
รูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 
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โครงสร้างในการน้าเสนอ 

I. รูปแบบการบริหารจัดการน ้าในต่างประเทศ 

II. บทบาทของส่วนกลาง-ท้องถ่ิน   

III. การบรหิารจัดการน ้าของไทย  

IV. รูปแบบการรวมตัวกันในระดับท้องถิ่น 

IV. ข้อเสนอแนะ 
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I. รูปแบบการบริหารจัดการน ้าในต่างประเทศ 
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การบริหารจัดการน ้า 

ภาวะปกติ 

(การบริหารจัดการน ้าทั่วไป) 

ภาวะฉุกเฉิน/เร่งด่วน 

(การแก้ปัญหากรณีเกิดภัยพิบัติ) 

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
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1.1 การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติ 



แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

IWR
M 

Decentraliza
tion 

(principle of 
subsidiarity) 

Area-
based 
WM 
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การกระจายอ้านาจ 3 รูปแบบ 
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ญี่ปุ่น : บริหารจัดการแบบแบ่งเขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(administrative model) 

ฝรั่งเศส : บริหารจัดการตามเขตลุ่มน ้า 
(hydrological model) 

เนเธอร์แลนด์ : บริหารจัดการแบบ
ผสมผสาน (เขตปกครองส่วนท้องถิ่น
และเขตลุ่มน ้า) (mixed model) 



ญี่ปุ่น: การกระจายอ้านาจตามเขตปกครอง 
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รัฐบาลกลาง 

จังหวัด (47 แห่ง) 

เทศบาล อ้าเภอ ต้าบล  
(1,419 แห่ง) 

ลุ่มน ้า
A 

ลุ่มน ้า 
B 

ลุ่มน ้า 
C  



ฝรั่งเศส: การกระจายอ้านาจตามเขตปกครอง 

26 Regions 

 (ภูมิภาค) 

101 Departments 

(เขต) 

36,000 Arrondissements 

(เทศบาล) 
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ฝรั่งเศส: การกระจายอ้านาจตามลุ่มน ้า 
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8 เขตลุ่มน ้า 



การกระจายอ้านาจแบบผสมของเนเธอร์แลนด์ 
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• 12 จังหวัด 
• 418 เทศบาล 
• 24 คณะกรรมการน ้า 

(Water 
Boards)  
เป็นอิสระจาก
หน่วยงานรัฐอื่นๆ 



องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

• กรมชลประทาน 
• ปภ 
• ฯลฯ 

• ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที ่

• อบต. 
• อบจ.  
• เทศบาล 

• ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น ้า 
(JMC) 

• ตัวแทนภาคเอกชนในพืน้ที่ 
• ตัวแทนเกษตรกร 
• ตัวแทนภาค

อสังหาริมทรัพย ์
• ตัวแทนผู้อยู่อาศัย 

ผู้ใช้น ้า อปท. 

ข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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อ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน ้า  
(จากการเลือกตั ง) 

• จัดท าแผนแม่บท 
การบริหารจัดการน้ า 1.  

• เรียกเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 
การจัดท าแผน 2. 
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องค์ประกอบของ Waterboards 

เจ้าของที่ดินเปิด 

เจ้าของอาคาร 

ผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าที่ดิน 

ผู้ใช้อาคาร
พาณิชย ์
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กรอบอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

1. จัดสรร
น ้าระหว่าง
ผู้ใช้ต้นน ้า
และปลาย

น ้า 

2. ควบคุม
คุณภาพ
ของน ้า 

3. บริหาร
การใช้น ้า
ผิวดินและ
น ้าบาดาล 

4. บริหาร
ระบบนิเวศ 

5. ป้องกัน
การ

พังทลาย
ของหน้า
ดิน  
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อ้านาจหน้าที่ของ Waterboards 

ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน ้า 

เก็บภาษีผู้อยู่อาศัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน ้าท่วม
และการจัดการน ้าเสีย 

การบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เช่น ฝาย เขื่อน การแจกจ่าย
น ้า การควบคมุคุณภาพน ้า การจัดการน ้าเสีย  
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จุดเด่น จุดด้อยของระบบ 

เขตปกครอง 
 หากเขตปกครองเล็กเกินควร การ

บริหารจัดการร่วมกันค่อนข้างยากใน
กรณีของแม้น ้าที่มีความยาว 

 หน่วยงานระดับท้องถิ่นขาดศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ 

 ต้องการการประสานงานในแนวตั งที่
ดีระหว่างหน่วยงานกลางที่เป็นผู้
ก้าหนดนโยบาลและหน่วยงาน
ท้องถิ่นซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติ 

