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21 มีนาคม 2561

อ้างอิงจาก รายงานการศึกษาเรือ่ง
เกณฑ์การบริหารการจัดการน้ําที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

(สนับสนุนโดย สกว.)
โดยคณะผู้วิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬ.



ความเป็นมาและความสาํคญั

ความเทา่เทียมและความ
เป็นธรรมในการจัดสรร

ทรัพยากรน้ํา 

การเติบโตของประชาคม
อาเซียน และ การ
ขยายตัวของเมือง
เศรษฐกิจสาํคญั

ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

คํานึงถึงปริมาณ
ทรัพยากรน้ําและความ

ต้องการใช้น้าํ 

ความมั่นคงด้านน้ํา 
อาหาร และพลังงาน
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ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

SRI 6030303

(กรณีภาคตะวันออก และภาคใต้)

              โครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ํา
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย

((ระยะที่ ระยะที่ 22))
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จจ..จันทบุรีจันทบุรี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

“...ปัญหาการขาดแคลนน้ํามีเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
เพราะชาวสวนปลูกไม่ได้...”

“...เรื่องอ่างเก็บน้ําถามว่าต้องการไหม? ต้องการนะ.. 
แต่ปัญหาคือจะให้สร้างที่ไหนดีล่ะ? และถ้าเป็นไปได้

SRI 6030303

นายวิทูรัช ศรีนามนายวิทูรัช ศรีนามนายวิทูรัช ศรีนามนายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี

นายวิทูรัช ศรีนามนายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี

“...เรื่องอ่างเก็บน้ําถามว่าต้องการไหม? ต้องการนะ.. 
แต่ปัญหาคือจะให้สร้างที่ไหนดีล่ะ? และถ้าเป็นไปได้
ทําในพื้นที่ของอุทยานหรือป่าไม้ไปเสียเลย 
ประชาชนก็จะได้ไม่เดือดร้อน...”

“...จังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะ
ผลไม้ ซึ่งเมื่อผลผลิตออกก็จะมีล้งจีนมาแย่งซื้อที่สวน 
ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นกิจการค้าขายผลไม้ในแถบนี้ 
ยังประสบปัญหาการโกงอยู่ จนบางครั้งถึงขั้นเป็น
คดีความในชั้นศาล...”
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จจ..ตราดตราด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นายกนายกวินวิน  วิสุทธิแพทย์วิสุทธิแพทย์นายกนายกวินวิน  วิสุทธิแพทย์วิสุทธิแพทย์
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้าํวังปลาหมอ (ประธาน) อ.เขาสมิง จ.ตราดตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้าํวังปลาหมอ (ประธาน) อ.เขาสมิง จ.ตราด

นายกนายกวินวิน  วิสุทธิแพทย์วิสุทธิแพทย์
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้าํวังปลาหมอ (ประธาน) อ.เขาสมิง จ.ตราด “...ในพื้นที่ตรงนี้ถือว่าอยู่ในเขตป่าสงวน มากเสีย

กว่าอยู่ในเขตชลประทานนะ...”

“...น้ําที่ใช้ในการทําสวนจะมาจากการขนส่งผ่าน

SRI 6030303

“...น้ําที่ใช้ในการทําสวนจะมาจากการขนส่งผ่าน
ระบบท่อที่มีการขุดฝังลงไปโดยตรงในดิน จากนั้น
จะต้องสูบน้ําเข้าบ่อหน้าบา้นและผ่านมิเตอร์ และ
จะรดน้ําด้วยระบบน้ําเหวี่ยง (Springer)...”

“...สําหรับชนิดของพืชที่ปลูก สามารถแบ่งได้
ตามระยะทางของบ้าน คือ คนในกลุ่มทําสวนผลไม้ 
ตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนคนนอกนั้น
จะทําสวนยาง...”
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จจ..จันทบุรีจันทบุรี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นายภัทรพล สวาทนายภัทรพล สวาท, , นายอุทิศ สวาทนายอุทิศ สวาท, , 
นายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วินายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วิเสโสเสโส
นายภัทรพล สวาทนายภัทรพล สวาท, , นายอุทิศ สวาทนายอุทิศ สวาท, , 
นายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วินายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วิเสโสเสโส
ตัวแทนผู้ใช้น้ําโครงการน้ําดิบแสลง-เขาวัว อ.เมือง จ.จันทบุรีตัวแทนผู้ใช้น้ําโครงการน้ําดิบแสลง-เขาวัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

นายภัทรพล สวาทนายภัทรพล สวาท, , นายอุทิศ สวาทนายอุทิศ สวาท, , 
นายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วินายมนัส หอมวิเศษ และ นายวุฒิ วิเสโสเสโส
ตัวแทนผู้ใช้น้ําโครงการน้ําดิบแสลง-เขาวัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

SRI SRI 60303036030303

“...ภาคกลางใช้น้ําเพียงแค่บริโภค ไม่เท่ากับชาวสวนที่ต้องการน้ํา และใช้น้ํา
อย่างมหาศาลหรอก...”

“...พอตอนแล้ง ตอนเดือดร้อนไม่มาร่วมมือกันแก้ไข ทีตอนนี้ดีขึ้นกลับอยาก
จะมาขอแบ่งน้ําไปใช้บ้าง...”

