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การทบทวนและข้อสังเกตเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการนํ �าของประเทศไทย 

1. สถานการณ์ทรัพยากรนํ �าโดยทั�วไปของประเทศไทย 
2. ปัญหาหลกัของการบริหารจดัการทรพัยากรนํ �าที�มีอยู่ในปัจจบุนั 
3. การบริหารจดัการนํ �าแล้งและนํ �าทว่มที�เคยทํากนัมา 
4. กลไกการจดัการทรพัยากรนํ �าในระดบัตา่งๆในประเทศไทย 
5. สรุปปัญหาหลักๆของกลไกการบริหารจดัการนํ �าในประเทศไทย 

 
1. สถานการณ์ทรัพยากรนํ �าในประเทศไทย 

คนไทยมกัคิดวา่ ประเทศไทยมีนํ �าทา่อดุมสมบูรณ์มาก แตค่วามคิดนี �ไมถู่กต้องนกั ประเทศไทยมี
ปริมาณนํ �าท่าเฉลี�ยต่อหวัตอ่ปีประมาณ 3,000 ลบ.ม. แม้ไมน้่อยกวา่ปริมาณคา่เฉลี�ยของโลก แต่คอ่นข้าง
น้อยเมื�อเทียบกบัประเทศอื�นๆในเอเซีย โดยเฉพาะประเทศอื�นๆในภมิูภาคลุ่มแมนํ่ �าโขง  

ปริมาณนํ �าจืดภายในประเทศที�หมุนเวียนมาใช้ได้ (ปี 2554) 
ประเทศ ปริมาณนํ �าต่อหวั (ลูกบาศก์เมตร/ ปี) 

ประเทศไทย 3,372 
ลาว 29,197 
มาเลเซีย 20,168 
เมียนมาร์ 19,159 
เวียดนาม 4,092 

ที�มา: The World Bank 
 

ประเทศไทยมีพื �นที�ชลประทานประมาณ 30 ล้านไร่ เป็นหนึ�งในสิบประเทศที�มีพื �นที�ชลประทาน
มากที�สุดในโลก แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ประเทศไทยมีนํ �าเหลือเฟือ การมองในภาพรวมเชน่นี �อาจจะไม่
ถกูต้องนกัสําหรับการสร้างนโยบายสาธารณะที�ดีด้านทรัพยากรนํ �า เพราะทรัพยากรนํ �าของประเทศไทย
อาศยัฝนเป็นหลกั และแตล่ะพื �นที� แตล่ะลุ่มนํ �ามีปริมาณนํ �าฝนไม่เทา่กนั เพราะฉะนั �นการพิจารณาปัญหา
การจดัการนํ �า จึงต้องมองเป็นแตล่ะลุ่มนํ �าไป  

ประเทศไทยมีลุ่มนํ �า 25 ลุ่มนํ �าหลกั ซึ�งมีความต้องการใช้นํ �า และต้นทนุนํ �าตา่งกนั     ลุ่มนํ �าที�มีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจสงู เช่น ลุ่มแม่นํ �าเจ้าพระยา และลุ่มนํ �าในภาคตะวนัออก จะมีความขาดแคลนนํ �า
มากกวา่ลุ่มนํ �าอื�น ทําให้ลุ่มนํ �าเจ้าพระยาต้องพึ�งพิงการผนันํ �าจากแมก่ลองมาเติม  
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ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี�ยวข้องกบัการจดัการทรพัยากรนํ �าหลายฉบบั แตก่ารบริหาร
จดัการนํ �าของไทยยงัมีชอ่งโหว ่ส่วนใหญ่แล้วยงัเป็นการบริหารจากบนลงล่าง ขาดเอกภาพและขาดกติกาที�
ชดัเจน นอกจากนี �แล้ว ประเด็นสําคญัอีกประเด็นหนึ�งคือ การจดัสรรทรัพยากรนํ �าส่วนใหญย่งัอยูภ่ายใต้
ระบบการเข้าถงึได้โดยเสรี ยงัเป็นแบบใครมือยาวสาวได้สาวเอา (Open Access) ซึ�งเป็นสาเหตุสําคญัที�
ทําให้เกิดความขดัแย้งในการใช้ทรัพยากร  

 
2. ปัญหาหลักของทรัพยากรนํ �าในปัจจุบัน  

ในปัจจบุนั ทรัพยากรนํ �าในประเทศไทยประสบกบั 3 ปัญหาหลกั มนํี �าแล้ง นํ �าทว่ม และคุณภาพ

