนดภาษีหรือคาธรรมเนียม
การใชน้ํา 

 รับรองการโอนสิทธิ 

 มีองคกรบริหารระดบัลุมน้ํา 
 องคกรมีอํานาจในการตัดสินใจ
อนุมัตโิครงการในลุมน้ํา 

 องคกรผูใชน้ํามีสวนรวมในระดับ 
ที่สําคญัในการจัดสรรน้ํา 

 ระบบขอมูลดานอุทกวิทยา การใช
น้ํา และผลตอบแทน 

ความยั่งยืน • ปกปอง 
ผลประโยชน  
(คุณภาพและ 
ปริมาณของ
ทรัพยากรน้ํา
สําหรับ 
ลูกหลาน) 

 ควบคุมผลกระทบตอระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม 
 การวิจัย และพัฒนา 
(เทคโนโลย/ีคน เชน การ
นํามาใชใหม) 
 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 

 กําหนดสิทธิการใชน้าํของ
ระบบนิเวศ 

 การศึกษาผลกระทบดาน 
ส่ิงแวดลอม 

 การติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ 
 ระบบขอมูลสิ่งแวดลอม 
 งานวิจัย/พัฒนา 

 

หมายเหตุ: ม,ี  Χ ไมมีในนโยบายน้ําของชาติ 
ที่มา: มิ่งสรรพ และคณะ (2544) 
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แนวทางในการจัดสรรน้าํ 

การจัดสรรน้ําเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช
น้ํามีทางเลือกสองแนวทางคือ การใหสิทธิการใชน้ําที่โอนได
และการตั้งราคาน้ําผิวดิน แนวทางที่หนึ่งเปนแนวทางทีม่ีประ- 
สิทธิภาพและมีความเปนธรรมมากกวาแนวทางที่สอง แตมี
เงื่อนไขวา กระบวนการการกําหนดสิทธิคร้ังแรกตองโปรงใส
และเปนธรรม และตองใชเวลาเตรียมการอยางนอยไมตํ่ากวา
หกป สวนแนวทางที่สองนั้นสามารถดําเนินการไดทันที แต
อาจมีปญหาทางดานความเปนธรรมและเกิดการผลักดัน 
ใหเกษตรกรยากจนทิ้งที่ทํากินและมีแรงตานทางสังคมและ
การเมือง  

(1) การใหสิทธิการใชน้าํทีโ่อนได 

การกําหนดสิทธิที่เสนอนี้เปนการกําหนดสิทธิสําหรับ
กลุมผูใชน้ํามิใชสําหรับปจเจกบุคคลและไมผูกพันกับขนาด
ของที่ดิน เปนการกําหนดสิทธิใหผูใชน้ําตามจํานวนที่เคยใช
จริง โดยสิทธิของการใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและการรักษา
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศเปนบุริมสิทธิ สวนสิทธิการใชน้ํา
เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจควรกําหนดใหเปนสิทธิในลําดับ
รองลงไป ภายใตแนวทางนี้จะตองมีการกําหนดเขตจัดการน้ํา 
โดยที่ เขตการจัดการน้ําก็คือ ลุมน้ํายอยหรือสวนของลุม
น้ํายอยที่จะมีคณะกรรมการที่ควบคุมและบริหารการใช
ทรัพยากรน้ํา โดยแตละเขตจัดการน้ําที่จัดตั้งขึ้นจะครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในลุมน้ําที่ผูใชน้ํามีความพรอมหรือมีความจําเปน 
(เชนมีปญหาสิ่งแวดลอมมาก) หรือมีความขัดแยงมาก และมี
การกําหนดสิทธิการใชน้ํา ซึ่งการกําหนดสิทธิการใชน้ําเปนไป
เพื่อวัตถุประสงคของการรักษาความเปนธรรมเบื้องตนเพื่อจะ
ไดมีบรรทัดฐานที่จะลวงละเมิดมิได นอกจากนี้ การกําหนด
สิทธิที่ถายโอนไดจะทําใหมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคทั้ง
ดานการใชประโยชนสูงสุดและดานความเปนธรรม 

