
แนวทางการบริหารนํ้าอย่างมีธรรมาภิบาลนํ้า ดร.แมน ปุโรทกานนท์



Time line การปฏิบตันิโยบายนํ้าไทยในแผนพฒันา

2504-2509

-เก็บค่านํ้า

-สรา้ง 9 เข่ือน 

“ภูมิพล”

2510-2514

-สรา้ง 5 เข่ือนอีสาน

-ปลกูพืชฤดูแลง้

2515-2519

-งานจดัการนํ้า

สภาตาํบล

พรบ.สวล. 18

ปัญหาสวล. 17

2520-2524

-จดัตั้งศูนย์

ประสานดา้นนํ้า

-พฒันาเจา้พระยา

-สูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า

-แผนระยะสั้น 

ขาดแผนระยะยาว

-ขาดขอ้มูลสาํรวจ

-ใชน้ํ้าไม่ประหยดั

-เมืองขยายตวั

2525-2529

-กาํหนดคุณภาพนํ้า

ไร-่นา

-พฒันาแหล่งนํ้าขนาด

เล็ก

-จดัหานํ้าอุตสาหกรรม

-คณะกก.นํ้าชาติ

-แหล่งนํ้าไม่สมบูณ์

-ขาดประสทิธิภาพ

-การจดัการกระจาย

ของหลายหน่วย

2530-2534

-กาํหนดชั้นคุณภาพนํ้า

อุปโภค-บรโิภค

-ผนันํ้าแม่กลอง

-กกัเก็บก่อสรา้ง

-ขาดแคลนนํ้า

-ขาดศกัยภาพบรหิาร

2535-2539

-การประทว้งเข่ือน

-ก่อสรา้งเข่ือนป่าสกั-

สยีดั

-ความเสือ่มโทรม

ทรพัยากร-สวล.

จดัหาแหล่งนํา้

เนน้การจดัหา

ประสิทธิภาพและผล

การจดัการ



Time line การปฏิบตันิโยบายนํ้าไทยในแผนพฒันา (2)

2540-2544

-แตง่ตั้งคณะกก.ลุ่มนํ้า

เจา้พระยา/ปิงตอนล่าง

-จดัตั้งองคก์รนํ้าเสยี

-สรา้ง 2 เข่ือน ประแสร/์

ขุนด่าน

-ขาดเอกภาพในการ

แกไ้ขปัญหา

-ความไม่มัน่คงทาง

เศรษฐกิจ-ขดัแยง้ทาง

สงัคม

2545-2549

-มียุทธศาสตรจ์ดัการนํ้า

-จดัตั้งกรมฯนํ้า

-ก่อสรา้งเข่ือนก่ิวคอหมา

-พฒันา Early Warning

-พฒันาคุณภาพนํ้าใตด้นิ

-ความขดัแยง้กลุ่มผูใ้ช้

หลายกลุ่ม

-ความเสือ่มโทรมนิเวศ

แหล่งนํ้า

-เสนอมาตรการปรบัปรุง

2550-2554

-จดัตั้งสนนก. (ขอ้มูล) 

-ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน

อีก 60 ลา้นไร่

-ขาดแคลนนํ้า

-คุณภาพนํ้าเสือ่มโทรม

แกไ้ม่ได้

-เสนอนโยบาย 5 ดา้น

2555-2559

-แผนแม่บทถูกยกเลิก

-เตรยีมกู ้3.5 แสนลา้นบาท

-จดัแผนแม่บท 9 โมดลู

-ขาดแคลนนํ้า

-ภยัพิบตัิ

2560-2564

-รา่ง พรบ.นํ้า

-กลไกสทนช.ท่ีมีเอกภาพ

-แผนแม่บท 20 ปี

-ทรพัยากรลดลง/เสือ่มโทรม

-EIA & SEA ไม่เป็นระบบ

-การเขา้ถึง/จดัสรรไม่เป็น

ธรรม/เหลื่อมลํ้า

-เกิดความขดัแยง้/ขอ้พิพาท

กลไกแกไ้ขปัญหา
-ยุทธศาสตร/์มาตรการ

-กลไกท่ีมีเอกภาพ-แผน

-พรบ.นํา้



2002

Johannesburg Plan of 

Implementation

เรียกรอ้ง ใหบ้รรจุ

แนวทาง IWRM และ

แผนสรา้งประสิทธิภาพ

จดัการน้ํา ในปี 2005

2012

Rio +20

The Future We Want

ยํา้ พนัธสญัญา การ

ผลกัดนั IWRM ให้

เกิดผลเชิงรูปธรรม

2015

The 2030 Agenda

เน้นเป้าหมายการ

พฒันาท่ียัง่ยนื(SDGs) 

ตามTarget 6.5 

ในปี 2030

ความกา้วหนา้ “การปฏิบติั” การจัดการนํ้าแบบบูรณาการ

ขอ้ตกลงสาํคญั ระดบันานาชาติ วา่ดว้ย การปฏิบติั ดว้ยแนวทาง การจดัการน้ําแบบบรูณาการ 

1977

Mar del Plata

UN Water Conference

หลกัการพ้ืนฐานของ

IWRM.

1992

Rio Earth summit

Agenda 21, Ch.18

เสนอใหบ้รรจุหลกัการ

IWRM ในแผนงาน 

ระดบัชาติ/เมือง-เขต และ

ทอ้งถ่ิน



โครงสรา้งจดัการนํ้าทว่ม-แลง้, 

การจดัการนํ้าผิวดิน-ใตดิ้น

คุณภาพนํ้า การจดัการแหล่งตน้

นํ้า

กรอบนโยบาย-มาตรการดา้น  

supply side and demand 

เคร่ืองมือจดัการ

กรอบคิดการบริหารจดัการนํ้า

ตามแนวเศรษฐศาสตร ์

การเมือง

การใช ้สาขา

อ่ืนๆ 

นํ้า รกัษา

ระบบนิเวศ

นํ้า เพ่ือ

พลงังาน

นํ้าเพ่ือผลิต

อาหาร

นํ้าอุปโภค 

บริโภค

นํ้าแยกตามภาคส่วน “ผูใ้ช”้

Integrated Water Resources Management

การบรหิาร จดัการนํ้าแบบผสมผสาน



เกณฑว์ัดและคาํอธิบาย 
เกณฑ ์ลาํดบัการใหค้า่คะแนน มาตรฐานการบริหารจดัการน้ํา :

เกณฑก์ารปฏิบตัิ ช่วงคะแนน  ค่าคะแนน”การบริหารจดัการนํ้าแบบผสมผสาน”

(IWRM score)

สูงมาก 91 - 100 มีการกาํหนดแผน และปรบัปรุงแผน อยา่งต่อเน่ือง.

สูง 71 - 90 วตัถุประสงคข์อง การบริหารจดัการแบบผสมผสาน มีผลปฏิบติั.

สูง-ปานกลาง 51 - 70 แนวทางการบริหาร จดัการแบบผสมผสาน มีแผนการปฏิบติั.

ปานกลาง 31 - 50 การบริหารจดัการแบบผสมผสาน ไดร้บัการบรรจุในโครงสรา้ง

กลไกเชิงสถาบนัและเร่ิมนําไปปฏิบติั.

ตํา่ 11 - 30 แนวทางการบริหารจดัการแบบผสมผสาน เร่ิมไดร้บัการปฏิบติั.

ตํา่มาก 0 - 10 แนวทางการบริหารจดัการแบบผสมผสาน ยงัไมเ่กิดขึ้ น .



