
แนวคิดของการจัดทํายุทธศาสตร 

การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา 

   
โดย 

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ 
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 
 



แนวคิดของการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

(2558-2569) 

1. การวางแผนดานทรัพยากรนํ้าตองสนับสนุนทิศทางและเปาหมาย

การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาในระยะยาว (20ป)              

ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน กําหนดหลักการพัฒนาในเชิงสมดุล 

มีความเหมาะสมระหวางศักยภาพ ความตองการใชนํ้า และการ

บรรเทาอุทกภัยขนาดใหญ โดยเพิ่มมาตรการบริหารจัดการ 

3. การสรางความม่ันคงในการจัดการทรัพยากรนํ้า                           

ใหครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับนํ้า 



แนวคิดของการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

(2558-2569) (ตอ) 

4. กลไกการขับเคลื่อนใหสอดคลองกบัสถานการณ เปาหมาย        

การพัฒนา และความตองการของพืน้ที่ มีการบูรณาการในมิติพื้นที่ 

(ลุมนํ้า/จังหวัด) และมิติตามภารกิจ (หนวยงาน) 

5. โครงการตองมีผลสัมฤทธิ์แกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 

โครงการขนาดเล็ก แกไขปญหาในพื้นที่ที่ไมมีศักยภาพ        

ระบบชลประทาน ตอบสนองความตองการของประชาชน           

(ลุมนํ้า/ทองถ่ิน)  

โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ                                         

เพื่อแกไขปญหาตามภารกิจของหนวยงาน 

โครงการเพื่อสนองเปาหมายการพัฒนาประเทศ 



ประเด็น ความมั่นคงดานน้ําในประเทศไทย 

5. น้ําเพ่ือระบบนิเวศและการควบคุมน้ําเสีย มบีางลุมน้ํา

เทานั้นที่สามารถจัดสรรน้ํา 

เพ่ือรักษาระบบนิเวศ เชน เจาพระยาและแมกลอง 

4.น้ําเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยังมคีวามเส่ียงในป

ที่แลง 

3.การเปล่ียนแปลงความเปนเมืองมากขึ้น มีความเส่ียง

ขาดน้ําตนทุน จากการขยายตัวของชุมชนขนาดใหญ 

และกิจกรรมภาคบริการที่จะเพ่ิมขึ้น 

2.น้ําเพ่ือการประกอบอาชีพ ดานการเกษตร 

ปจจุบันสามารถจัดหาไดอยางเพียงพอในเขต

ชลประทาน พ้ืนที่ 30 ลานไร คิดเปน รอยละ 20 

ของพ้ืนที่การเกษตร ทั้งหมด 150 ลานไร 

1.น้ําเพ่ือการดํารงชีวิต (น้ํากิน น้ําใช) ในชุมชน

ชนบทยงัไมทั่วถงึ ปริมาณน้ําไมเพียงพอ และจํานวน

มากที่คณุภาพตํ่ากวามาตรฐาน 

WATER SECURITY 



ประเด็นทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

1. น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค   

- พัฒนาแหลงน้ํา และรบบชลประทาน เต็มศักยภาพอีก 18 ลานไร 

- พัฒนาแหลงน้ํา สนับสนุนพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ประกอบดวย แหลงน้ํา

ธรรมชาติ น้ําบาดาล และแหลงน้ําในไรนา 

- จะตองเพ่ิมผลผลิตและรายไดใหกับเกษตรกรในชนบท  เพ่ือให

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ตองปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ใหเหมาะสมกับอุปสงค 

อุปทาน ดําเนินการทั้งในพ้ืนที่ชลประทาน และพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน 

รวมทั้งระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  

- ชุมชนชนบท ท่ียังไมมรีะบบประปาจะตองมีน้ําตนทุนและเขาถึงระบบประปา

ครบทุกหมูบาน จํานวน 7,490 หมูบาน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายในป 

(2560) 

- ชุมชนเมือง จะตองมีปริมาณน้ําเพียงตอความตองการข้ันพ้ืนฐานและรองรับ

การขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตในระยะ10  ป 

- คุณภาพน้ํา จะตองอยูในเกณฑท่ีดีและมีความปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภค  

