
โดย   
กรมทรพัยากรน ้า 

วันพุธที่  3 พฤษภาคม  2559 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 



ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 



เป้าหมายรวมยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 

1. จัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั งปริมาณคุณภาพ ให้แก่ ชุมชนชนบท   
   (ครบทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2560) และชุมชนเมือง พื นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวทีส้าคัญ 
 
2. จัดหาน ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ โดยจัดหาแหล่งน ้าส้าหรับ  
    ชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพพื้นฐาน เพื่อรักษาระบบนิเวศ และการพัฒนาด้าน 
    เศรษฐกิจตามเป้าหมายของประเทศ 
 

3. พัฒนาแหล่งน้้าในแต่ละลุ่มน ้าแบบสมดุล โดยการพัฒนาอย่างน้อยต้องเพียงพอต่อ  
    ความต้องการใช้น า้ขั้นต ้าของลุ่มน้้า มีน ้าเพื่อระบบนิเวศ อุปโภค บริโภค และการ     
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื นที่ 
 

4. ลดความเสียหายจากอุทกภัยและมีมาตรการลดผลกระทบในอนาคตของชุมชนเมือง  
พื นที่เศรษฐกิจหลักที่มีผลกระทบรุนแรง และเสียหายสูง มีการบรรเทาความรุนแรงและลด
ความเสียหายในลุ่มน้้าวิกฤติ    และลดความเสียหายจากน ้าหลาก ดินโคลนถล่ม รวมทั งการ
สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยในพื้นที น้้าท่วมซ้้าซาก 



เป้าหมายรวมยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 

5. การจัดการคุณภาพน ้า เพื่อให้คุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลักและในลุ่มน ้าอยู่ในระดับ 
   พอใช้ขึ นไป 
 
6. ฟื้นฟูป่าต้นน้้าที เสื อมโทรมให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศ และการจัดการการใช้ 
   ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ต้นน ้า 
 
7. การบรหิารจัดการ มีองค์กร กลไก กฎหมาย ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 

ที่เปน็เอกภาพ มีข้อมูลที ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
  



ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2558-2569 

การจัดการน้้า
อุปโภคบริโภค 

การสร้างความ
มั นคงของน้้า 
ภาคการผลิต 

(เกษตร/อุตสาหกรรม) 

การจัดการ 
น้้าท่วมและ

อุทกภัย 

การจัดการ
คุณภาพน้้า 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน้้า
ที เสื อมโทรมและ

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

การบริหารจัดการ 

6/11/2015 10 



ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

จัดหาน้้าสะอาดเพื ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน 
ครอบคลุมทุกหมู่บา้นและชุมชนเมือง รวมทั งในพื นที่

เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ 

เป้าประสงค์ 

ลุ่มน ้าปิง 
เมืองขยาย 

สถ. ทน. ทบ. กปภ. 

หลักการ 

จัดหาน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคใหป้ระชาชน 

ทั งในชนบทและเมืองอย่างเท่าเทียม 

เมืองหลัก การท่องเที่ยว พื นที่พัฒนา

พิเศษและเมืองชายแดนในอนาคตมีการ

ขยายตัวค่อนข้างสูง 



กลยุทธ ์
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. จัดหาแหลง่น ้าต้นทุนและก่อสร้างระบบ
ประปา 

ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ร้อยละ 10 ของหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

สถ. ทบ. 
ทน. อปท. 

2. พัฒนาระบบประปาเมอืงและพื นที่
เศรษฐกิจ 

พัฒนาระบบประปาเมือง  
ร้อยละ 17 ของเมือง

เป้าหมาย 

พัฒนาระบบประปาเมือง  
ร้อยละ 48 ของ เมือง

เป้าหมาย 

พัฒนาระบบประปาเมือง 
ร้อยละ 35 ของ เมือง

เป้าหมาย 

กปภ. 

3. การเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปา
ชนบทและจัดหาแหล่งเกบ็น ้าฝน 

ร้อยละ 10 
ของหมู่บ้านเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้านเป้าหมาย 

สถ. ทบ. ทน. 
อปท. 