กรอบแนวคิด “ธรรมาภิบาลนํ้า-OECD

Source: framework of good water governance principles (OECD 2015)

ความสามารถ
ระบบขอ้มลู

การลงทุน

กฏ-กติกา

นวตักรรม

โปร่งใส
ระบบติดตาม

บทบาท-ความ

รบัผิดชอบชดัเจน

เช่ือมโยง

ภาคนโยบาย

ธรรมาภิบาล

นํ้า

ความเช่ือใจ-ส่วนรว่ม



มิต ิดา้นธรรมาภิบาลนํ้า

แผนผัง แสดง “ธรรมาภิบาลนํ้า” ท่ีกาํหนดโดยปัจจยัต่างๆ 

•ความตอ้งการ •ประโยชน์สาธารณะ

•เกณฑม์าตรฐาน •ทรพัยากรท่ีใชไ้ด้

•คุณภาพ 

•ระบบขอ้มลู •ความรู ้

ภาคสว่นตา่งๆ 

•เกษตร •พลงังาน

•อุตสาหกรรม•ขนส่ง

•สนัทนาการ

• สุขภาพ • ท่องเท่ียว

• สภาวอากาศ • อ่ืนๆ

คุณลกัษณะ”ท่ีดี” ในการบรหิาร จดัการ

•ความรบัผิด-รบัชอบ

•โปร่งใส • ความเสมอภาค

• สมดุลเชิงอาํนาจ

• ประสิทธิภาพ

• ความเช่ือใจ/ไวใ้จ

•สมดุล : ขอ้เสนอ/แนวปฏิบติั

• ศกัยภาพ/ขอ้จาํกดั

• เจตน์จาํนงการเมือง • อ่ืนๆ

กลไกเชิงสถาบนั กลุ่มผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย

•แบบเป็น ทางการ

หน่วยงาน/ภาคเอกชน/กลุ่มผูใ้ช ้

/องคก์รพฒันาเอกชน

•แบบไม่เป็นทางการ

ขอ้ตกลง/ความเช่ือ/ จารีต ประเพณี

นโยบาย, แผนงาน โครงการ

แผนยุทธศาสตร์

การปฏิบตัิ

A A

B

Bธรรมาภิบาล ดา้นนํ้า

ระบบนิเวศ

ทรพัยากรนํ้า

ภาคสว่น”ผูใ้ช”้



การศึกษา-ประเมิน “ธรรมาภิบาลดา้นนํา้”
1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)

 Capacity

 Policy coherent

 Appropriate scales within basin systems

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)

 Trade-offs across users, rural and urban, generations

 Stakeholders’ engagement

3. หลกัการไวเ้น้ือเช่ือใจและความผกูพนั (Trust& engagement)

 Data & Information

 Regulatory

 Innovative governance



หลักการสาํคัญ 3 ประการ

Transparency

Policy Relevant

Place-Scopes-Scales



การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นนํา้’

Scopes & Scales

(ช้ี)วดั-ตดัสิน/ศึกษา-ประเมิน

วตัถุประสงค-์ของใคร (กลุ่ม/เครือข่าย/กลไกเชิงสถาบนั-โดยสมคัรใจ / กรณีทัว่ไป-
เฉพาะเจาะจง)

กระบวนการ-อยา่งไร

ผูร้บัประโยชน์หลกั-ผูใ้ช ้

ใครจะรบัผิดชอบ

การรบัรอง-ยนืยนัผล-การศึกษาประเมิน



ขอบเขตนิเวศ ครอบคลมุพ้ืนท่ี 

(ตร.กม.)

อิทธิพลของพืชปก

คลมุพ้ืนท่ี

หน่วยพ้ืนฐานท่ี กาํกบั

ดูแล

จุดเนน้การจดัการ

พ้ืนท่ีนิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็ก

(Micro-watershed)

0.05-0.50 มีผลมาก ส่วนบุคคล/ทอ้งถ่ิน การใชดู้แล-รกัษา

พ้ืนท่ีนิเวศลุ่มนํ้ายอ่ย

(Sub-watershed)

1-10 มาก อปท.-องคก์รทอ้งถ่ิน การจดัชั้นลุ่มน้ําการจดัการแบบ

ผสมผสาน

ลุ่มนํ้า-ขนาดเล็ก

(Watershed)

10-100 ปานกลาง อปท.-หลายหน่วย การกาํหนดแบบแผนการใชท่ี้ดิน

ลุ่มนํ้าสาขา

(Sub-basin)