นํ �า แตง่านวจิยันี �ครอบคลุมถงึเพยีงนํ �าแล้งและนํ �าทว่ม  

 

2.1 ความต้องการใช้นํ �ามีมากกว่าปริมาณนํ�าท่าที�มีอยู่จริง 

การขยายตวัของภาคเศรษฐกจิตา่งๆ และการขยายตวัของเมืองก่อให้เกิดความต้องการนํ �าใน
ปริมาณมากขึ �นและในหลากหลายรูปแบบมากขึ �น สิ�งนี �ทําให้เกิดความขัดแย้งระหวา่งผู้ใช้นํ �าประเภทตา่งๆ 
มากขึ �น เชน่ ความขัดแย้งระหวา่งผู้ใช้นํ �าที�อยู่ต้นนํ �ากบัปลายนํ �า ระหวา่งการผลิตทางภาคเกษตร ภาค
ทอ่งเที�ยวและอุตสาหกรรม หรือระหวา่งการผลิตในภาคเกษตรด้วยกนั ตวัอยา่งสําคญัของการใช้นํ �า
มากกวา่ปริมาณนํ �าท่าที�มีอยูจ่ริง ได้แก่ การดําเนินโครงการ Eastern Seaboard ในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย เมื�อเริ�มโครงการมิได้มีการศึกษาเชงิลึกเกี�ยวกบัศกัยภาพของภาคตะวนัออกของประเทศไทย
วา่มีปริมาณนํ �าเพียงพอหรือไม ่ ตดัสินใจดําเนินโครงการไปเพราะคํานงึถงึความสะดวกในการขนส่งสินค้า
เป็นหลกั ด้วยเหตนีุ �จงึเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ �า เพราะภาคตะวนัออกมีข้อจํากดัทางด้านทรัพยากรนํ �า 
ไมเ่หมือนภาคตะวนัตกและภาคเหนือของประเทศซึ�งมีศกัยภาพด้านนํ �ามากกวา่ ส่วนตวัอย่างสําคญัของ
ความขดัแย้งจากการแยง่นํ �าคือ การที�โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ดึงนํ �าปริมาณ
มากไปใช้จากแหล่งนํ �าในพื �นที� ทําให้เกษตรกรไมม่ีนํ �าเพียงพอสําหรบัการเพาะปลกู ในปี 2548 ประชาชนผู้
ที�เดือดร้อนจึงรวมกลุ่มกนัออกมาเคลื�อนไหว จนกลายเป็น“เครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก” ซึ�งเป็นกลุ่ม
ประชาชนผู้ เรียกร้องความเป็นธรรมเรื�องการจดัสรรนํ �า 

 
 2.2 นํ �าท่วม 

 ประเทศไทยมีหลายปัจจยัหลกัที�ทําให้เกดินํ �าทว่ม ได้แก ่ สภาพต้นนํ �าลําธารอยูใ่นสภาพที�มีพื �นที�

ป่าคอ่นข้างจํากดั การดูดซบันํ �าหลากไมเ่พียงพอ เนื�องจากมีการพฒันาเมืองและชุมชนอย่างตอ่เนื�อง ทําให้

มีการกอ่สร้างสิ�งกีดขวางและลดขนาดทางระบายนํ �า นอกจากนี � ไมมี่การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ยิ�งไป
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กวา่นั �น พื �นที�ท้ายนํ �าของตวัเมืองบางแห่งมีความลาดชนัน้อยและบางแหง่ได้รับอิทธิพลจากการนํ �าทะเล

หนุน และบางแห่งมีการตื �นเขินของแมน่ํ �าลําคลองด้วย สิ�งเหล่านี �เป็นปัจจยัสําคญัที�ทําให้การระบายนํ �า

เป็นไปได้อย่างจํากดั  

 นอกจากนี � จากสถติิข้อมูลความเสียหายที�เกิดจากนํ �าท่วมตั �งแตปี่ 2534 ถงึ ปี 2554 นั �นพบวา่ 

ความเสียหายจากนํ �าท่วมมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นอย่างมาก 

 ในปี 2534 นํ �าทว่มทําให้มีมลูคา่ความเสียหายที� 4500 ล้านบาท ในปี 2538 และ2539 ที�มีนํ �าท่วม

ใหญ่ อยู่ที�ประมาณ 7000 ล้าน ปี 2543 หนึ�งหมื�นล้าน ปี2545 หมื�นแปดพนัล้าน ปี2553 หนึ�งหมื�นหก

พนัล้าน และปี2554 ทาง World Bank ได้ประเมินไว้วา่เสียหายกวา่หนึ�งแสนสี�หมื�นล้านบาท 