4. จัดหาน ้าดื่มใหโ้รงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 45 ของหมู่บ้าน

เป้าหมาย 
ร้อยละ 55 ของหมู่บ้าน

เป้าหมาย 
ทบ. 

5. การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวประเภท
เกาะและพื นที่ขาดแคลน

น ้าต้นทุน 

เมืองหลกัทีม่ีแนวโนม้ 
ขาดแคลนน ้า 

กปภ. อปท. 

        ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบรโิภค   เป้าหมายตามศักยภาพ 



ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เป้าประสงค์ 

ลดความสูญเสียน้้า เพิ่มมูลค่าน ้า ในพื นท่ีชลประทาน 30.22 ล้านไร ่

จัดหาแหล่งน้้าต้นทุนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

จัดหาแหล่งน ้าต้นทุนเพื ออุตสาหกรรม 

จัดหาน ้าต้นทุนเพื อรักษาระบบนิเวศรวมทั ง
ควบคุมและจัดสรรน ้าให้สมดุลและเพียงพอ 
บริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน ้าต้นทุน ชป. สถ. ทน. ปภ. ทบ. พด

พัฒนาและจัดสรรน้้าอย่างสมดุลและเพียงพอเพื่อรองรับความ
จ้าเป็นขั นพื นฐานและสนับสนุนความมั่นคงด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

พัฒนาแหล่งน ้าและจัดสรรน้้าส้าหรับอุตสาหกรรม การบริการ  
ทีม่ีบทบาทเพิ่มมากขึ นในภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

พัฒนาแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตรเพื่อเพิ มผลผลิตและรายได้
ให้กับประชาชนในชนบทที่มีการเกษตรเป็นแกนหลักของ
เศรษฐกิจ 

หลักการ 



พื นที่เกษตรชลประทานปัจจุบัน 30.22 ล้านไร่  

พื นที่ศักยภาพชลประทาน 18.8 ล้านไร่  

พื นที่เกษตรน ้าฝน 100 ล้านไร่  

ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม 
เพิ่มปริมาณการเก็บกัก/เพิ่มพื นที่ชลประทาน 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและระบบกระจายน ้า 
ได้แก่ อ่างเก็บน ้า ฝาย สถานีสูบ ปตร เป็นต้น 

ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ สระน ้าในไร่นา 
น ้าบาดาลเกษตร 

จัดหาน ้าต้นทนุและโครงข่ายน ้า 

สระน ้าชุมชน 

ยุทธศาสาตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าเพ่ือการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 



ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เป้าหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ ์
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. การจัดการด้านความต้องการ 
(การจัดสรรน ้า การก้าหนดเขตการ

ใช้น ้า) 

 ศึกษา ตรวจสอบ 
เกณฑ์การจัดสรรน ้าใน 
ลุ่มน ้าภาคกลาง ภาค
ตะวันตก และภาค

ตะวันออก 

ก้าหนดเกณฑ์         
การจัดสรรน ้าใน ลุม่น ้า
ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

และภาคตะวันออก 

ขยายผลในลุ่มน ้าอื่น ๆ ชป. ทน. 

2. จัดการพื นท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning) เพิ่มมูลค่าการใช้น ้าต่อ
หน่วยให้สูงขึ น 

การบริหารจัดการน ้าทีม่ีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดระบบปลูกพืช 
อย่างเหมาะสมในพื นที่ชลประทานเดมิ 30.22 ล้านไร่  
โดยมุ่งเน้นลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ ลุม่น ้าชี และลุม่น ้ามลู 

ชป. พด. 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ   
แหล่งน ้าและระบบชลประทาน
เดิม 

เพ่ิมปริมาณเกบ็กกั  
95 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เพ่ิมประสทิธิภาพ
โครงการ 

อย่างน้อยร้อยละ 10 

ชป. 
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ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เป้าหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ ์
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2558-2559 2560-2564 2565-2569 

4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ้าในพื นที่
เกษตรน ้าฝน 

  - ฟื้นฟแูหล่งน ้ำธรรมชำต ิ
4,430 5,756 4,357 ทน. ปภ. 