100-1,000 น้อย ทอ้งถ่ิน-จงัหวดั-ภาค แผนบรูณาการลุ่มน้ํา

ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่

(Basin)

1000-10000 น้อยมาก รฐั-หลายรฐั แผนบรูณาการลุ่มน้ํา

adjusted from Watershed Management Approaches, Policies and Operations: Lessons for Scaling Up, The World Bank Washington, DC,2008

คุณลักษณะสาํคัญของหน่วยจดัการในขอบเขตนิเวศลุ่มนํ้า



พัฒนาการของเครือข่าย-กลไกเชิงสถาบัน

รว่มผลกัดนั 

“วาระรว่ม” ของเครือข่าย

ระดมทรพัยากร

แลกเปล่ียนขอ้มูล-ข่าวสาร

ประสานเช่ือมโยง-เครือข่าย

แกไ้ขปัญหา-จดัการ

ทรพัยากรรว่ม



ระบบนิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็ก -คอ้ทอง”





อ่างนํ้าพาน อ.สรา้งคอม จ.อุดรธานี

 อ่างนํ้าพาน” มีเน้ือท่ีประมาณ  12,000 ไร่  เป็นพื้ นท่ีรบัปริมาณน้ําฝนกอ่นการระบายลงสู่แมน้ํ่าโขง (แกม้ลิง) ลกัษณะ

เป็นแอ่งกะทะขนาดใหญ่  มีลาํหว้ยน้ําพานเป็นลาํหว้ยสายหลกั

 ทิศทางการไหลเวียนของนํ้า อ่างน้ําพานเป็นแกม้ลิงท่ีเช่ือมโยงกบัลาํหว้ยหลวงและแมน้ํ่าโขงจึงไดร้บัอิทธิพลโดยตรง 

 ยอ้นกลบัไปเม่ือ 30 ปีกอ่น ถือวา่เป็นพื้ นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณข์องแหล่งน้ําธรรมชาติ ช่วงฤดูฝนของทุกปีน้ําในแม่น้ําโขง

จะไหลเอ่อลน้ฝัง่ไหลเขา้สู่ลาํหว้ยหลวงและอ่างน้ําพานพรอ้มกบันําพาพนัธุป์ลาน้ําจืดหลายสายพนัธุ์



ต.สรา้งคอม

อ่างนํ้าพาน

Legend

‘บลอ๊คน้อย’

Nong Pakhad

Huay Kee

Nong Takla

ขา้วนาปรงั



ต.สรา้งคอม

ต.เชียงดา

ต.นาสะอาด

อ่างนํ้าพาน

อ.สรา้งคอม จ.อุดรธานี



ลาํดับเหตุการณเ์ปล่ียนแปลงการใชท้รัพยากร: อ่างนํ้าพาน

ก่อน 2493 

มีพ้ืนท่ี 4,000 

ไร่ อุดมสมบรูณ ์

ป่าบุ่ง ป่าทาม 

แอ่งกระทะ หว้ย 

หนอง ฯลฯ

สรา้ง “อ่างนํ้าพาน” 

ประกาศเขตพ้ืนท่ี 3 

ตาํบลสรา้งคอม, นา

สะอาด, เชียงดาเป็น

พ้ืนท่ีสงวน 12,000 ไร่

2519

2520

พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์

ลดลงเหลือ 6,000 ไร่ 

เน่ืองจากโครงการโขง ชี 

มลู และราษฏรบุกรุก

เป็นพ้ืนท่ีทาํนาปรงั

2554

ระบบสูบน้ําดว้ยไฟฟ้า

กระจายน้ําเขา้สู่พ้ืนท่ี

การเกษตรบา้นไทย

สวรรค ์ต.สรา้งคอม

(กรมทรพัยากรน้ํา)

มีการตั้งคณะทาํงานศึกษา

การพฒันาอ่างนํ้าพาน 

มีตวัแทน 3 ตาํบล เพ่ือ

ศึกษาและจดัทาํยุทธศาสตร์

การพฒันาลุ่มน้ําพาน 

2555

2556

เกิดการ

ท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 

“ล่องแพลํา

นํ้าพาน”