ในการโอนสิทธิการใชน้ํา อนุญาตใหมีการโอนสิทธิกัน
ระหวางเขตจัดการน้ํา โดยการตกลงระหวางผูโอนและผูรับ
โอน การโอนนี้คณะกรรมการลุมน้ําตองใหความเห็นชอบ 
และการโอนสิทธิภายในเขตจัดการน้ําเปนการโอนกันอยางไม
เปนทางการ 

(2) การต้ังราคาน้าํ เก็บคาเสยีโอกาสของน้าํเพื่อใหเกิด
ประสทิธิภาพการใชน้าํ 

กรณีที่ เริ่มขาดแคลนน้ําเปนประจําและยังไมมีการ
กําหนดสิทธิใชน้ํา รัฐบาลอาจใชกลไกราคาเปนเครื่องมือ 
จัดสรรน้ําเพื่อความมีประสิทธิภาพ โดยหลักเกณฑในการตั้ง
ราคาน้ํามีดังตอไปนี้ 

• การเก็บคาน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร
น้ํา จะเปนการเก็บตามคาเสียโอกาสและจะจัดเก็บในฤดูแลง
เทานั้น 

• คาเสียโอกาสของน้ําผิวดินตองไมตํ่ากวาประ- 
สิทธิภาพหนวยสุดทายของน้ําในกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนต่ํา
ที่สุด (ขาว) สําหรับลุมเจาพระยา การเก็บคาเสียโอกาสนี้จะ
เก็บจากประชาชนทุกกลุมรวมทั้งประชากรในเมือง ซึ่งเก็บ 
สมทบไปกับคาน้ําประปา อาจจะตองปรับเก็บในอัตรา 
กาวหนาตามปริมาณน้ําที่ใชสําหรับครัวเรือนเพื่อลดการใชที่
ไมจําเปนลง 

• ในลุมน้ําเดียวกัน ราคาน้ําจะเปนราคาเดียวกัน
สําหรับทุกภาคเศรษฐกิจ สําหรับกิจกรรมที่ ใชน้ํ าแลว
สิ้นเปลืองหมดไป สําหรับกิจกรรมที่ไมสิ้นเปลืองหมดไปอาจ
เก็บในราคาที่ต่ํากวาได 

• ราคาน้ําผิวดินจะตองมีความสัมพันธกับราคาน้ํา
ใตดิน กลาวคือ ในพื้นที่เดียวกัน น้ําใตดินจะมีราคาเทากับ
ราคาน้ําผิวดินหักดวยตนทุนสูบน้ํา (และคาปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา ถามี) 

• รายไดที่ไดจากการเก็บคาน้ําตองนําไปชดเชย
เกษตรกรที่เลิกปลูกขาวก็คือเกษตรกรที่ปลดปลอยน้ําที่ตน
เคยใชใหผูอ่ืนไดใช 

• มาตรการการเก็บคาเสียโอกาสจะเก็บในฤดูแลง
เมื่อมีความวิกฤตเกิดขึ้นและควรเปนมาตรการปตอป 

• การจัดสรรน้ําเพื่อความมีประสิทธิภาพควรเปน
มาตรการที่ใชหลังจากที่ไดกันน้ําไวเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนและการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศแลว 

• การเก็บคาน้ําเพื่อบํารุงรักษาคาชลประทานและ
คาบํารุงทางน้ําที่เก็บตามตนทุนแปรผันของการแจกจายน้ํา 
หรือเปนมูลคาคงที่ตอพ้ืนที่เพาะปลูกและคาคืนทุน ไมถือวา
เปนการเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา อยางไรก็ดี หาก
วิธีการเรียกเก็บแปรผันไปตามปริมาณน้ําที่ใชจริงก็อาจมีผล
เพิ่มประสิทธิภาพ 
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แนวทางการผันน้ําระหวางลุมน้าํ 