กองทัพบก 

  - สนับสนุนกำรขุดแหล่งน ้ำใน ไร่นำ 70,000 100,000 100,000 พด. 

  - พัฒนำน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 141,750 553,600 346,700 ทบ. 

  - กำรสนับสนุนแหล่งน ้ำชุมชน 465 750 500 พด. 

5. พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและระบบ
ชลประทานใหม ่

1,100 ล้านลบม. โขงเหนือ ยม วัง โขงอีสาน ชี 
มูล เจ้าพระยา ท่าจีน 

ปิง น่าน แม่กลอง 
ปราจีนบุรี บางประกง 

ชป. 

6. พัฒนาระบบผันน ้าและเชื่อมโยงน ้า 
ศึกษาในลุ่มน ้า เจ้าพระยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และตะวันออก  

ด้าเนินการต่อเนื่อง ด้าเนินการต่อเนื่อง ชป. 

7. จัดหาแหล่งน ้าต้นทนุ รองรับพื นที่
เศรษฐกิจส้าคัญของประเทศ 

- 70 ล้าน ลบ.ม. 
- จัดหาน ้ารองรับเขต ศก.

พิเศษ ระยะที1่ 

- จัดหาน ้าเพ่ิม420ล้านลบ.ม. 
- จัดหาน ้ารองรับเขต ศก. 

พิเศษ ระยะที่ 2 

จัดหาน ้ารองรับนิคมฯ 
ที่เกิดขึ นใหม ่

ชป. 



ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

เป้าประสงค ์

ลดความเสียหายจากอุทกภยัของชมุชนเมือง/พื้นที เศรษฐกจิ 

ลดความเสียหายในพื้นที เกษตร และสนบัสนนุการปรับตัว
ในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยซ ้าซาก 
ลดความเสียหายจากน ้าหลาก ดินโคลนถล่ม น ้าท่วมฉับพลัน
ในหมู่บ้านเสี่ยงภยั 

จท. กทม. ชป. ยผ. ปภ. 
หลักการ 

การเกิดอุทกภัยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ  ตามการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ท้าให้ไม่สามารถป้องกันได้ทั งหมด 

อุทกภัยขนาดใหญ่มากจ้าเป็นต้องใช้หลายมาตรการ
ร่วมกัน 
พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากควรใช้มาตรการการปรับตัว 



ยุทธศาสตร์จัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลาดชันสูงและที่ต่อเนื่องเชงิเขา 

พื นที่ลาดชันปานกลาง 

เน้นการให้มีระบบเตือนภัย 

สิ่งก่อสร้างเฉพาะเพื่อการปรับปรุงกลับสู่สภาพเดิม 

มาตรการเตือนภัย 

สิ่งก่อสร้างเท่าที่จ้าเป็น 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าเฉพาะจุดวิกฤติ 

การปรับตัวและการหนีภัย 

- การป้องกันชุมชนหนาแน่นที่มีความเสียหายสูง 

- การปรับปรุงการตั งถิ่นฐานของชุมชน 
- ก้าหนดขอบเขตพื นที่เสี่ยงภัย 

ปรับตัวและหนีภัย  



ยุทธศาสตร์จัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
พื นที่ราบน ้าล้นตลิ่งและท่ีราบท้ายน ้า 

พื นที่ชุมชนและเศรษฐกิจส้าคัญ 

การปรับปรุงล้าน้้าให้เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยา  

ลุ่มน ้าที่วิกฤตมีความเสียหายสูง เพิ มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า การผันน้้า หรือการใช้พื้นที ลุ่มต ้ารับน้า้นอง 

การป้องกันที เหมาะสมและลดผลกระทบกับพื นที่โดยรอบ  
การควบคุมการใช้ประโยชนท์ี ดิน และมาตรการผังเมือง 