2. น้ําเพ่ือการเกษตร 

  



- การบรรเทาอุทกภัยขนาดใหญมาก 

- การปรับตัวในพื้นที่น้ําทวม พัฒนาพื้นที่รับน้ํานอง  

- การบรรเทาภัยน้ําหลากดินถลม 

- จัดทําผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดินเพื่อลดผลกระทบในอนาคต 

- ตองมีกฏหมายในการควบคุม เรื่องการบุกรุกทางน้ําและเรงปรับปรุงลํา

น้ําที่เสื่อมสภาพใหกับสูสภาพเดิม 

 

 

- ตองจัดหาแหลงน้ําตนทุนใหเพียงพอและรองรับการขยายตัว

ภาคอตุสาหกกรรมที่มีการเพิ่มข้ึนในอนาคตเพื่อเปนการสรางความม่ันคง

สําหรับ ภาคอตุสาหกรรม 

- ตองกระจายการผลิตไปสูภูมิภาคที่สามารถจัดหาน้ําตนทุนได เชน     

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งตามแผนงาน 14 แหง 

3. น้ําเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  

5. การปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

  

4. น้ําเพ่ือระบบนิเวศและการควบคุมน้ําเสีย 

  - กําหนดปริมาณน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุมน้ําที่มีอางเก็บน้ําขนาดใหญ 

- ควบคุมและลดปริมาณน้ําเสียใหอยูในระบบที่แหลงน้ําสามารถรองรับได 

ประเด็นทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 



6. การบริหารจัดการ 

- ตองจัดตั้งองคกรบริหารจดัการนํ้าระดับชาติ ท่ีเปน  

เอกเทศ มอีํานาจเด็ดขาดในการกําหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนา 

- ตองมรีะบบฐานขอมลูท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา

ในพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงภัยในภาวะวกิฤต 

- องคกรบริหารจัดการนํ้าระดับลุมนํ้า/พื้นท่ี วางแผนรองรบั

ความตองการของทองถ่ิน ประสานแผนระดับชาติ รวมท้ัง 

การบริหารการใชนําในระดับพื้นท่ี 

- จัดระบบการวางแผนและการนําไปสูการปฏิบตัใิหมกีาร

ประสานกนัของแผนระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

- ระบบงบประมาณท่ีสนับสนุน แผนงาน/โครงการ  

ระดับทองถิน่ 

 

ประเด็นทาทาย

ในการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 



ผลตอทิศทางการจัดการทรัพยากรนํ้า แนวโนมการเปลีย่นแปลง ประเดน็สถานการณ 

1. สัดสวนของ

ประชากรเมืองท่ีจะ

เพ่ิมขึน้มากกวารอย

ละ 50 

2. การใชน้ําในภาค

เศรษฐกิจและการ

บริการเพ่ิมขึ้น 

1. การ

เปลี่ยนแปลง

ความเปนเมอืง

มากข้ึน 

2. การทองเที่ยว

เปนรายได

หลกัการเติบโตยัง

ขยายไดถา

เศรษฐกิจโลกยงั

ขยายตัว 

3. ภาคการเกษตร 

ยังมีโอกาส

ขยายตัว ถา

สามารถผลติพืชที่

ตลาดตองการ 

แหลงทองเท่ียวมี

การขยายตัวอยาง

ตอเนื่องท้ังแหลง

ทองเท่ียวเดิมและ

พ้ืนท่ีใหม 

1.จัดหาน้ําใหเมืองหลักใน

ภูมิภาคและเมืองการคา

ชายแดน มีแนวโนมเติบโต

สูงมาก 

2. จัดหาน้ําใช พ้ืนท่ี

เศรษฐกิจพิเศษในเขต

ชายแดนภาคใต 

1.จัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวเดิม เริ่มขอจํากัด

และลงทุนสูง 

2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว

ใหม รูปแบบตองเหมาะสม

กับการจัดหาแหลงน้ํา 

1. การผลิตการเกษตรเปน

การผลิตในเชิงเศรษฐกิจ 

2. การเกษตรจะมีการ

แขงขนัสูง  

3. การผันแปรของสภาพ

ภูมิอากาศรุนแรงขึ้นและไม

สามารถคาดการณได 

1. มีความตองการใชน้ําท้ังเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและการผลิตนอกฤดู 

2. พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือ

ลดความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ 

3. การผลิตในระบบชลประทาน

ควรเปนพืชเศรษฐกิจสูง 



ผลตอทิศทางการจัดการทรัพยากร

นํ้า 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ประเด็นสถานการณ 

1. ภาคอุตสาหกรรมเปน

แหลงสรางงานหลกั 

2. นโยบายการเพ่ิมมูลคา

จากหวงโซการผลติ 

โดยการเพ่ิม

อุตสาหกรรมตนน้ํา  

4. การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางเศรษฐกิจ

เปนอุตสาหกรรม 

มากข้ึน 

 

5. อุทกภัย นํ้าหลาก 

ดินถลม เกิดข้ึนบอย

และรุนแรง 

1. พ้ืนท่ีปาตนน้ําแนวโนม

ลดลง และการ

เปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน  

มีผลตอการเปล่ียนแปลง

ปริมาณน้ําทาระหวางฤดู

ฝนและฤดูแลง รวมท้ังทํา

ใหอัตราการไหลของ

น้ําทาเปล่ียนแปลงสูงข้ึน 

2. การขยายตัวของชุมชน

เมืองไมเหมาะสม  

1. จัดหาน้ําเพ่ิมใหกับพ้ืนท่ี  

   อุตสาหกรรมเดิมและ 

   พ้ืนท่ีใหมในอนาคต 

2. จัดหาน้ําเพ่ือรองรับ 

   อุตสาหกรรมขนาดใหญ 

   หรือกลุมอุตสาหกรรม 

   ตนน้ําท่ีจะเกิดข้ึนใหม 

1. ความถ่ีและความรุนแรง      

ของน้ําหลากดินโคลนถลม 

และการขาดแคลนน้ําใน

ฤดูแลง 

2. ปริมาณน้ําหลากสูงเกิน     

ความสามารถในการ

ระบายน้ํา 

3. น้ําทวมชุมชนจะมีความ      

รุนแรงและขยายมากข้ึน  





ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2558-2569 

การจัดการน้ํา

อุปโภคบริโภค 
การสรางความ

ม่ันคงของน้ํา 

ภาคการผลติ 
(เกษตร/อุตสาหกรรม) 

การจัดการ 

น้ําทวมและ

อุทกภัย 

การจัดการ

คณุภาพน้ํา 

การอนุรักษฟนฟู

สภาพปาตนน้าํ
ที่เสื่อมโทรมและ

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

การบรหิารจัดการ 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
สถ. ทน. ทบ. กปภ. 

หลักการ 

จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหประชาชน 

ทั้งในชนบทและเมืองอยางเทาเทียม 

เมืองหลัก การทองเที่ยว พืน้ทีพ่ัฒนาพเิศษ 

และเมืองชายแดนในอนาคตมีการขยายตัว

คอนขางสูง 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

จัดหาน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคใหแกชุมชน 

ครอบคลุมทุกหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งในพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเที่ยวสําคัญ 

เปาประสงค 

พ้ืนที่วิกฤต 

ลุมน้ํามูล 

ลุมน้ําชี 

ลุมน้ําโขง (อีสาน) 

ลุมน้ําปง 

เมืองขยาย 

ขาดแหลงน้ําดิบ/ระบบประปา 

สถ. ทน. ทบ. กปภ. 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

จัดหาแหลงน้ําตนทุนและ

กอสรางระบบประปา พัฒนาระบบประปาเมือง

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปาชนบทและ

จัดหาแหลงเก็บน้ําฝน 

จัดหาน้ําด่ืมใหโรงเรียนและชุมชน 

การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การรณรงค การควบคุมการ

ขยายเมือง การใช 3R 

กลยุทธ 



ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

ชป. สถ. ทน. ปภ. ทบ. พด. 