“...ปัญหาที่พบหนักมากที่สุดคือ ค่าไฟฟ้าจากการสูบน้ําจากโรงสูบน้ํา 
เพราะพื้นที่สวนอยู่สูงกว่าแหล่งน้ําที่มีอยู่ และความทรุดโทรมของท่อส่งน้ํา
ที่ใช้อยู่ในปัจจบุัน...”
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จจ..ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 25 มนีาคม พ.ศ. 2560

“...ปัญหาหลักเลย คือ คนในพื้นที่ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ์มีเสียงในลุ่มน้ํานี้...”

“...สมยัก่อน คนใช้น้ําจะถือเอาแม่น้ําเป็นตู้เยน็ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์มาก 
และสามารถที่จะฝากท้องไว้ได้...”

SRI 6030303

นายพีระศักดิ์ รวยสําราญนายพีระศักดิ์ รวยสําราญนายพีระศักดิ์ รวยสําราญนายพีระศักดิ์ รวยสําราญ
ตัวแทนผู้ดําเนนิการสร้างเพจบางปะกงลุ่มน้ําแห่งชีวิต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราตัวแทนผู้ดําเนนิการสร้างเพจบางปะกงลุ่มน้ําแห่งชีวิต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

นายพีระศักดิ์ รวยสําราญนายพีระศักดิ์ รวยสําราญ
ตัวแทนผู้ดําเนนิการสร้างเพจบางปะกงลุ่มน้ําแห่งชีวิต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

“...กุ้ง ถือเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ํา ให้กลายเป็นคนที่มีเงิน 
แต่ขาดน้ําใจ...”

“...มเีสือทั้งหมด 4 ตัวด้วยกันที่ต้องปราบ ตัวที่หนึ่ง คือ เสือในป่า ตัวที่สอง
คือ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตัวที่สาม คือ กุ้งกุลาดํา และตัวสุดท้าย คือ ท่าเรือ...”
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“...สมัยก่อนมีน้ําจืดทั้งหมด 8 เดือน แต่ตอนนี้น้ําเค็มรุก
ตัวเข้ามาเร็วขึ้น...”

“...บางทีที่แล้งหนักๆ จะไปทําไมโรงสี ไปก็เหมือนผีเข้าป่าช้า เพราะเราไม่มีข้าวไปให้เขา ต้องเริ่มหันมาทําเกษตรผสมผสานถึงจะอยู่ได้...”

นายสุชาติ เสน่หานายสุชาติ เสน่หานายสุชาติ เสน่หานายสุชาติ เสน่หา
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําบางขนาก-ท่าไข่ (ประธาน) อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทราตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําบางขนาก-ท่าไข่ (ประธาน) อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

นายสุชาติ เสน่หานายสุชาติ เสน่หา
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําบางขนาก-ท่าไข่ (ประธาน) อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

จจ..ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 26 มนีาคม พ.ศ. 2560

SRI 60303038



จจ..ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 26 มนีาคม พ.ศ. 2560

“...ปัญหาน้ําเน่าเสียจากฟาร์มหมู ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลากระชัง 
มีผลกระทบมาก จนทําใหใ้นปี 2559 ปลาตายจนถึงปากอ่าว...”

“...ตอนที่ปราจีนบุรีประกาศเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสีเขียว ทําให้ปัญหาการ
แย่งน้ํามีมากขึ้น โดยโรงงานมีการซื้อนาล้อมที่ตั้งของโรงงาน ทําให้ชาวบ้าน
เข้าไปดูไม่ได้ และมีการดูดน้ําจากแม่น้ําโดยตรงเข้าไปเก็บในที่นา และก็ยัง

SRI 6030303

นายพรทิพย์ สมนามนายพรทิพย์ สมนามนายพรทิพย์ สมนามนายพรทิพย์ สมนาม
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําปราจีนบุรี อบต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําปราจีนบุรี อบต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

นายพรทิพย์ สมนามนายพรทิพย์ สมนาม
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําปราจีนบุรี อบต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เข้าไปดูไม่ได้ และมีการดูดน้ําจากแม่น้ําโดยตรงเข้าไปเก็บในที่นา และก็ยัง
คงมีปัญหาอยู่จนถึงตอนนี้...”

“...การสร้างคันกั้นน้ําไม่ให้ท่วมบริเวณหนองจอก เพื่อป้องกันเมืองหลวง 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่บ้านสร้าง เกิดน้ําท่วม ไม่สามารถเพาะปลูกได้
ตามฤดูกาล รวมทั้งไม่สามารถได้ราคาตามนโยบายการประกันราคา...”
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จจ..ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 27 มนีาคม พ.ศ. 2560

“...ตั้งแต่รับจํานําข้าว ชาวนาเลิกทํานา
หันมาทําบ่อปลา โดยมีทั้งที่ทําเองและ
มีนายทุนมาดําเนินการ แต่ส่วนใหญ่เป็น
นายทุน เพราะชาวนาไม่มีเงินมากพอ...”