 

 

3. การบริหารจัดการนํ �าแล้งและนํ �าท่วมในประเทศไทย 

3.1 การบริหารจัดการนํ�าแล้ง 

- การพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ�า 

ในการจดัการนํ �าของรัฐ ซึ�งส่วนใหญ่นําโดยกรมชลประทานตั �งแตอ่ดีตเน้นการจัดหานํ �าในฤดแูล้ง
ให้มากขึ �น เช่น การสร้างเขื�อนเพื�อกกัเก็บนํ �า รวมทั �งอา่งเกบ็นํ �าขนาดกลาง และขนาดเล็ก แม้แตก่ารจดัการ
นํ �าในระบบชลประทานราษฎร์หรือเหมืองฝายของชาวบ้านก็เป็นการจดัการเพื�อหานํ �าเชน่เดียวกนั  

ปัจจบุนัประเทศไทยมีความต้องการใช้นํ �าทกุภาคส่วนประมาณ 162,150 ล้านลูกบาศกเ์มตรตอ่ปี 
เป็นความต้องการนํ �าเพื�อการเกษตรสูงถงึ ร้อยละ 75 ของความต้องการนํ �าทั �งหมด แตข่ณะนี �เรามีแหลง่กกั
เก็บนํ �าทั �งประเทศได้เพียง 78,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเทา่นั �น  

ในขณะเดียวกนั การพฒันาแหล่งนํ �าของประเทศนบัวนัยิ�งจะยากขึ �นเรื�อยๆ โดยเฉพาะโครงการ

ขนาดใหญ่ เชน่ มีการต่อต้านการสร้างเขื�อน การมีปัญหาด้านการชดเชยชุมชนที�ได้รับผลกระทบ และ

ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศของป่าไม้ ซึ�งทําให้เห็นวา่การจดัการทรัพยากรนํ �าโดย

การสร้างแหลง่กกัเก็บนํ �า อาจจะไมใ่ช่วธีิที�ดทีี�สุดอีกตอ่ไป เราอาจจะต้องหนัมาเริ�มจดัการ หรือจํากดัอุป

สงค์การใช้นํ �าด้วย ซึ�งเรื�องนี �เกี�ยวโยงไปถึงกติกาและเครื�องมือในการจดัสรรนํ �าที�ต้องทําให้เป็นระบบและ

ชดัเจน เพื�อที�จะให้เกิดสมดุลระหวา่งความต้องการใช้นํ �ากบัปริมาณนํ �าที�มีมากขึ �น 
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- การวางแผนการปล่อยนํ �าและการบริหารจัดการเขื�อน 
ประเทศไทยมีคณะกรรมการหลกั2 คณะกรรมการที�มีความเกี�ยวข้องกบัการปลอ่ยนํ �าและการ

บริหารจดัการเขื�อน  
1) คณะทาํงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดแูล้งซึ�งมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น

ประธาน ร่วมกบักรมชลประทาน กฟผ. และหนว่ยงานอื�นๆรวมทั �งสิ �น 20 หน่วยงาน มหีน้าที�
กําหนดเป้าหมายความต้องการใช้นํ �าตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ตลอดชว่งฤดแูล้ง ตั �งแต่เดอืน
พฤศจกิายนของทุกปีเป็นต้นไป โดยจะพิจารณาจาก2ปัจจยัหลกั ได้แก่ 

- ปริมาณนํ �าต้นทนุในอา่งเก็บนํ �าในวนัที� 1 ม.ค. ของทกุปี 

- การตรวจสอบปริมาณการเพาะปลกู ชนิดของพืชที�ปลูก และปริมาณความต้องการการใช้นํ �าในแต่
ละพื �นที� 
กรมชลประทานจะมีหน้าที�ไปหารือกบัเกษตรกรและผู้ ใช้นํ �าในแตล่ะพื �นที�เพื�อที�จะได้มาซึ�งข้อมลู

เหล่านี � หลงัจากนั �นกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จงึมาร่วมกนัวางแผนการระบายนํ �า
ในรายละเอยีด ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้นํ �า และประกาศให้เกษตรกรและผู้ ใช้นํ �าทราบ  

2) คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์นํ �าประกอบไปด้วยหลาย
องค์กร เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมอุตนิุยมวิทยา กรมทรัพยากรนํ �า กรม
อุทกศาสตร์ เป็นต้น คณะอนุกรรมการนี �มีหน้าที�ร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นํ �าและการวาง
แผนการระบายนํ �าที�เหมาะสมตลอดช่วงฤดูฝน รวมทั �งการบริหารจดัการนํ �าในภาพรวมตลอดปี มาตรการ
สําคญัที�ใช้ ได้แก่ 