ลุ่มน ้า 
 ไม่ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน 

 ปฏิบัติใช้ได้ยากกับประเทศที่มีการ
กระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นสูง 
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1.2  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 



การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

1. อ้านาจสั่งการจะมีลักษณะรวมศูนย์  
โดยมีผู้น้าของรัฐบาลเป็นประธานของ 
องค์คณะที่มีอ้านาจสั่งการ 

2.  มีแผนการป้องกันและบรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมท่ีระบุภารกิจและหน่วยงานที่
รับผิดชอบในรายกิจกรรม 

3. มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานกลางและหน่วยงาน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
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ตัวอย่างกิจกรรมในการบริหารจัดการน ้าท่วม 

1.การประเมินความเสี่ยง  
(Hazard Identification) 

• การประเมินโอกาสน ้าทว่ม 
• การก้าหนดพื นที่เสี่ยงภยัน ้าท่วม 
• การประเมินความรุนแรงของ

ปัญหาน ้าท่วม 
• การพัฒนาระบบการเตือนภัยใน

ระดับท้องถ่ิน 
 

2.การป้องกัน/บรรเทาภัย 
(Mitigation) 

• การบูรณาการความเสี่ยงอุทกภัย
กับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ (ผัง
เมือง) 

• การก้าหนดมาตรการในการ
ป้องกันน ้าท่วมในเชิงเทคนิค 

• การพัฒนาแผนและโครงการการ
ช่วยเหลือตนเองของชุมชน 

• การพัฒนาระบบเตือนภัย 

3.การวางแผนและการเตรียมการ 

(Planning & 
Preparedness) 

• การก้าหนดแผนย่อยในการ
เตรียมการ 

• การก้าหนดทรัพยากรทีต่้องใช้ใน
การด้าเนินการ 

• การพัฒนาระบบการติดตาม
โอกาสและความเสี่ยงของการเกิด
น ้าท่วม 

• การฝึกอบรมแนวทางการรับมือ
กรณีน ้าท่วม 
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ญี่ปุ่น 

สภาบริหาร 
ภัยพิบัติกลาง  

สภาบริหาร 
ภัยพิบัติจังหวัด  

สภาบริหาร 
ภัยพิบัติเทศบาล  
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• นายกรัฐมนตร ี
เป็นประธาน 

• รัฐมนตรีด้าน 
การจัดการภัยพิบัติ
เป็นกรรมการ 



ฝรั่งเศส 

รัฐบาลกลาง 

คณะกรรมการ 
ลุ่มน า้ (1) 

คณะกรรมการ 
ลุ่มน า้ (2) 

…… 
คณะกรรมการ 
ลุ่มน า้ (8) 

ผู้ประสานงาน 
ลุ่มแน่น ้า 
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บริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 



3. บทบาทของ
รัฐบาลกลาง 
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บทบาทของรัฐบาลกลาง 

จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

ควบคุม /ก้ากับ ดูแล 

ประสานงาน/ 

ให้ค้าปรึกษา  

ด้าเนินการ/ปฏิบัตกิาร 

(กรณีที่เขตลุ่มน ้ามีขนาดใหญ่) 
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การจัดท้ายุทธศาสตร์/แผนการบริหาร
จัดการน ้าระดับประเทศ 

• จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน ้า 
• Central Disaster Management Council ท้า

แผนป้องกันน ้าท่วมของประเทศ 
ญี่ปุ่น 

• National Water Policy Committee จัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน ้าของประเทศ 
(SDAGE) 

ฝรั่งเศส 

• จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการน ้า ซึ่ง
รวมถึงการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม เนเธอร์แลนด ์



การก้ากับดูแล 

• “ต้ารวจน ้า” ในฝร่ังเศส 
• กรมน ้า ในกระทรวงท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและการขนส่ง (MLIT) 
• ผอบจ. เป็นผู้อนุมัติการก่อสร้าง (12 จังหวัด) 

การควบคุม
การ

ก่อสร้าง 

• การออกกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการน ้าในเนเธอร์แลนด์ตอ้งได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง สาธารณปูโภคและการบรหิารจัดการน ้าก่อน +  
ประธานคณะกรรมการน า้เป็นผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั ง 

• รัฐบาลกลางเป็นผูอ้นุมัติแผนการบรหิารจัดการน ้า 5 ปี ของคณะกรรมการลุ่มน า้
ฝรั่งเศส 

การอนุมัติ
กฎเกณฑ ์
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การประสานงาน/ให้ค้าปรึกษา 

• จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการน ้า 
• Central Disaster Management 

Council ท้าแผนป้องกันน ้าท่วมของประเทศ 
ญี่ปุ่น 

• รัฐบาลกลางมตีัวแทนในการคณะกรรมการลุ่มน ้าที่
เรียกว่า  Prefect เพื่อที่จะน้ากรอบนโยบายของ
ประเทศไปบังคับใช้ และ ประสานงานระหว่างรัฐบาล
กลาง/ท้องถิ่น 