“...อ่างเก็บน้ําไม่แก้ปัญหาน้ําท่วม ใช้เพื่อ

นายนายธัญญาธัญญา  ศิรศิรวัชรินทร์วัชรินทร์นายนายธัญญาธัญญา  ศิรศิรวัชรินทร์วัชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้าํฯ สํานักงานชลประทานปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีหัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้าํฯ สํานักงานชลประทานปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

นายนายธัญญาธัญญา  ศิรศิรวัชรินทร์วัชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้าํฯ สํานักงานชลประทานปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

SRI 6030303

“...อ่างเก็บน้ําไม่แก้ปัญหาน้ําท่วม ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาน้ําแล้ง แต่สามารถใช้ถ่วงเวลา
ไม่ให้น้ํามาพร้อมกัน เพื่อรอระบายตอน
น้ําท่วม...”

“...การแก้ปัญหาน้ําเค็มไม่ใช่แค่การเปลี่ยน
บานประตู แต่ต้องทยอยปล่อยน้ําออกจากนา
แต่ปัญหาคือ ค่อยๆระบายน้ําไม่ได้ เพราะถ้า
ระบายน้ําไม่ทัน น้ําจะเสีย...”
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จ่าสิบเอกศักดา ทองประสิทธิ์จ่าสิบเอกศักดา ทองประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ําบางปะกง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

“...เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าใครปลูกอะไรได้ดี ก็อยากจะปลูกบ้าง...”

จจ..ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 9 กันยายน พ.ศ. 2560

“...เมืองไทยมีจุดอ่อนในเรื่องของการไม่เอาคนที่มีความรู้จริงๆ มาบริหารงาน...”

“...ทําไมต้องเอาพื้นที่ทางภาคตะวันออกให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม เพียงเพราะมีดี
แค่ด้านโลจิสติกส์ ทั้งที่ความจริงแล้วข้อดีของภาคตะวันออก คือ การมีดินที่ดี
และเอื้อต่อภาคเกษตรกรมากกว่า...”

“...อดีตมีฝน 8 แดด 4 ในขณะที่ปัจจุบนัมี ฝน 4 แดด 8...”

“...วิถีคนบางปะกง คือ วิถีคน 4 น้ํา คือ น้ําท่วม – น้ําแล้ง – น้ําเค็ม – น้ําเสีย...”

SRI 6030303
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จจ..จันทบุรีจันทบุรี 10 กันยายน พ.ศ. 2560

“...มีการสร้างฝายขึ้นเพื่อกั้นและชะลอน้ํา รวมไปถึงการก่อตั้ง
คณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการน้ํา แม้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มี
แหล่งน้ําใหญ่ ต้องอาศัยน้ําจากฝนเป็นหลัก ทําให้ค่อนข้าง
แห้งแล้งมากในช่วงหมดฤดูฝน...”

“...การปลูกพืชบริเวณนี้จะเน้นลําไยเป็นหลัก และเป็นพืชที่ต้อง

SRI 6030303

นายวีระนายวีระยุทธยุทธ  งบสูงเนนิงบสูงเนนินายวีระนายวีระยุทธยุทธ  งบสูงเนนิงบสูงเนนิ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และกลุ่มผู้ใช้น้ํานอกเขตชลประทานสระแก้ว (คลองพระสทึง) 
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และกลุ่มผู้ใช้น้ํานอกเขตชลประทานสระแก้ว (คลองพระสทึง) 
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

นายวีระนายวีระยุทธยุทธ  งบสูงเนนิงบสูงเนนิ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และกลุ่มผู้ใช้น้ํานอกเขตชลประทานสระแก้ว (คลองพระสทึง) 
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

“...การปลูกพืชบริเวณนี้จะเน้นลําไยเป็นหลัก และเป็นพืชที่ต้อง
ใช้น้ําในการปลูกเยอะในตั้งแต่ช่วงที่เริ่มออกดอก แต่ถ้าหาก
ขาดน้ําจะทําให้ไม่โต แต่กไ็ม่ยืนต้นตายเหมือนพืชชนิดอื่น...”

“...การมีฝายย่อมดีกว่า แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ฝายนั้นจะ
ได้ประโยชน์มากกว่า ทําให้คนที่อยู่ไกล
ต้องขอซื้อน้ําจากคนอื่นที่มีน้ําเหลือ จากคน
   ที่มีบ้านใกล้กับฝายหรือเป็นคนนอกพื้นที่...”
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นางสาวนางสาวยุวเรศยุวเรศ  เวชกามาเวชกามานางสาวนางสาวยุวเรศยุวเรศ  เวชกามาเวชกามา
ผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

นางสาวนางสาวยุวเรศยุวเรศ  เวชกามาเวชกามา
ผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

“...มีการขายน้ําให้กับทาง กนอ. 30%, กปภ. 22%, 
เหมราช 17%, นิคมเอกชนอื่นๆ 20% และ UU 11%...”

“...การวางท่อจะเช่าที่จากกรมทางหลวง/ทางหลวงชนบท
ตามแนวถนนสายหลัก และเช่าจากเอกชน...”

“...มีการแยกอ่างเก็บน้ําออกเป็น 2 ประเภท คือ อ่างที่รับ
ผลกระทบ (สีส้ม) และที่ไม่ได้รับผลกระทบ (สีฟ้า) และ

EAST WATEREAST WATER 21 กันยายน พ.ศ. 2560EAST WATEREAST WATER 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลกระทบ (สีส้ม) และที่ไม่ได้รับผลกระทบ (สีฟ้า) และ
หากเกิดปัญหาการขาดแคลน จะทําการผันน้ําจากโซนสีฟ้า
มาช่วยในโซนสีส้มด้วยเช่นกัน...”
“...สาเหตุที่มีการสํารองน้ําไว้ 20-25% (เทียบเท่ากับ
ปริมาณน้ําทั้งหมด 3 เดือน) เพราะความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติ โดยการซื้อบ่อดิน/หาที่เก็บน้ําเพิ่ม...”