• มีแผนการพร่องนํ �าในอ่างเกบ็นํ �า ในช่วงต้นฤดฝูนเพื�อรองรบันํ �าที�คาดวา่จะมีมาตลอดฤดฝูน 

• ควบคมุระดบันํ �าในอา่งเก็บนํ �าด้วยเส้นระดบันํ �าควบคมุ (Operating Rule Curve) 
แต่มีประเดน็สําคญัสองประเด็นในเรื�องการบริหารจดัการนํ �าแล้งที�ยงัพบเห็นกนัอยู ่ได้แก ่

1) ข้อมลูเรื�องปริมาณความต้องการการใช้นํ �าในแตล่ะพื �นที�ที�นํามาพิจารณานั �นมาจากการ
ประมาณการของเกษตรกร ซึ�งถือวา่นํ �าที�จะได้มานั �นมีมลูค่า 0 บาท หรือไมมี่ราคา เพราะฉะนั �นปริมาณที�
ประมาณการออกมาอาจจะมากกวา่ความจําเป็นจริงๆก็ได้ 

2) เมื�อใดที�นํ �าต้นทนุในอ่างเก็บนํ �ามีระดบัตํ�า จะมีการประกาศให้ลดการปลูกพืชฤดแูล้ง และไมใ่ห้
ทํานาปรงั แต่ก็มีบางที�ที�ชาวนาและชาวไร่ยอมเสี�ยงและปลูกข้าวนาปรังหรือพืชอื�นๆโดยไมฟั่งคําเตือนของ
ทางภาครฐั เมื�อทําไปแล้วนํ �าไม่เพียงพอก็ใช้วิธีไปขอร้องหรือกดดนักรมชลประทานให้ปล่อยนํ �าไปที�ไร่นา
ของตนเอง หรือบางคนใช้เครื�องสบูนํ �าสูบนํ �าออกไปจากคลองชลประทาน ซึ�งปัญหานี �ทําให้เห็นวา่รัฐยงัไม่มี
มาตรการที�ชัดเจนในการแก้ปัญหานี �ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3.2 การบริหารจัดการนํ�าท่วม 

- การไม่มีโครงสร้างพื �นฐานเพื�อแก้ปัญหานํ �าท่วมที�มีประสิทธิภาพเพยีงพอ 

 ตั �งแต่เริ�มตั �งกรมชลประทานซึ�งเป็นหนึ�งในองค์กรหลักที�ดูแลจัดการทรัพยากรนํ �าของประเทศ

องค์กรมีหน้าที�หรือพนัธกิจหลกัในการส่งนํ �าไปที�ภาคการเกษตร และจดัหานํ �าในการเพาะปลูกในช่วงฤดู

แล้ง เพราะฉะนั �นกิจกรรมหลกัๆจะเป็นการพฒันาแหล่งกกัเก็บนํ �า และทําโครงสร้างของระบบชลประทาน

ในการส่งนํ �า เช่นท่อส่งนํ �าเป็นแบบหัวกว้างและปลายแคบ เพื�อควบคุมปริมาณนํ �าที�จะเข้าไปในไร่นาได้

โดยงา่ย ด้วยเหตนีุ � โครงสร้างของการชลประทานเหล่านี � จึงไม่สามารถช่วยระบายนํ �าได้เท่าที�ควร ซึ�งเป็น

ผลมาจากขนาด ตําแหนง่ และที�ตั �งที�ได้ออกแบบไว้ใช้สําหรับการชลประทานเป็นหลัก 

 นอกจากนี � โครงสร้างต่างๆที�สร้างขึ �นเพื�อป้องกนันํ �าท่วมเชน่ คนัหรือกั �นนํ �าต่างๆ เป็นการแก้ปัญหา

ที�ไม่ยั�งยืน การที�แตล่ะพื �นที�ตา่งคนตา่งสร้างเพื�อป้องกนัพื �นที�ของตนเอง ทําให้นํ �าไมมี่ที�ไป และทําให้ปัญหา

นํ �าทว่มรุนแรงกวา่เดิม 

- ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ตั �งแต่อดีต การจดัการกบัปัญหานํ �าท่วมของรัฐส่วนใหญเ่ป็นแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เชน่ 

การใช้ถงุทรายมากั �น และการบริจาคถุงยงัชีพเพื�อช่วยเหลือประชาชนที�เดือดร้อน การแก้ปัญหาลกัษณะนี �

ในหลายพื �นที�เกิดจากบารมีและความสามารถเฉพาะตวัของผู้ นําชาวบ้าน ไมว่า่จะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั 

นายกอบต. หรือผู้นําองค์กรประชาสงัคม ถ้าผู้ นํามีความสามารถและรู้จกัผู้ มีอํานาจ ก็จะสามารถนําสิ�งของ

ชว่ยเหลือตา่งๆเข้ามาในพื �นที�ของตนเองได้มาก การชว่ยเหลือเช่นนี �เป็นแบบไมเ่ป็นทางการซึ�งขึ �นอยู่กบั

ความสามารถตวับคุคลเท่านั �น แต่นโยบายการบริหารจดัการนํ �าที�เป็นทางการซึ�งช่วยแก้ปัญหาอย่างยั�งยนื 

เช่น การพฒันากลไกระดบัลุ่มนํ �า การจดัการความต้องการการใช้นํ �า การจดัทํากฎหมายนํ �า ยงัมี

ความก้าวหน้าไมม่ากนกัหรือยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

- นโยบายบางอย่างของรัฐทาํให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ �น 

การประกันราคาข้าวของรัฐบาลที�ผ่านมา ทําให้ชาวนาไม่ยอมให้นํ �าท่วมนา จึงสร้างคันกั �นนํ �า

ชั�วคราว กั �นไม่ให้นํ �าในแม่นํ �าล้นเข้านา ยกตัวอย่างในปี 2554 สาเหตุนี �นี�เอง ที�คันกั �นเหล่านี �ทําให้การ

ถา่ยเทนํ �าระหวา่งที�ราบนํ �าทว่มถึง(Floodplain) ซึ�งเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถดําเนินการตามปก ยิ�ง

ไปกวา่นั �น คนักั �นนํ �านั �นถูกสร้างแบบชั�วคราว เมื�อเกิดนํ �าทว่มสูงเป็นระยะเวลานาน ก็ไม่สามารถต้านทาน

แรงนํ �าได้ จึงเกิดการแตกของคนักั �นนํ �า นํ �าปริมาณมากที�ไหลมาก็ทําให้ประตรูะบายนํ �าในหลายๆพื �นที�แตก 

จงึเข้ามาท่วมในที�ราบภาคกลาง และเข้ามาในกรุงเทพในที�สุด  
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- ไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที�จัดการเรื�องนํ�า 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องโดยตรงในการจดัการนํ �าท่วมหรือการบริหารจดัการนํ �าของประเทศมีอยู่หลาย
หน่วยงาน รวมถึงกระทรวง 7 กระทรวง ซึ�งพบวา่มีการทํางานหลายส่วนที�มีความซํ �าซ้อนกนั และไม่
ประสานงานกนั นอกจากนี � หนว่ยงานส่วนกลางยงัไมใ่ห้หน่วยงานท้องถิ�นมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
นํ �าในพื �นที� ซึ�งทําให้หลายครั �งนโยบายต่างๆที�มาจากส่วนกลางไม่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ�นได้ หรือ
บางครั �งสร้างความเดือดร้อนให้กบัท้องถิ�นมากขึ �นไปอีก เช่น ที�จงัหวดันครสวรรค์ บางครั �งส่วนกลางได้ส่ง
รถตกัแมคโครลงมาขุดลอกคคูลองเพื�อให้นํ �าสามารถระบายได้สะดวกขึ �น แตเ่นื�องจากไม่ได้มีการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานในท้องถิ�น จึงมาขุดลอกในบริเวณที�ไมไ่ด้ทําให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น 

 

4. กลไกการจัดการทรัพยากรนํ �าในระดับต่างๆในประเทศไทย 
ปัจจบุนัได้มีการจดัตั �งกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ �าในประเทศไทยในระดบัต่างๆ สรุปได้ 

ดงันี � 

4.1 ระดับชาต ิ
ได้มีการจดัตั �งคณะกรรมการทรัพยากรนํ �าแห่งชาติหรือกนช.เป็นคณะกรรมการที�จดัตั �งขึ �นตาม

ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี โดยมีนายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการชดุนี � 
มีหน้าที�ในการกําหนดนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัทรพัยากรนํ �าในระดบัประเทศ 

 
4.2 ระดับลุ่มนํ �า  
• กนช.แต่งตั �งคณะกรรมการระดบัลุม่นํ �า ซึ�งเป็นการจดัตั �งกลไกในการบริหารจดัการระดบัลุ่มนํ �าที�

สําคญัๆทั �งหมด 25 ลุ่มนํ �า ตามหลักต้องมผีู้แทนส่วนราชการในระดบัจงัหวดัที�อยูใ่นเขตพื �นที�ลุ่มนํ �า 
หน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชมุชนต่างๆ และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้นํ �าเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที�ในการจดัทําแผนพฒันาในระดบัลุม่นํ �า  

ในส่วนของกลไกระดบัประเทศและระดบัลุ่มนํ �า มีข้อสงัเกต ดงันี � 

1) คณะกรรมการเหล่านี �มีตวัแทนจากหลายหน่วยงานเข้ามาเป็นกรรมการ และส่วนใหญ่หนว่ยงานเหล่านี �
จะรับผิดชอบมุง่ทํางานตามภารกจิของตนเทา่นั �น ไมม่ีการกําหนดกลไกการประสานงานและบรูณาการ
ระหวา่งกนัที�ชดัเจนอย่างเป็นระบบ 
2) คณะกรรมการลุ่มนํ �าไมมี่อํานาจในการดําเนินนโยบายใดๆได้เอง เชน่ ไมมี่อํานาจในการโอนนํ �าจากลุ่ม
นํ �าหนึ�งไปลุ่มนํ �าหนึ�งเพื�อแก้ปัญหาวิกฤตินํ �า ต้องเสนอไปที�กนช. และกนช.จะเสนอไปที�คณะรัฐมนตรี 
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เพราะฉะนั �นผู้ ที�ตดัสินใจที�แท้จริงแล้วจะเป็นคณะรัฐมนตรี ซึ�งก็ทําให้เห็นได้วา่เป็นการบริหารจากบนลงล่าง 
ไมไ่ด้เป็นการบริหารจดัการนํ �าโดยยดึระบบลุ่มนํ �าได้อย่างแท้จริง 
3) คณะกรรมการเหล่านี �ไมมี่งบประมาณเป็นของตนเอง หนว่ยงานแตล่ะหนว่ยที�อยูใ่นคณะกรรมการจะ
ตา่งคนต่างทําแผนงานเพื�อของบประมาณแยกกนัไป ไม่มีการบรูณาการ 
4) เนื�องจากคณะกรรมการไม่มีอํานาจ ไมมี่งบประมาณเป็นของตนเอง ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการใดๆได้
จริงด้วยตนเอง จึงทําให้เห็นวา่มีการจดัการประชมุคณะกรรมการลุม่นํ �าน้อยครั �งมาก  
5) ในการประชุมคณะกรรมการนั �น ถงึแม้ตามหลกัการจะต้องมีองค์กรชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ�น หรือผู้ ที�มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื �นที�เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการเหล่านี �ด้วย แตใ่นความเป็นจริงแล้ว
หลายครั �งที�ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจากหน่วยงานรัฐมากกวา่ 
6) ประธานของคณะกรรมการลุ่มนํ �าส่วนใหญ่เป็นผู้ วา่ราชการจงัหวดัในพื �นที�ลุ่มนํ �านั �นๆ ซึ�งตามปกติ มีการ
เปลี�ยนแปลงตวัผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประจํา ทําให้ไมมี่ความต่อเนื�องในการทํางาน ทั �งผู้วา่ราชการ
จงัหวดับางคนไม่ได้เป็นคนในท้องที�นั �นๆ จึงไม่มีความรู้ ความสามารถมากพอในการบริหารทรัพยากรนํ �าใน
พื �นที�ที�ได้รับมอบหมาย  
7) ในการแก้ปัญหาหรือบริหารจดัการทรัพยากรนํ �านั �น ตามธรรมชาติลุ่มนํ �าใกล้เคียงกนัจะมีความ
เกี�ยวเนื�องกนั และการบริหารจดัการควรจะมีกลไกที�ทําให้มีการจดัการข้ามลุ่มนํ �าได้ แตใ่นขณะนี �ไม่มีกลไก
นั �น ซึ�งทําให้การแก้ปัญหาหรือการบริหารจดัการไมส่ามารถทําได้อยา่งสมบรูณ์ 
8) คณะกรรมการต่างๆที�มอียู่มีภารกจิหลกัในการดแูลเรื�องการจดัสรรนํ �า การแก้ไขปัญหานํ �าทว่มไมไ่ด้เป็น
เพียงภารกจิชั�วคราวที�ทําเฉพาะหน้าเมื�อเกิดเหตุ 
 