พัฒนาและจัดสรรน้ําอยางสมดุลและเพียงพอ 

เพ่ือรองรับความจําเปนขั้นพ้ืนฐานและสนับสนุน

ความม่ันคงดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

พัฒนาแหลงน้ําและจัดสรรน้ําสําหรับอุตสาหกรรม 

การบริการ ที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

พัฒนาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และรายไดใหกับประชาชนในชนบทที่มีการเกษตร
เปนแกนหลักของเศรษฐกิจ 

หลักการ 



ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เปาประสงค 
ลดความสูญเสียน้ํา เพ่ิมมูลคาน้ํา ในพ้ืนที่ชลประทาน 30.22 ลานไร 

จัดหาแหลงน้ําตนทุนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
จัดหาแหลงน้ําตนทุนเพ่ืออุตสาหกรรม 

จัดหาน้ําตนทุนเพ่ือรักษาระบบนิเวศรวมทั้ง

ควบคุมและจัดสรรน้ําใหสมดุลและเพียงพอ 
บริหารจัดการความตองการใชน้ําในดานการเกษตร อุปโภค

บริโภค อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ใหสมดุลกับน้ําตนทนุ 

พ้ืนที่วิกฤต 

กลุมลุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลุมน้ํายม 

ลุมน้ําสะแกกรัง-ทาจีน 

ลุมน้ําโตนเลสาบ 
ชป. สถ. ทน. ปภ. ทบ. พด. 



พื้นที่เกษตรชลประทานปจจุบัน 30.22 ลานไร  

พื้นที่ศักยภาพชลประทาน 18.8 ลานไร  

พื้นที่เกษตรนํ้าฝน 100 ลานไร  

ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม 

เพ่ิมปริมาณการเก็บกัก/เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ํา 

ไดแก อางเก็บน้ํา ฝาย สถานีสูบ ปตร เปนตน 

ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ สระน้ําในไรนา 

น้ําบาดาลเกษตร 

จัดหาน้ําตนทนุและโครงขายน้ํา 

สระน้ําชุมชน 

ยุทธศาสาตรการสรางความม่ันคงของน้ําเพ่ือการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 
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ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

1.  การจัดการดานความตองการ 

2.  บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน    ใชน้ําบาดาลเสริม

การใชน้ําผิวดิน   

  การขุดสระน้ําในไรนา 

/สระน้ําชุมชน 

7. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ 

รองรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ 

4.  พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําในพ้ืนที่ 

      เกษตรน้ําฝน 

กลยุทธ 

5.  พัฒนา                       

แหลงกักเก็บน้ําใหม 

6.  พัฒนาระบบผนัน้ํา

และเชื่อมโยงน้ํา 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

จท. กทม. ชป. ยผ. ปภ. หลักการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดอุทกภัยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ  
ตามการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
ทําใหไมสามารถปองกันไดทั้งหมด 

อุทกภัยขนาดใหญมาก 
ไมสามารถปองกันไดทั้งหมด 
จําเปนตองใชหลายมาตรการรวมกัน 

พ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซาก 
ควรใชมาตรการการปรับตัว 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

เปาประสงค 

ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชมุชนเมือง/พื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตร และสนบัสนนุการปรับตัว

ในพื้นที่เสีย่งอุทกภัยซ้ําซาก 

ลดความเสียหายจากน้ําหลาก ดินโคลนถลม น้ําทวมฉับพลนั

ในหมูบานเสี่ยงภัย 

พ้ืนที่วิกฤต 

กลุมลุมน้ําเจาพระยาใหญ 

ที่ลุมริมน้ํามูล ช ีและโขง(อสีาน) 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

แมน้ําโก-ลก 

แมน้ํายม(ตอนลาง) แมน้ําปง แมน้ํากก 

จท. กทม. ชป. ยผ. ปภ. 