“...การทํา CSR กับทาง JMC ของประแสร์ (10 ส.ต./ลบ.ม.)
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน คือ
ประชาชนหันมาปลูกไม้ยืนต้นแทนการทํานาข้าว เกิดเป็น
การวางท่อเพื่อภาคการเกษตรขึ้น...”

SRI 6030303
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จจ..ตรังตรัง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“...คุณภาพน้ํายังถือว่าเป็นแค่ระดับพอใช้ โดยเฉพาะที่ย่านซื่อ 
เพราะต้องรองรับการชะล้างที่ลงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทาง
ต้นน้ํา ฉะนั้นอย่าสร้างเลยโรงงานอุส่าหากรรมมาให้ชาวบ้าน...”

“...เพราะการที่หมู่บ้านทําจาก เลยทําให้คนสูงอายุมีอาชีพเสริม
และไม่มีปัญหาการว่างงาน...”

SRI 6030303

นายกนายกฤษฎาฤษฎา  เสาะเสาะซิ้วซิ้ว, , นายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผลนายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผลนายกนายกฤษฎาฤษฎา  เสาะเสาะซิ้วซิ้ว, , นายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผลนายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และประธานกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และประธานกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

นายกนายกฤษฎาฤษฎา  เสาะเสาะซิ้วซิ้ว, , นายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผลนายอําพัน ศรีสุวรรณ และ นางปาริชาต ผลิผล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และประธานกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ําตรัง ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

“...เพราะการที่หมู่บ้านทําจาก เลยทําให้คนสูงอายุมีอาชีพเสริม
และไม่มีปัญหาการว่างงาน...”

“...อยากจะสร้างโครงการตลาดน้ําแบบที่แม่กลอง เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าหลายๆอย่างดีกว่าที่แม่กลองเยอะ
เว้นแต่ว่าไม่สามารถจัดการเรื่องขยะได้ ขนาดในหมู่บ้านเอง
ก็ยังไม่มีรถขยะเลย...”
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“...การสร้างพนังกั้นน้ําขึ้น ทําให้มีน้ําพอใช้ได้ตลอด
ทั้งปี และทําให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง 
เพราะไม่ต้องรอน้ําฝนเหมือนแต่ก่อนแล้ว...”

“...เมื่อก่อนทํานาดํา มีปัญหาเรื่องการขโมย
นายถาวร คงนิล และ นายผ่อง หนูทอง นายถาวร คงนิล และ นายผ่อง หนูทอง 
ผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําคลองนาท่อม 
อดีตผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําคลองนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

จจ..พัทลุงพัทลุง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“...เมื่อก่อนทํานาดํา มีปัญหาเรื่องการขโมย
น้ํากันและยังไม่มีระบบกลุ่ม เลยหันมาทํานา
แบบน้ําน้อย และเน้นการบริโภคในครัวเรือน
เป็นหลัก...”

“...สาเหตุที่เลือกปลูกหมากและพลูนั้น เป็นเพราะ
ขายได้ราคาดีกว่ายาง เอาเข้าจริงแล้วอาจจะได้
ราคาดีกว่าข้าวด้วยซ้ําไป ปลูกแค่ 4 เดือนก็ตัด
ใบขายได้แล้ว...”

ผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําคลองนาท่อม 
อดีตผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําคลองนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

SRI 6030303
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จจ..สงขลาสงขลา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“...การดํารงชีวิตของชาวบ้าน มีทั้งหมด 3 วิถี คือ วิถีโหนด-นา-เล จะทําทั้ง 3 
วิถีควบคู่กันไป หรือทํามากกว่า เช่น เพิ่มการเลี้ยงสัตว์เข้ามา นับเป็นตัวช่วยใน
การดูแลระบบทะเลและระบบนิเวศ...”

“...การบริหารจัดการน้ําและการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ํา ควรที่จะมีการคํานึงถึง
ปัญหาทีจ่ะเกิดตามมาหลังการทําด้วย ใช่ว่าคิดจะทําเพียงอย่างเดียว...”

นางพูนทรัพย์ ชูแก้วนางพูนทรัพย์ ชูแก้วนางพูนทรัพย์ ชูแก้วนางพูนทรัพย์ ชูแก้ว
กรรมการคณะกรรมการลุ่มน้ําคาบสมุทรสทิงพระ (ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) และ
ผู้ดูแล “ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล” บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กรรมการคณะกรรมการลุ่มน้ําคาบสมุทรสทิงพระ (ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) และ
ผู้ดูแล “ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล” บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

นางพูนทรัพย์ ชูแก้วนางพูนทรัพย์ ชูแก้ว
กรรมการคณะกรรมการลุ่มน้ําคาบสมุทรสทิงพระ (ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) และ
ผู้ดูแล “ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล” บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

SRI 6030303

ปัญหาทีจ่ะเกิดตามมาหลังการทําด้วย ใช่ว่าคิดจะทําเพียงอย่างเดียว...”