ฝรั่งเศส 
• มี National Platform of Water ซึ่งมี

รมว. กระทรวงขนส่ง ก่อสร้างและบรกิารจัดการน า้
เป็นประธานเป็นเวทีในการประสานงานระหว่าง
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ
คณะกรรมการนโยบายน ้า  

เนเธอร์แลนด ์
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ด้าเนินการ/ปฏิบัติการ 

• บริหารแม่น า้ระดับ A ญี่ปุ่น 

• Basin Coordinator 
Prefect บริหารน ้าท่วม  หรือ น ้า
แล้ง 

ฝรั่งเศส 

• บริหารจัดการแนวชายฝั่งทะเล รวมถึง
การก่อสร้างเชื่อน เนเธอร์แลนด ์



ข้อสังเกต 

1. การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติมีรูปแบบ “กระจาย
อ้านาจ” ในขณะที่การบริหารจัดการน ้าท่วมมีลักษณะ
ของการ “กระจุกตัว”ของอ้านาจที่ส่วนกลาง 

     2. การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมี
ความต่อเนื่องกัน  โดยมีการเปลี่ยนโครงสร้างของอ้านาจ
ให้มีการรวมศูนย์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

3. การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติที่ดีต้องมีกลไกการ
ประสานงานระหว่างท้องถิ่นใน “แนวนอน”  การจัดการน ้า
ในภาวะฉุกเฉินต้องมีการแบ่งภารกิจและการประสานงาน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นใน “แนวตั ง”ที่ดี 
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II. การบริหารจัดการน้ าของไทย 
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การบริหารจัดการน ้า 

ภาวะปกติ 

(การบริหารจัดการน ้าทั่วไป) 

ภาวะฉุกเฉิน 

 (กรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ) 
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การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติ 

มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่
กระจัดกระจาย 

ที่ผ่านมาปัญหา “ภัยแล้ง” ส้าคัญ
มากกว่าปัญหา “น ้าท่วม” 

การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นมีจ้ากัด 
การตัดสินใจเชิงนโยบายมาจาก

ส่วนกลางเป็นหลัก 

• กฎหมาย / กฎ / ระเบียบ มากกว่า 50 ฉบับ 

• หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า 30 แห่ง  
ภายใต้ 7 กระทรวง 

• เกิดความซ ้าซ้อนของอ้านาจหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการ 

• กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการน ้า โดยมีภารกิจหลักในการจัดสรรน ้าเพื่อ
การเกษตร มิใช่ การป้องกัน  “น ้าท่วม” 

• อปท. มีขนาดเล็ก (มากกว่า 3,000 แห่ง จาก
จ้านวน 7,854 แห่ง มีจ้านวนประชากรน้อยกว่า 
5,000 คน) 

• การกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการน ้าจ้ากัด
เฉพาะการดูแลสิ่งปลูกสร้างในพื นท่ีของตนเอง
เท่านั น ไม่มีกฎหมายรองรับการบริหารจัดการ
น ้าร่วมกัน 
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การบริหารจัดการน ้า
ในประเทศไทย 



การกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติ 

• ขุดลอกคลองชลประทานและดูแลหล่งน ้าใน
พื นที่ตนเอง 

• ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น ฝาย ในพื นที่ตนเอง 

1. พ.ร.บ. ก้าหนดแผน
และขั นตอนการ

กระจายอ้านาจให้แก่ 
อปท. 2542 

• จัดท้าแผนป้องกันและสาธารณภัยในพื นที่ 
• ป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย

เบื องต้น 

2. พ.ร.บ. ป้องกัน
และบรรเท่าสาธารณ

ภัย 
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การบริหารจัดการน ้าในภาวะฉุกเฉิน 

มาตรา 31 

นายกรัฐมนตรี – ก้ากับและควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  
อปท. และเจ้าพนักงานในการ
ด้าเนินการ   

มาตรา 13 
รัฐมนตรี - ควบคุมและก้ากับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนฯ 

มาตรา 15 
ผู้ว่าราชการจังหวัด – จัดท้าแผนฯ จังหวัด 
และก้ากับดูแล อปท. 

มาตรา 21 
นายก อปท. - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื นที่ดูแล 

34 

พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

สาธารณภัยทั่วไป สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 



แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

ระดับ 1 

เทศบาล/อบต. 

งบประมาณของ อปท.  