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

พื้นที่ลาดชันสงูและที่ตอเนื่องเชงิเขา 

พ้ืนที่ลาดชันปานกลาง 

เนนการใหมีระบบเตือนภัย 

สิ่งกอสรางเฉพาะเพ่ือการปรับปรุงกลับสูสภาพเดิม 

มาตรการเตือนภัย 

สิ่งกอสรางเทาที่จําเปน 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําเฉพาะจุดวิกฤติ 

การปรับตัวและการหนีภัย 

- การปองกันชุมชนหนาแนนที่มีความเสียหายสูง 

- การปรับปรุงการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 

- กําหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ปรับตัวและหนีภัย  



ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

พ้ืนที่ราบน้ําลนตลิ่งและที่ราบทายน้ํา 

พ้ืนที่ชุมชนและเศรษฐกิจสําคัญ 

การปรับปรุงลําน้ําใหเหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยา  

ลุมน้ําที่วิกฤตมีความเสียหายสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน้ํา การผันน้ํา หรือการใชพ้ืนที่ลุมต่ํารับน้าํนอง 

การปองกันทีเ่หมาะสมและลดผลกระทบกับพ้ืนที่โดยรอบ  

การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน และมาตรการผังเมือง 

- การจัดรูปและปรับพ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซากใหสามารถทํา   

  การเกษตรไดหลังน้ําลด 

- ปรับระบบการทําเกษตร การเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับ 

  พ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซาก 

- การปลูกบานที่สามารถอยูอาศัยไดในขณะเกิดน้ําทวม 

การปรับตัวและหนภีัย 

การรื้อถอนและควบคุมการบุกรุกทางน้ํา 



กลยุทธ 

การปรับปรุงทางน้ําสายหลกั 

เพิ่มประสทิธภิาพการระบายน้ํา ผนัน้ํา 

พื้นที่รับน้ํานอง ในลุมน้ําวิกฤต 

การพัฒนาและบริหารจดัการแหลงเก็บกักน้ําใหเต็มศักยภาพ 

ระบบปองกันน้ําทวม 

การกําหนดเขตการใชประโยชนทีด่ินลุมน้ํา/จงัหวัด  

และปรับปรุง/จัดทําผังเมือง 

การสนับสนุนการปรับตัวและหนภัีย  

ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 



ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา 

คพ. กรอ. กทม. ชป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมปริมาณน้าํเสียที่ไหลลงสูลําน้าํธรรมชาติ
ไมใหเกินกวาคาขีดความสามารถรับได 
ของแหลงน้ํา 

เนนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด 
เพื่อประหยัดตนทุนในการบาํบัดน้ําเสีย 

หลักการ 



ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา 

เปาประสงค 

แหลงน้ําทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยูในระดับพอใชขึ้นไป 
 

การควบคุมความเค็มปากแมน้ํา ณ จุดควบคุม           

ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา 

พ้ืนที่วิกฤต/เฝาระวัง 

น้ําเสีย ทาจีน เจาพระยา ปาสัก มูล ช ี

น้ําเค็ม ทาจีน เจาพระยา บางปะกง ปราจนีบุรี แมกลอง 

คพ. กรอ. กทม. ชป. 



ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
กลยุทธ 

ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด  

การควบคุมระดับความเค็ม / ผลักดันน้ําเค็ม 

การกําจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหลงน้ํา  

เขื่อนภูมิพล 

เขื่อนสิริกิติ์ 

เขื่อนปาสัก 

เขื่อนวชิราลงกรณ/

ศรนีครินทร 



ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟสูภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดนิ 

ปม. อส. พด. 

หลักการ 

พื้นที่ปาตนน้ํามีความสําคัญตอการเก็บรักษา

ความชุมชืน้ การดูดซับน้าํ การชะลอน้ํา  

เพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศ และน้าํทา 

ปองกันการเกิดการชะลางและการพังทลาย 

ของดินในพืน้ที่ทําการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน 

เพื่อลดเพื่อลดความเร็วการไหล  

และตะกอนในแหลงน้ํา 



ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟสูภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดนิ 

เปาประสงค 

ฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม เพ่ือใหไดพ้ืนที่ปาไม

อยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

ปองกันการสูญเสียหนาดิน ในพ้ืนที่เกษตรลาดชนั     

เพ่ือการชะลอน้ําในลุมน้าํ 

พ้ืนที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด 

พ้ืนที่อื่นๆ 

พ้ืนที่วิกฤต 

จ.เพชรบูรณ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.นาน จ.ลําปาง จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา 

จ.เลย จ.กระบี่ จ.เชียงใหม จ.ตาก และ จ.แมฮองสอน 

พ้ืนที่วิกฤต 33 จังหวัด 
เชน จ.กาญจนบุรี จ.กําแพงเพชร จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชัยภูมิ จ.ชุมพร  

จ.เชียงราย จ.ตรัง จ.ตราด จ.บุรีรัมย จ.ประจวบคีรีขันธ จ.พะเยา จ.พังงา 

ปม. อส. พด. 