- การจัดรูปและปรับพื้นที น้้าท่วมซ ้าซากให้สามารถท้า   
  การเกษตรได้หลังน ้าลด 
- ปรับระบบการท้าเกษตร การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับ 
  พื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
- การปลูกบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้ในขณะเกิดน ้าท่วม 

การปรับตัวและหนภีัย 

การรื อถอนและควบคุมการบุกรุกทางน้้า 



        การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย   เป้าหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ 
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. ปรับปรุงล้าน ้าสายหลัก 230 กม. 535 กม. 105 กม. จท. 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า ผันน ้า พื นที่
รับน ้านอง ในลุ่มน ้าวิกฤต 

พื นที่เหนือ 
 จ.นครสวรรค ์

พื นที่ใต ้
จ.นครสวรรค์ 

ด้าเนินการต่อเนือ่ง ชป.  

3. ระบบป้องกันน ้าท่วม 58 แห่ง 105 แห่ง 22 แห่ง ยผ. กทม. 

4. การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ินลุ่มน ้า/
จังหวัด และปรับปรุง/จัดท้าผังเมือง 

5 ผัง 10 ผัง ยผ. 

5. การพัฒนาและบริหารจัดการ แหล่งเก็บกัก
น ้า ให้เต็มศักยภาพ 

ศึกษาในลุ่ม
น ้าท่ีมีปัญหา
เช่น สาละวิน 
ยม ปราจีนบุร ี

ด้าเนินการต่อเนือ่ง ด้าเนินการต่อเนือ่ง 
 

ชป. 

6. การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย  
กลุ่มลุ่มน ้า

เจ้าพระยา-ท่า
จีน,ภาคเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้าภาคใต้
และภาคตะวันออก 

กลุ่มลุ่มน ้าอื่นๆ ชป.ยผ.
ทน.ปภ.
อปท. 



ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า 

เป้าประสงค์ 

แหล่งน ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
การควบคุมความเค็มปากแม่น ้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกิน
มาตรฐานของการเกษตรและการประปา 

คพ. กรอ. กทม. ชป. 

ควบคุมปริมาณน้้าเสียที่ไหลลงสู่งล้าน ้าธรรมชาติ 
ไม่ให้เกินกว่าค่าขีดความสามารถรับได้ของแหล่งน ้า 

เน้นการลดมลพิษที แหล่งก้าเนิดเพ่ือประหยัดต้นทุน 
ในการบ้าบัดน ้าเสีย 

หลักการ 



ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า เป้าหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ 
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน  

72 แห่ง 137 แห่ง 39 แห่ง สผ. คพ. 
อปท. กจน. 

กทม. 

2. ลดน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด 

เจ้าพระยา  
ท่าจีน ป่าสกั 

แม่กลอง บางปะกง 
ปราจีนบุรี ปิง วัง ยม 

น่าน กก 

ชายฝั่งตะวันออก 
เพชรบุรี สะแกกรัง 

ตาป ีภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

3. การควบคุมระดับความเค็ม  
ความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา    
โดยเฉพาะในลุ่มน ้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา บางปะกง  
ปราจีนบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก และทะเลสาปสงขลา 

ชป. 

4. การก้าจัดวัชพืชและขยะมลูฝอยในแหล่งน ้า  
เจ้าพระยา  
ท่าจีน ชี 

 บางปะกง 

ป่าสกั ปราจีนบุร ี
ทะเลสาปสงขลา 

เพชรบุรี สะแกกรัง คพ. 



ยุทธศาสตร์การอนุรักษฟ์ื้นฟสูภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดนิ 

เป้าประสงค์ 

ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ได้พื นที่ป่าไม้

อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศ 

ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน ในพื นที่เกษตรลาดชัน เพื่อ

การชะลอน ้าในลุ่มน ้า 

ปม. อส. พด. 