“...แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมเหมือนๆ กันกับที่อื่น แต่การ
รับมือที่ดีกว่าของคนในพื้นที่ ก็ไม่ได้ทําให้เดือดร้อนนัก...”
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ลกัษณะปัญหาและกฎกติกาและระบบการจดัการนํ%า
ภาค ลักษณะปัญหา กฎกตกิาและระบบการจดัการ

กลาง • นํ �าขาดแคลนในฤดแูล้ง
• การแยง่นํ �า ภายในคลองชลประทาน
• ไมใ่ห้ความร่วมมือภาครัฐในการงดทํานาปรัง
• การรุกคืบของนํ �าเค็ม

• พื �นที'ทั �งหมดที'ทําการสมัภาษณ์อยูภ่ายใต้อํานาจการดแูล
ของกรมชลประทาน

• ใช้กลไกกลุม่ผู้ใช้นํ �า และ JMC เป็นหลกั / ระดบัความ
เข้มแข็งหลากหลาย / เน้นความเป็นธรรม

• มีการเก็บคา่นํ �าในพื �นที'ที'เข้มแข็ง• มีการเก็บคา่นํ �าในพื �นที'ที'เข้มแข็ง

ตะวนัออก • นํ �าขาดแคลนในฤดแูล้ง
• การรุกคืบของนํ �าเค็ม กระทบประมงและประปา
• การแยง่นํ �าจากโครงการ EEC

• หลายพื �นที'อยูน่อกการดแูลของกรมชลประทาน
• ผู้ใช้นํ �าพฒันาระบบทอ่และมีการเก็บคา่นํ �า
• กลไกตลาดมีบทบาทแก้ปัญหานํ �าขาดแคลน

ใต้ • นํ �าขาดแคลนและแยง่นํ �าในเขตทํานา
• จดัการนํ �าอยา่งไรให้รักษาระบบนิเวศและสมดลุ

กบัอาชีพที'หลากหลาย (พึ'ง 3 นํ �า)

• จดัการนํ �าโดยกลุม่ผู้ใช้นํ �า รายละเอียดแตกตา่งจากภาค
กลางเนืองจากภมูิประเทศ

• การทํางานเป็นเครือขา่ยลุม่นํ �าอยา่งชดัเจน จดัการนํ �า
แบบองค์รวม
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ขอ้สงัเกตจากขอ้คน้พบ

� “ความขาดแคลนนํ �า” เป็นปัญหาร่วมกนัในหลายลุม่นํ �า โดยเฉพาะลุม่ที'มีการทํานา 

� ปัญหาทรัพยากรนํ �ายงัมีปัญหาอื'น ๆ อีกนอกจาก “ความขาดแคลนนํ �า” – โดยเฉพาะพื �นที' 3 นํ �าอยา่ง
ภาคใต้ การรักษาระบบนิเวศและจดัการนํ �าให้สมดลุกบัอาชีพที'หลากหลายมีความสําคญัมาก

� Woodhouse and Muller (2017) - เรื'องราว (Narrative) ความสมัพนัธ์ของคนกบันํ �า เป็นตวักําหนดวาท� Woodhouse and Muller (2017) - เรื'องราว (Narrative) ความสมัพนัธ์ของคนกบันํ �า เป็นตวักําหนดวาท
กรรม (Discourse) ในการจดัการนํ �า วาทกรรมที'แตกตา่ง นํามาซึ'งระบบธรรมาภิบาลที'แตกตา่ง 
� ภาคกลาง – วาทกรรม “ความขาดแคลนนํ �า” และ “นํ �าจืดน้อย”

� ภาคตะวนัออก – วาทกรรม “ความขาดแคลนนํ �า”  และ “นํ �าเค็มบกุ” 

� ภาคใต้ – วาทกรรม “รักษานิเวศและสร้างสมดลุ” 

18



การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ผา่น “เกมกระดาน” 
(ลุ่มนํ%าภาคกลาง)

19

บริบทของ เมือง แตกต่างกนั
เป้าหมายของเมือง คือ เศรษฐกิจเติบโต
และประชาชนตอ้งมีนํ%าใช ้(อุปโภคบริโภค)
เหตการณ์สมมติ คือ ปริมาณนํ%าฝน ไม่เท่ากนั
พนัธกิจ คือ แผนการใชน้ํ% าในแต่ละรอบปี และ บรรลุเป้าหมายของเมือง



20

ภายในกลุ่ม �
สมาชิกร่วมกนัวางแผน

การเจรจาระหวา่งกลุ่ม
� สมาชิกร่วมกนัวางแผน
เพืBอประโยชน์ของกลุ่ม และ
การแบ่งปันระหวา่งกลุ่ม



ประเดน็ความมัBนคง
ดา้นนํ%า-อาหาร

ผลลพัธ์ของการ
วางแผนจดัสรรนํ%า

21

ผลของการประชุมเชิงปฎิบตัิการ
ทาํใหไ้ดข้อ้คิดเห็นทีBเป็นประโยชน์
ต่อการเสนอแนะเกีBยวกบั
“กติกาการบริหารจดัการนํ%า”

กรณีตวัอยา่ง
- รัฐกาํหนดปริมาณ

นํ%าใชเ้พืBอบริโภค
และผลิต

- การซื%อนํ%าใช ้เพืBอ
บริโภคและผลิต



ปริมาณนํ	าท่าธรรมชาติ และ ปริมาณนํ	าในแหล่งเก็บกับนํ	า ลุ่มนํ	าภาคกลาง

ปริมาณน้ําท่าธรรมชาติ
36,186 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
รายปี 49,439 ล้าน ลบ.ม.

แหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่
ความจุ 27,965 ล้าน ลบ.ม.

22

ปริมาณน้ําท่าที่ไหลออก
นอกลุม่น้ํา (runoff)
27,088 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลทีใ่ช้ได้เพิ่มเติม 
32,796 ล้าน ลบ.ม./ปี

ใช้งานได้จริง 
14,628 ล้าน ลบ.ม.

ทีBมา: คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558) แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558-2569)



ปริมาณนํ	าท่าธรรมชาติ และ ปริมาณนํ	าในแหล่งเก็บกับนํ	า ลุ่มนํ	าภาคตะวนัออก

ปริมาณน้ําท่าธรรมชาติ
32,339 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
รายปี 5,921.ล้าน ลบ.ม.

แหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่
ความจุ 1,173 ล้าน ลบ.ม.
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ปริมาณน้ําท่าที่ไหลออก
นอกลุม่น้ํา (runoff)
26,081 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลทีใ่ช้ได้เพิ่มเติม 
3,927 ล้าน ลบ.ม./ปี

ใช้งานได้จริง 1,093 
ล้าน ลบ.ม.

ทีBมา: คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558) แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558-2569)



ปริมาณนํ	าท่าธรรมชาติ และ ปริมาณนํ	าในแหล่งเก็บกับนํ	า ลุ่มนํ	าภาคใต้

ปริมาณน้ําท่าธรรมชาติ
 82,172 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
รายปี 7,003 ล้าน ลบ.ม.

แหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่
ความจุ 7,093 ล้าน ลบ.ม.
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ปริมาณน้ําท่าที่ไหลออก
นอกลุม่น้ํา (runoff)
61,637 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําบาดาลทีใ่ช้ได้เพิ่มเติม 
4,646 ล้าน ลบ.ม./ปี

ใช้งานได้จริง 5,481 
ล้าน ลบ.ม.

ทีBมา: คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558) แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรนํ% า (2558-2569)



จะทําอย่างไรให้ “ปริมาณนํ	า” มีพอดกีับ “ความต้องการใช้นํ	า”
“มีพอดี” หมายความวา่อยา่งไร ?
“มีพอดี” แลว้ ตอ้ง “ตลอดเวลา” และ “ไม่เบียดเบียน”

โครงข่ายระบบการจดัส่งนํ%า (ยามตอ้งการ) – ระบายนํ%า (ยามไม่ตอ้งการ) – เกบ็กกันํ%า (ยามนํ%าเกิน)

ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกผู้ใช้นํ	า – คลอง / ประตูฯ / อ่างเก็บนํ	า / บ่อนํ	า 

ประเมนิสถานการณ์การใช้นํ	าในอนาคต – การเตบิโตของชุมชน / เมือง / ประเทศ
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โครงข่ายการกระจายนํ	า
ในลุ่มนํ	าภาคกลาง

26

โครงข่ายการกระจายนํ	า
ในลุ่มนํ	าภาคกลาง



โครงข่ายการกระจายนํ	า
ในลุ่มนํ	าภาคตะวนัออก

ทีBมา: กรมชลประทาน 27



โครงข่ายการกระจายนํ	า
ในลุ่มนํ	าภาคใต้

ทีBมา: กรมชลประทาน

ในลุ่มนํ	าภาคใต้
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ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกผู้ใช้นํ	า (กลุ่มทางการ+กลุ่มไม่ทางการ)
ประเภทของข้อตกลง บ่อเหมืองนํ	า 

(ส่วนบุคคล)
คลองธรมชาติ
(นอกเขตชลฯ)

ประปา
หมู่บ้าน

ชลประทาน
(ชป.)

อ่างเก็บนํ	า
(ชป.)

ค่าบาํรุงระบบ � � � พรบ. ชลประทาน 
กาํหนดอตัรา
ค่าชลประทาน
- การเกษตร 

ค่าไฟฟ้า (ปัJมนํ% าเขา้แปลงเกษตร/โรงงาน) � � � �

ค่าซ่อมแซมระบบท่อส่งนํ% า � � - การเกษตร 
ไม่เกิน 5 บาท/ไร่

- กิจการเชิงพาณิชย ์
   ไม่เกิน  0.5 บาท

ต่อลบ.ม.

ค่าซ่อมแซมระบบท่อส่งนํ% า � �

การซื%อนํ% าจากแหล่งนํ%าเอกชน �

การจดัสรรเวลาของการใชน้ํ% า ก่อน-หลงั � � �

การจดัลาํดบัความสาํคญั พืช/กิจกรรม � �

การกาํหนดปริมาณการใชน้ํ% า (ผา่นขนาดท่อนํ%า) � �

บทลงโทษ กรณีขโมยนํ%า � �

การบรรเทาทุกข์ � � �
29



จะทําอย่างไรให้ “ปริมาณนํ	า” มีพอดกีับ “ความต้องการใช้นํ	า”

� ข้อตกลงร่วมกัน ���� ระดบักลุ่มผู้ใช้นํ	า
� “ค่านํ �า” เช่น ค่าชลประทาน ค่าไฟฟ้าปั"มนํ �า ค่าบาํรุงฯ ค่าปรับ ฯลฯ