กลยุทธ การอนุรักษฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม 

การปลูกปาในพ้ืนที่ตนน้ําที่เสื่อมโทรม 

การกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทตาง ๆ ในพ้ืนที่ตนน้าํ 

การกําหนดมาตรการแนวทางการใชประโยชนและพัฒนา

ที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ 

การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน  

การปลูกพืชคลุมดิน 

ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟสูภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดนิ 

การปลูกไมยืนตนพรอมจัดระบบอนรุักษดินและน้ํา  



เพิม่พืน้ทีป่่า 
40% 

    ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําทีเ่สื่อมโทรมและปองกนัการพังทลายของดิน 

เปาหมายตามศักยภาพ 

กลยุทธ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2558-2559 2560-2564 2565-2569 

1. การอนุรักษฟนฟูพ้ืนที่ปา

ตนน้ําที่เสื่อมโทรม 

0.564 ลานไร 2.610 ลานไร 1.596 ลานไร 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

ในป พ.ศ. 2567 

ปม. อส. 

2. การปองกันและลด         

การชะลางพังทลายของดิน 

1.475 ลานไร 4.0 ลานไร 4.0 ลานไร พด. 

9.475 ลา้นไร ่
เป้า 

หมาย 



ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

 ระบบฐานขอมูล

ประกอบการตดัสนิใจ 

(คลังน้ําชาติ) 

องคกร กฎหมาย 

กฎระเบียบ  การประชาสัมพนัธและ

การมีสวนรวม 

คณะกรรมการน้ําแหงชาต ิ

กฎหมายน้ํา 

ปรับปรุงกฎหมายที่

เกีย่วของใหทันสมัย 

คณะกรรมการลุมน้ํา 

2. การบริหารจัดการชลประทาน 

4. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สนับสนุนการตดัสินใจ 

1. สนับสนุนองคกรลุมน้ํา 

3. ศึกษา วิจยั เตรียมความพรอม 

การสรางความเขาใจ 

การประชาสัมพนัธ 

สรางความเชื่อม่ัน 

สรางจิตสํานกึ 



- ระดับประเทศ  

กนช. กําหนด

เปาหมายเชิงพ้ืนท่ี

และขนาด 

- หนวยงานจัดทํา

แผนแมบท/

แผนปฏิบัติการตาม

ภารกิจ 

- ระดับภูมิภาค/ลุม

น้ําประสาน

แผนปฏิบัติการและ

ความตองการ 

- ระดับทองถิ่น-

อปท.เสนอแนวทาง

เปาหมายและแผน
ความตองการ 

ดานการ

จัดหาท่ีดิน 

- ดานมิติสังคม/

จารีต/ประเพณี 

- ดานความ

เหมาะสม 

- ดานสิ่งแวดลอม 

- ดานเศรษฐกิจ 

เหมาะสม คุมคากับ

การลงทุน 
- ดานการจัดหาท่ีดิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการ 

และพัฒนาลุมน้ํา 

แบบบูรณาการ 

แผน 

ยุทธศาสตร
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

 

ผังการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปสูการปฏิบัติ 

คณะ 

กรรม 

การ 
ลุมน้ํา 

 

2.จังหวัด 

นําแผนไปปฏิบัติขอรับการสนับสนุนงปม. 

กนช. 

ติดตามและประเมินผล ทบทวนแผนฯในแตละป 

สงป. 

แผนปฏิบัติการ
หนวยงานตามภารกิจ 

 

ครม. 

ก.น.จ. 

แผนพัฒนา
จังหวัด 

และ 

กลุมจังหวัด
(ก.บ.จ.) 

 

แผนความตองการ
ของทองถิ่น/
ประชาชน 

 

 

นโยบาย
รัฐบาล 

 

หมายเหตุ  :  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ 

 

3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 



จบการนําเสนอ 
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