ระดับ 2 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

วงเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน  
(ต้องประกาศเขตพื นท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบ) 

จังหวัดละ 20 ล้านบาท 

ระดับ 3 
อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

เงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในส่วนของกรม 

ปภ. 50 ล้านบาท 

ระดับ 4 
นายกรัฐมนตรี/รอง

นายกที่ได้รับ
มอบหมาย 

เงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในส่วนของ

ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 100 ล้านบาท 

35 ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 



สรุป: การบริหารจัดการน ้าของไทย 

1. 

การบริหารจัดการน ้า
ในภาวะปกติมลีักษณะ 

“กระจุกตัว” 

ส่วนกลาง  การบรหิาร
จัดการน ้าในภาวะ
ฉุกเฉินมีลักษณะ 

“กระจาย”  

2. 

การบริหารจัดการน ้า
ในภาวะปกติและใน
ภาวะฉุกเฉินไม่
เชื่อมโยงกันท้าให้

มาตรา “ป้องกัน’ และ
มาตรการ “แก้ไข” 

น ้าท่วมไม่เดินไป
ด้วยกัน 

3. 

การบริหารจัดการน ้า
ยังขาดการมีส่วนรว่ม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
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IV. ข้อเสนอแนะ 
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การบริหารจัดการน ้าในภาพรวม 

การจัดการน ้าในภาวะปกติ 

รวมศูนย ์

กระจายอ านาจ 

การจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ 

กระจายอ านาจ 

รวมศูนย์ 
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ขอบคุณค่ะ 

การบริหารจัดการน ้าในภาวะปกติ 

1. กระจายอ้านาจตามลุ่มน า้ในพื นที่แถบตะวันออกท่ีมีปัญหา
ในการบริหารจัดการแหล่งน ้าร่วมกัน (hydrological 

model) 
2.ตั งคณะกรรมการลุ่มน ้าหลัก ลุ่มน ้าย่อย ฯลฯ  ตามขนาด/
ความยาว ของลุ่มน ้า  

3. ส้าหรับพื นที่อื่นๆ อาจบริหารตามเขตปกครอง 
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ขอบคุณค่ะ 

โครงสร้างของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

40 

• อปท. ที่เกี่ยวข้องจากต้นน ้าถึงปลายน า้ (40%) 
• ตัวแทนผู้ใช้น ้า (40%) 
• ผู้แทนจากหน่วยงานภูมิภาค เช่น กรมชลประมาน  กรมปอ้งกัน

และสาธารณภัย (20%) 

โครงสร้าง 

• จัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้าของลุม่น ้า 
• จัดสรรน ้าให้แก่สมาชิก 
• ดูแลสิ่งปลูกสรา้งที่มีผลกระทบต่อทางเดินของน ้า/ระดับน า้ 
• ก้ากับการใชป้ระโยชน์จากที่ดิน 
• ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานร่วม 

อ้านาจ
หน้าที่ 

• เก็บค่าธรรมเนียม/สมาชิกจาก อปท. หรือ ผู้ใช้น ้า (ต้องแก้ระเบียบ
ส้านักงบประมาณให้ pool resourceได้) 

• รับเงินสมทบจากรัฐบาลกลาง 
แหล่งเงิน 



ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง 
การบริหารน ้าระดับชาติกับในท้องถิ่น 

การบริหารจัดการน ้าส่วนกลาง 

คณะกรรมการนโยบายน ้า
แห่งชาต ิ

คณะกรรมการลุ่มน ้า 

คณะกรรมการลุ่มน ้าย่อย 

การบริหารจัดการน ้าเชิงพื นที่ 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
น ้าชลประทาน (JMC) 

กลุ่มบริหารการใชน้ ้า
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน 



การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ 

ก้าหนดภารกิจตามระดับของความรุนแรงของภาวะน ้าท่วม 

เมื่อพื นที่น ้าท่วมครอบคลุมหลายลุ่มน ้าให้รวมศูนย์การบริหาร
จัดการที่ส่วนกลางโดยมีการประสานงานผ่านตัวแทนจาก

หน่วยงานภูมิภาคในคณะกรรมการลุ่มน ้า 

การบริหารจัดการน ้าในภาวะน ้าท่วมรุนแรงบัญชาการโดย
นายกรัฐมนตรีโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 

ส้านักงานปภ จว. เป็นผู้ด้าเนินการ 
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บทบาทของคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 

1. ก้าหนดแผนการบริหารจัดการน ้าของประเทศ ซึ่งรวมถึงการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งแวดล้อม  
(ผังทางผ่านของน า้ระดับประเทศ)  

2. อนุมัติแผนการบริหารจัดการน ้าของคณะกรรมการลุ่มน า้หลัก  

3.  อนุมัติการก่อสรา้งโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อ
ระดับน ้า หรือ ทางไหลของน ้าร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดเวทีในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆ 
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