4.3 ระดับท้องถิ�น  

ขณะนี �มีกลไกการบริหารจดัการในระดบัลุ่มนํ �าสาขาซึ�งเป็นการดําเนินงานขององค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรท้องถิ�น และองค์กรประชาชน ที�มีการดําเนินงานในลกัษณะเครือข่ายในพื �นที�ต่างๆ เช่น เครือข่าย
ผู้ใช้นํ �าหรือกลุ่มเหมืองฝาย เป็นต้น 

ในภาคเหนือ มีกลุ่มผู้ ใช้นํ �าที�บริหารจดัการเหมืองฝายได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลานาน มีการ

ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัเจ้าหน้าที�ระดบัท้องถิ�น แตใ่นภาคกลาง ด้วยลักษณะพื �นที�ทางกายภาพที�ส่วน

ใหญ่ตา่งคนตา่งสามารถดงึนํ �ามาใช้จากแมนํ่ �าได้จากพื �นที�ของตน กิจกรรมการร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้นํ �าใน

ภาคกลางจึงยงัเข้มข้นนกั 
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กลุ่มผู้ ใช้นํ �าเหล่านี �เป็นกลุ่มเกษตรกรที�ใช้ประโยชน์จากนํ �าในแต่ละพื �นที�  กลุ่มผู้ ใช้นํ �านี �มีหน้าที�

ดําเนินการในการขอส่งนํ �า แจ้งการใช้ประโยชน์จากนํ �าชลประทาน และดูแลรักษาระบบชลประทานภายใต้

กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัของกลุ่ม กลุ่มผู้ ใช้นํ �ามกัมีตวัแทนเป็นผู้ นําชุมชน ส่วนสมาชิกของกลุ่มคือเกษตรกร

ทั �งหมดในพื �นที�ที�เกี�ยวข้อง กรรมการของกลุ่มผู้ ใช้นํ �าเหล่านี �เป็นตวัแทนเพื�อประชมุกบักรมชลประทานและ

เป็นปากเสียงแทนเกษตรกรในพื �นที� 

นอกจากนี � กรมชลประทานยงัได้เริ�มมีโครงการจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมส่ีวนร่วมหรือ 

(Participatory Irrigation Management: PIM)ในบางพื �นที�ในประเทศไทย เช่น ที�โครงการชลประทาน    

กระเสียว กรมชลประทานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ �า ซึ�งจะมีตวัแทนของ

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้นํ �า ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ตวัแทนหนว่ยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และตวัแทน

จากโครงการชลประทานในพื �นที�นั �นๆร่วมเป็นกรรมการ  ซึ�งทําหน้าที�กําหนดและวางแผนในการบริหาร

จดัการนํ �าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี �ยงัมีการกําหนดหน้าที� ความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

นํ �าของผู้ที�เกี�ยวข้องไว้อยา่งชดัเจน เมื�อนํ �าแล้ง ก่อนจะตดัสินใจเปิดประตรูะบายนํ �า คณะกรรมการจะมีการ

ประชมุกนั และกําหนดการแบง่รอบเวรการปล่อยนํ �าไปให้แตล่ะพื �นที� ใช้เวลากําหนด เชน่ ปลอ่ยครั �งละ 2 

ชม. ส่วนเมื�อนํ �าทว่ม คณะกรรมการจะใช้การกระจายข่าว ประกาศข่าวให้ประชาชนเอากระสอบทรายมา

กั �นเขื�อน ให้รองรับนํ �าได้มากขึ �น และเพื�อสํารองไว้ใช้นํ �าในหน้าแล้งได้ด้วย 

 
ที�ผ่านมา การดําเนินนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้นํ �ายงัมีอุปสรรคอยูพ่อสมควร ได้แก ่

1) แม้มีการตั �งกลุ่มผู้ ใช้นํ �าแล้ว ในหลายพื �นที�ยงัประสบปัญหาเรื�องการลักขโมยสูบนํ �า เมื�อมีการลัก
ขโมยและแยง่ชิงการใช้นํ �าจึงเกิดความขดัแย้งขึ �นบ้างในบางพื �นที� ทั �งนี �ปัญหาเหล่านี �ทําให้เห็นว่า
กลุ่มผู้ใช้นํ �ายงัไมมี่กลไกในการป้องกนัปัญหาเหล่านี �ได้อยา่งเพียงพอ 

2) บางครั �งเมื�อนํ �าไมเ่พียงพอ กลุ่มผู้ ใช้นํ �าที�เกิดจากการกอ่ตั �งเองในชมุชนยงัเดินขบวนไปที�จุดปล่อย
นํ �าของกรมชลประทาน เพื�อเรียกร้องให้ปล่อยนํ �าให้กลุ่มของตน สิ�งนี �ทําให้เห็นวา่ยงัไม่มีกลไกที�ทําให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจดัสรรนํ �าอยา่งเพียงพอ 