� “จัดสรรนํ �า” เช่น เวลาใช้น ํ �า, ปริมาณนํ �าใช้, ห้ามใช้ ฯลฯ

� “แบ่งปันผลประโยชน์” เช่น น ํ �าน้อย-ใช้น้อย

� ข้อตกลงเหล่านี � กค็ือ เครื5 องมือทางเศรษฐศาสตร์ (ระดับกลุ่มผู้ ใช้น ํ �า) นั5นเอง
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ขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชิกผูใ้ชน้ํ% า (เฉพาะกลุ่ม) – เพียงพอหรือไม่ 

โดยเฉพาะเมืBอคาํนึงถึง “ภาพรวมของปริมาณนํ%าทีBใชก้ารได”้ ของลุ่มนํ%า

และเมืBอคาํนึงถึง สภาวการณ์ทีBลุ่มนํ%ามกัเผชิญ คือ “นํ%าไม่พอ” 

หรือ เมืBอคาํนึงถึง แนวทางการ “ผนันํ	าระหว่างลุ่มนํ	า”
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จะทําอย่างไรให้ “ปริมาณนํ	า” มีพอดกีับ “ความต้องการใช้นํ	า”

� ข้อตกลงร่วมกัน ���� ระดบัลุ่มนํ	า / ระหว่างลุ่มนํ	า ���� ยงัไม่ปรากฎให้เห็นชัด
� กลุ่มผู้ ใช้น ํ �า จาํนวนมาก

� สภาพภูมปิระเทศของลุ่มนํ �า ทาํให้ “เวลา” และ “พ ื �นท ี5” การใช้น ํ �าแตกต่างกัน

� “แบ่งปันผลประโยชน์” เช่น น ํ �าน้อย-ใช้น้อย

� ข้อตกลงร่วมกันของระดับลุ่มนํ �า ควรเป็นอย่างไร?

� เครื5องมือเศรษฐศาสตร์ ระดับลุ่มนํ �า ควรมีลักษณะอย่างไร เพ ื5อให้ “ปริมาณนํ �ามี
พอดีกับความต้องการนํ �า”
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ข้อตกลงร่วมกัน ���� ระดบัลุ่มนํ	า (ส่วนใหญ่เผชิญ “นํ	าไม่พอ”)
� กตกิา ระดบัลุ่มนํ �า ควรมีลักษณะอย่างไร เพ ื5อให้ “ปริมาณนํ �ามีพอดกีับความต้องการนํ �า” 

(มติริะยะยาว – มใิช่ภายใน 1 ปี) 

� (1) ใช้งบประมาณแผ่นดนิ เพ ื5อการลงทนุสร้าง อ่างเกบ็นํ �า ? 
� แลกกับ การสูญเสียพ ื �นท ี5..สาธารณะ...เพ ื5อประโยชน์ด้านอ ื5น (เพ ื5อกิจการใด ?)

ตอ้งใชเ้งิน
+
ตอ้งสูญเสีย

� (2) ใช้งบประมาณส่วนตวั เพ ื5อลงทนุสร้าง บ่อกักเกบ็นํ �า ในท ี5ดนิของตน/ชุมชน ?
� แลกกับ การสูญเสียพ ื �นท ี5...ส่วนตวั...เพ ื5อการเกษตร/โรงงาน

� (3) “เมื5อน ํ �าน้อย” – ควรจดัสรรนํ �าให้กลุ่มผู้ใช้น ํ �าใด ก่อน-หลัง ? หรือ กจิกรรมใดก่อน-หลัง ? 
� มีผู้ ได้ประโยชน์ กับ มีผู้ เสียประโยชน์ – จะทาํอย่างไรให้ ผู้ เสียฯ เสียน้อยท ี5สุด (เช่น การชดเชยฯ)

� (4) ปรับเทคนิค (ใช้น ํ �าน้อยลง แต่ผลผลิตเท่าเดมิหรือมูลค่าเพ ิ5มข ึ �น) เป็นไปได้ในระยะยาว ?
� ใคร ควรเป็นผู้บุกเบกิ ? และต้องใช้เงนิในการค้นคว้ามากน้อยเพยีงใด ?

33

ตอ้งสูญเสีย
�

ตอ้งหาเงิน
�

“กองทุนนํ%า”
(เป็นธรรม
และย ัBงยนื)



ตัวอย่างข้อตกลงร่วมกัน ���� ระดบัลุ่มนํ	า / ระหว่างลุ่มนํ	า
ประเภทของข้อตกลง ลุ่มนํ	า A 

(ปริมาณนํ	ามาก)
ลุ่มนํ	า B

(ปริมาณนํ	าน้อย)

การจดัสรรเวลาของการใชน้ํ% า (ก่อน-หลงั) ภายในลุ่มนํ%าเดียวกนั � �

การจดัสรรเวลาของการใชน้ํ% า ระหวา่งล่มุนํ% า (เดือน) � �

การจดัลาํดบัความสาํคญั พืชและกิจกรรม ของ 2 ลุ่มนํ% า � �การจดัลาํดบัความสาํคญั พืชและกิจกรรม ของ 2 ลุ่มนํ% า � �

การกาํหนดปริมาณการใชน้ํ% า (ผา่นการตกลงล่วงหนา้) �

การแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งลุ่มนํ% า � �

บทลงโทษ กรณีขโมยนํ%า � �

อืBนๆ (ถา้มี เช่น ระบบนิเวศลุ่มนํ%า) � �
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ภาคเกษตร

• ข้าว

ภาคการผลิต

• อุตสาหกรรม

ภาคบริการ

• การก่อสร้าง 

ควรมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสาขาการผลิต ? (กรณ ีนํ	าไม่พอ)

• ข้าว
• อ้อย
• มันสําปะหลัง
• ยางพารา
• ปาล์มน้ํามัน
• สวนผลไม้
• เกษตรอื่นๆ
• ประมง

• อุตสาหกรรม
• การไฟฟ้าและก๊าซ
• การประปา 

• การก่อสร้าง 
• การบริการ
• การบริการสาธารณะ
• การบริการอื่นๆ

35



ตวัอยา่งชน่ ถา้ปริมาณนํ�าที�ใชไ้ด ้“ลดลง” รอ้ยละ 10
สมมติ ทางเลือก 3 ทาง คือ

จดัสรรนํ�าใหทุ้กภาคเศรษฐกิจอยา่งเท่าเทียมกนั 1

กาํหนดใหภ้าคอุตสาหกรรมและภาคบริการไดร้บัการจดัสรรนํ�ากอ่น 

กาํหนดใหภ้าคเกษตร ไดร้บัสิทธิในการจดัสรรนํ�ากอ่น

2

3
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การประมาณการผลประโยชนร์ะดบัประเทศ : นํ% าลดลงร้อยละ 10
ทั�งประเทศ ลุม่นํ�าเจา้พระยา ลุม่นํ�าภาคตะวนัออก

รูปแบบการจดัสรร การเปลี!ยนแปลงมูลค่า
ผลผลิต

การเปลี!ยนแปลงมูลค่า
ผลผลิต

การเปลี!ยนแปลงมูลค่า
ผลผลิต

จดัสรรนํ�าเทา่กนั -17.1% - 9.0% -16.5%

จดัสรรนํ�าใหอ้ตุสาหกรรมและ
บริการก่อน

- 0.9% -0.3% -1.5%

จดัสรรนํ�าใหเ้กษตรก่อน -19.8% -12.9% -19.6%

� คาํนวณจาก Input-output Table (สศช. 2553) และ Water Footprint (ฐานคิดจากขอ้มูลของกรมชลประทาน) 

� ยงัไม่รวมผลกระทบตอ่ ราคาสินคา้ การจา้งงาน การกระจายรายได ้ความยากจน
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ประเมินสถานการณ์การใช้นํ	าในอนาคต

38

การเตบิโตของชุมชน (ต้องการนํ �าเพ ื5อการผลิตและบริโภค)

การพฒันาเมือง (เช่น จังหวัดชายแดน, จังหวัดท่องเท ี5ยว, EEC)

การพฒันาประเทศ (เช่น เศรษฐกิจพอเพยีง, ความยั5งยืนของทรัพยากรป่า-นํ �า-ดนิ)

ความมั5นคงด้านนํ �า-อาหาร-พลังงาน ของประเทศ (และ ระดับลุ่มนํ �า)



(ร่าง) กติกาการบริหารจดัการนํ%า (ของแต่ละลุ่มนํ%า) ทีBตอ้งคาํนึงทุกมิติ

เท่าเทียม+เป็นธรรม (ภายใน
ลุ่มนํ% า /ระหวา่งลุ่มนํ% า)

เท่าเทียม+เป็นธรรม (ภายใน
ลุ่มนํ% า /ระหวา่งลุ่มนํ% า)

มาตรการสัBงการ

ลาํดบัสาขาผลิต (ภายในลุ่ม
นํ% า และ ระหวา่งภูมิภาค)

ลาํดบัสาขาผลิต (ภายในลุ่ม
นํ% า และ ระหวา่งภูมิภาค)

ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของ
การใชน้ํ% า (ใชน้ํ% า 100 ลบ.ม.

ความมัBนคงดา้นนํ% า-อาหาร 
(ภายในลุ่มนํ% า และประเทศ)
ความมัBนคงดา้นนํ% า-อาหาร 

(ภายในลุ่มนํ% า และประเทศ)

ความมัBนคงนํ% า-อาหาร (ใชน้ํ% า
เพืBอพืชอาหาร+พึBงพิงนํ% าจาก

มาตรการสัBงการ

การโอนโควตา้การใชน้ํ% า 
(พร้อมกลไกแบ่งปันฯ)

การเกบ็ค่านํ% าใช ้รูปแบบต่างๆ
(พร้อมกลไกเงินหมุนเวียน)

การใชน้ํ% า (ใชน้ํ% า 100 ลบ.ม.
สร้างรายได.้.?..บาท) 

การเปลีBยนแปลงพฤติกรรม
การใชน้ํ% า (มาตรการส่งเสริม

ผูป้ระหยดันํ% า)

เพืBอพืชอาหาร+พึBงพิงนํ% าจาก
ต่างถิBน/ต่างชาตินอ้ย)

ระบบการแกไ้ขปัญหา
ระหวา่งลุ่มนํ% า (กลไกทีBลด
ความเหลืBอมลํ%าทางสงัคม)
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จบการนําเสนอ
ขอบคุณค่ะ
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ขอบคุณค่ะ