หลักการ 

พื นที่ป่าต้นน ้ามีความส้าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื น การดูด
ซับน ้า การชะลอน ้า เพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศ และน ้าท่า 

ป้องกันการเกิดการชะล้างและการพังทลายของดินในพื นที่ท้า
การเกษตรในพื นที่ลาดชันเพื่อลดเพื่อลดความเร็วการไหล และ
ตะกอนในแหล่งน ้า 



เพิม่พืน้ทีป่่า 
40% 

    ยุทธศาสตร์การอนุรักษฟ์ื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าทีเ่สื่อมโทรมและป้องกนัการพังทลายของดิน 

เป้าหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ 

ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ป่า
ต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 

0.564 ล้ำนไร่ 2.610 ล้ำนไร่ 1.596 ล้ำนไร่ 
ด้ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

ในปี พ.ศ. 2567 

ปม. อส. 

2. การป้องกันและลด         
การชะล้างพังทลายของดิน 

1.475 ล้ำนไร่ 4.0 ล้ำนไร่ 4.0 ล้ำนไร่ พด. 

9.475 ลา้นไร ่
เป้า 

หมาย 



1. การจัดการเชิงสมดุลในการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์  

2 การจัดท้าเขตการใช้น ้า และการบริหารจัดการพื นที่เกษตร 

6. การปรับตัวในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและการจัดการพื นที่รับน ้านอง 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

26 

3. การจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง 
 4. การจัดการการใช้ประโยชน์ทีด่ินต้นน ้าและการเกษตรในพื นที่ลาดชัน  
  5  การจัดสรรน ้าระดับลุ่มน ้าและระหว่างภาคการใช้น ้า 
 

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า อุปโภคบริโภค และอุสาหกรรม (3R) 
  
8. การจัดหาน ้าส้าหรับอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมต้นน ้า 
 



1. การจัดการเชิงสมดุลในการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

27 

ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างการพัฒนา การใช้ประโยชน์ 
และการอนุรักษ์ เพื่อให้บรรลุผลการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยนื 

แนวทางการก้าหนดสัดส่วนพื นที่อนุรกัษ์ ของลุ่มน ้า 
 
กก 

งานวิจัยเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข  

ประเด็น  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าในแต่ละลุ่มน ้า จะขึ นกับปริมาณฝน น ้าท่า และการเก็บกักตาม
ธรรมชาติ หรือที่สร้างขึ น หากการใช้ไม่สมดุลแล้ว ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน ้าสูง 

การจัดท้าบัญชีน ้ารายลุ่มน ้า 



2 การจัดท้าเขตการใช้น ้า และการบรหิารจัดการพื นทีเ่กษตร/อุตสาหกรรม/เมือง 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

28 

ประเด็น  

แนวทางการแก้ไข  

ต้องเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรน ้า โดยค้านึกถึงปริมาณน ้าต้นทุนเป็นหลัก 
และจัดท้าเขตการใช้น ้าให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน ศักยภาพของพื นที่  
ทั งในภาคเกษตร และอุตสาหกรรม 

งานวิจัยเสนอแนะ 

การจัดท้าเขตการใช้น ้า และศักยภาพการใช้น ้าในลุ่มน ้า 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าจะต้องบริหารน ้า 



3. การจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

29 

ประเด็น  

แนวทางการแก้ไข  
มีผังเมืองที่มีการวางระบบระบายน ้า 
การก้าหนดมาตรการเพื่อควบคุมให้มกีารพัฒนาอย่างเหมาะสม 

งานวิจัยเสนอแนะ 

การวิเคราะห์น ้าท่าในเขตเมืองและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน ที่มีต่อการเกิดน ้าท่า 
 

การจัดการแผนการใช้ประโยชนท์ี่ดิน และผังเมืองในปัจจุบันยังไม่ได้ก้าหนดเรื่องการระบายน า้ในการ
ด้าเนินการ เช่น การวิเคราะห์น ้าท่าในเขตเมือง การค้านวณทางชลศาสตร์เพื่อก้าหนดขนาดระบบระบาย
น ้า การชะลอน ้า เป็นต้น ท้าให้ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนหรือการเปลี่ยนแปลงการชัที่ดินในอนาคตได้ 