3) แม้จะมีการถ่ายโอนหรือมอบหมายหน้าที�ความรับผิดชอบในการจัดการชลประทานลงไปให้
เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ ใช้นํ �าในพื �นที�แล้ว แตเ่นื�องจากเกษตรกรและผู้ คนในท้องถิ�นยงัไม่มีองคค์วามรู้ และไมมี่
งบประมาณหรือคนที�เพียงพอ บางครั �งจงึยงัต้องหนัไปขอความชว่ยเหลือกรมชลฯอีก สิ�งนี �ทําให้เห็นวา่การ
ถา่ยโอนความรับผิดชอบมายงัท้องถิ�นยงัไมส่ามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบรูณ์นกั 
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4) ยงัไม่มีความร่วมมือระหว่างแต่ละโครงการบริหารจัดการนํ �าในแต่ละพื �นที�ที�มากพอ เช่น การ
บริหารจดัการนํ �าบริเวณโครงการชลประทานกระเสียวนั �นดําเนินไปได้ด้วยดี แตย่งัไม่ได้มีการประสานงาน
กบัพื �นที�ใกล้เคียงซึ�งอาจได้รับผลกระทบจากการปล่อยนํ �า หรือปิดประตูระบายนํ �าของอา่งเก็บนํ �ากระเสียว 

5. ปัญหาหลักของการบริหารจัดการนํ �าในประเทศไทย 

1) นโยบายการบริหารจดัการนํ �าตั �งแต่อดีต ให้ความสําคญักบัการส่งนํ �าไปให้ภาคเกษตรกรรมและ

เน้นการแก้ปัญหานํ �าแล้งเป็นหลัก ทําให้นโยบาย รวมถึงสิ�งก่อสร้างและโครงสร้างทางกายภาพ

เกี�ยวกบันํ �าส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบสําหรับการส่งนํ �ามากกวา่การระบายนํ �า 

2) การจดัสรรทรัพยากรนํ �าส่วนใหญ่ยงัอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงได้โดยเสรี ยังเป็นแบบใครมือยาว

สาวได้สาวเอา (Open Access) ซึ�งเป็นสาเหตุสําคญัที�ทําให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร 

3) การบริหารจดัการนํ �าทว่มไมไ่ด้เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที�ดูแลเรื�องการบริหารจัดการนํ �าใน

ประเทศไทย ประเทศไทยยังไมมี่สถาบนั กฎหมาย หรือกลไกที�ดแูลเรื�องการจดัการนํ �าท่วมโดยตรง 

4) มีหลายหนว่ยงานของรฐัที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ �า ซึ�งบางครั �งมีหน้าที�ซํ �าซ้อน

กนั และยังไม่มีกลไกในการบูรณาการร่วมกันอย่างมีระบบหรือเป็นลําดับอย่างต่อเนื�องหรือ

เชื�อมโยงกนัด้วย 

5) การเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงการบริหารจดัการนํ �าได้ โดยยงัไม่มีระบบหรือกลไกที�จะสามารถ

ป้องกนัการแทรกแซงของการเมืองซึ�งเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนหรือกลุ่มบางกลุ่มเท่านั �น 

6) การพฒันาและการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของส่วนท้องถิ�น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ

เกษตรกรในพื �นที�ยงัมีจํากดั ส่วนใหญ่แล้วยงัเป็นการบริหารจากบนลงล่าง ขาดเอกภาพและขาด

กติกาที�ชดัเจน  

7) เมื�อมีปัญหานํ �าทว่ม มกัจะใช้มาตรการสร้างสิ�งก่อสร้าง เช่นคนักั �นนํ �าในการป้องกนันํ �าเข้าพื �นที� 

สิ�งกอ่สร้างเหล่านี �จะทําให้ความสามารถในการระบายนํ �าลดลง บางครั �งทําให้ความรุนแรงของนํ �า

ทว่มเพิ�มขึ �นไปอีกด้วย  

8) ตั �งแต่อดีตมีการวางแผนการใช้ที�ดินอย่างไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ�งทําให้เมื�อมีนํ �า

หลากมา จะทําให้เกิดความเสียหายมาก และนํ �าจะท่วมขังนานขึ �นเพราะช่องทางระบายนํ �า หรือ

ทางนํ �าหลากมีจํากดั 
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