หลักเกณฑในการผันน้ําใหเปรียบเทียบผลตอบแทน
หนวยสุดทายของน้ําในลุมน้ําทั้งสองที่จะผัน หากลุมน้ําทั้ง
สองมีการใชประโยชนน้ําเต็มที่ การผันน้ําจะเปนการเพิ่มประ- 
สิทธิภาพก็ตอเมื่อผันจากลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพการผลิต
หนวยสุดทายของการใชน้ําต่ํากวาไปยังลุมน้ําที่มีประสิทธิ- 
ภาพการผลิตสูงกวา 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบวา ถึงแมโดยเปรียบเทียบกับนานา
ประเทศในโลก ประเทศไทยจัดไดวาไมขาดแคลนน้ํามากนัก 
และสัดสวนการกักเก็บน้ําของไทยอยูในระดับสูง แตไทยมี
ภาคเกษตรซึ่งปลูกขาวเปนหลัก ขาวเปนพืชที่ใชน้ํามาก 
สถานการณน้ําของประเทศไทยจะตึงตัวตลอด 20 ปขางหนา 
และตึงตัวสูงสุดปลายทศวรรษนี้ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการปลูกขาวทําใหมีการปลูกขาวนาปรังไดหนึ่งถึง
สองครั้ ง ใ นฤดู แล ง  นอกจากนี้ ค วามต อ งการน้ํ า ยั ง
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาขาวในตลาดโลก และเกษตรกร
ไดใชน้ําใตดินเปนแหลงน้ําสํารองเพื่อการปลูกขาว การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ลวนแตทาทายและสรางความกดดันตอ
ระบบบริหารจัดการน้ําแบบกํากับและควบคุมในปจจุบัน 

การวิเคราะหระบบกฎหมายไทยพบวา ถึงแมประเทศ
ไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําหลาย
ฉบับดวยกัน แตการบริหารจัดการน้ําของไทยยังมีชองโหว 
ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจนในการจัดสรรน้ํ า 
ทรัพยากรน้ําสวนใหญยังอยูภายใตระบบการเขาถึงโดยเสรีซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงในการใชทรัพยากร 

การวิเคราะหนโยบายและมาตรการน้ําในปจจุบันพบวา
ขาดความเปนธรรม ไมสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด 
และไม เ อ้ื อ อํ านวยใหมี การใช ท รัพยากรอย างยั่ งยื น 
ประสิทธิภาพในการใชน้ําของเกษตรกรแตกตางกันมากภายใน
ลุมน้ําเดียวกัน และผลตอบแทนตอหนวยของน้ําในเขตโครงการ
เจาพระยาตอนบน ระบบสงน้ําตามแรงโนมถวงมีมูลคาต่ํากวา
ผลตอบแทนของโครงการอื่นๆ ในลุมน้ําเดียวกันและในลุมน้ํา
แมกลองเปนอันมาก ระบบบริหารและกํากับที่เปนอยูขาด

สมรรถนะที่จะยืดหยุนไปตามสถานการณความตองการและ
อุปทาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการหาแนวทางจัดการน้ําใหมที่มี
กติกาที่ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็ยืดหยุนตามสถานการณ
ไดตามความเหมาะสม 

การศึกษานี้พบวา การแกไขปญหาดานความเปนธรรม
ในการใชน้ําเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขกอนปญหาอื่นใด 
แนวทางการจัดสรรน้ําใหเกิดความเปนธรรมระหวางลุมน้ํา
และภายในลุมน้ํา โดยใหมีการกําหนดสิทธิการใชน้ําของกลุม
ผูใชน้ําตามจํานวนที่เคยใชจริง ใหมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของการใชน้ํา และใหมีการจัดสรรภายในลุมน้ํา ระหวางลุม
น้ําโดยใหเปนไปตามสิทธิที่ไดกําหนดไว หากมีการโอนกัน
ระหวางลุมน้ําตองใหคณะกรรมการลุมน้ําเห็นชอบ สวนการ
จัดสรรภายใน เขตจั ดการน้ํ า ให อยู ในดุ ลยพินิ จของ
คณะกรรมการเขตจัดการน้ํา หลักเกณฑในการผันน้ําระหวาง
ลุมน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใหเปรียบเทียบผลตอบแทน
จากการใชน้ําหนวยสุดทายและใหผันน้ําจากลุมน้าํทีม่คีานีตํ่้า
ไปยังลุมน้ําที่มีคานี้สูง และการโอนตองมีการชดเชยอยางเปน
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