แบบจ้าลองการวางผงัการระบายน ้าในเขตเมือง 



4. การจัดการการใช้ประโยชน์ทีด่ินต้นน ้าและการเกษตรในพื นที่ลาดชัน 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

30 

ก้าหนดรูปแบบการใช้ที่ดินต้นน ้าที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
การชะล้าง ผังทลายดิน 

การเปลี่ยนแปลงของน ้าท่าจากการใช้ที่ดินและฝน 

รูปแบบการท้าเกษตรที่มีผลต่อการเกิดน ้าท่า 

งานวิจัยเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข  

ประเด็น  

การใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณต้นน ้า มีผลกระทบต่อปริมาณน ้าท่าที่เปลี่ยนแปลงไปทั งในฤดูฝนและฤดู
แล้ง การวิเคราะห์น ้าท่าต่อการใช้ที่ดิน และรูปแบบการเพาะปลูกจะช่วยให้ก้าหนดเป้าหมายการจัดการ
ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 



5. การจัดสรรน ้าระดับลุ่มน ้าและระหว่างภาคการใช้น ้า 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

31 

ต้องก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรน ้าให้กับภาคกิจกรรมต่างๆ อย่าง เหมาะสมและเป็นธรรม โดย
ค้านึงถึงปริมาณน ้าต้นทุน ความจ้าเป็น และล้าดับความส้าคัญเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน ้า และ
ความขัดแย้งของภาคส่วนต่างๆ  

งานวิจัยเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข  

ประเด็น  

ในปีที่แล้งจัด และมีน ้าต้นทุนน้อยมาก จะไม่สามารถจัดสรรน ้าให้เพียงพอได้ทุกกิจกรรม 

แบบจ้าลองเพื่อคาดการณ์และการจัดสรรน ้าในสภาพการณ์ต่างๆ 

การวิเคราะห์ต้นทนุน ้า 



6. การปรับตัวในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและการจัดการพื นที่รับน ้านอง 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

32 

ชุมชนเดิมที่อยู่ในพื นที่น ้าท่วมตามธรรมชาติ การก้าหนดระดับการป้องกัน บรรเทา และการจัดหา
พื นที่รับน ้านองเพื่อเก็บน ้าในช่วงที่น า้ท่วม 

แบบจ้าลองการบริหารน ้าหลากและพื นทีน่ ้าท่วม เพื่อการปรบัตัว และการบรรเทาภัย 

งานวิจัยเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข  

ประเด็น  

เนื่องจากพื นที่ลุ่มน ้าต่้าบางแห่งเป็นพื นทีน่ ้าท่วมตามธรรมชาติ ซึ่งการป้องกันอาจต้องลงทุนสงู
มาก หรืออาจมีผลต่อพื นที่อื่นในวงกว้าง อาจต้องยอมให้เกิดน ้าท่วมได้บางส่วน 



7. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า (3R) 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

33 

การน้าเทคโนโลยีการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้น ้าซ ้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น ้า 
โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนน้าวิธีการดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิต 

ศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าจากโรงงานประเภทต่างๆ 
งานวิจัยเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข  

ประเด็น  

รูปแบบการลงทุนและการสนับสนุนการด้าเนินการของภาคเอกชน 

การใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและเมือง ที่มคีวามเสี่ยงขาดแคลนน ้าควรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น ้า โดยการลดการใช้น ้า  การใช้น ้าซ ้า และการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 



8. การจัดหาน ้าส้าหรับอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมต้นน ้า 

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็น  

ทบทวนการวางแผนการพัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยค้านึกถึงปริมาณน ้าต้นทุน ศักยภาพของพื นที่เป็นหลัก 

แนวทางการแก้ไข  

งานวิจัยเสนอแนะ 
ศึกษาพื นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรม 
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่และน ้าต้นทุน  

การจัดการพื นที่อุตสาหกรรมที่ใช้น ้ามากมีข้อจ้ากัดด้านการจัดหาน ้าต้นทุน 