“กลุ่มเกษตรกร

ทาํนาบลอ๊คนอ้ย”

130 ราย 3,500 ไร่

2524



ความตอ้งการใชน้ํ้าของอ่างนํ้าพานท่ีเปล่ียนแปลงไป (เมษายน 2561)

โครงการศึกษารูปแบบกระบวนการจดัทาํแผนการใชป้ระโยชน์และการจดัการอ่างน้ําพานแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ตาํบลรอบอ่างพาน อาํเภอสรา้งคอม จงัหวดัอุดรธานี

เราจะบรหิารจดัการการใชน้ํา้ท่ีอ่างนํา้พานอย่างไร?



ตัวอย่างรูปธรรม-จากกรณีศึกษาท่ีเป็นระบบนิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็ก

พื้ นที่/ลุม่นํ้า ลุม่นํ้าหว้ยหลวง อุบลราชธานี

รูปแบบ-โครงสรา้ง กลุ่ม/เครือขา่ยพื้ นท่ี-คณะกรรมการอ่างพาน (3 อปท.) กลุ่ม/เครือขา่ยพื้ นท่ี (อปท.)-คณะกรรมการจดัการ

MOU

บทบาท-หนา้ที่ จดัการปัญหาใช-้จดัการน้ําระดบัพ้ืนท่ี-ความรว่มมือ

ระหวา่ง3อปท.

จดัการปัญหาใช-้จดัการน้ําระดบัพ้ืนท่ี-จดัทาํ

ขอ้ตกลงแผนจดัการขา้มพื้ นท่ี

ความสมัพนัธ/์ตวัแสดงหลกั กลุ่มผูใ้ช/้ อาชีพ/เครือข่ายระดบัพื้ นท่ี-ผูนํ้าทอ้งถ่ิน-

หน่วยงาน

กลุ่มผูใ้ช/้ กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายระดบัพ้ืนท่ี-ผูนํ้า

ทอ้งถ่ิน-หน่วยงาน

(กระบวนการ) ตอ่รอง-รว่มมือ สรา้งแบบแผนความรว่มมือ-และต่อรองหน่วยงาน

ทอ้งถ่ิน/จงัหวดั

กลุ่มรว่มมือระดบัพื้ นท่ี-แผนจดัการรว่มกบัทอ้งถ่ิน-

ขอ้ตกลงขา้มพ้ืนท่ี

การเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน/รฐั -ประสานอปท.

-แผนความรว่มมือ3 อปท.

-แผนสนับสนุนของทอ้งถ่ิน

-แนวทางความรว่มมือของ 4 หน่วยงาน

นยัทางมาตรการ/นโยบาย -แผนบูรณาการความรว่มมือขา้มอปท.

-“ขอ้ตกลงรว่ม” ระดบัพื้ นท่ี

-แผนจดัการรว่มอปท. 

แผนบูรณาการความรว่มมือและ

-“ขอ้ตกลงรว่ม” ระดบัพื้ นท่ี



สรุป การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นนํา้’

1. เป็น on-going process ท่ีมุง่ในการพฒันา-ยกระดบัการบริหารจดัการน้ํา

2. ศึกษาประเมินตนเอง (แบบมีส่วนร่วม)

3. เป็นกระบวนการแบบ adaptive mgt. 

4. จุดเน้น-

 Policy-กลไกเชิงสถาบนั-กระบวนการตดัสินใจ

 Performance-ความเหมาะสมทางนิเวศ/ประสิทธิภาพ/ผลของการจดัการ/นิเวศลุ่มน้ํา 
Scopes-scales-สมดุลมิติ เศรษฐกิจ-สงัคม-ส่ิงแวดลอ้ม

 People-oriented-ตอบโจทย ์ปัญหา ความตอ้งการของพ้ืนท่ี เปิดกวา้ง-ใชก้ระบวน
ปรึกษาหารือ-ไกล่เกล่ีย-ขอ้ขดัแยง้



สรุป การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นนํา้’

5. การสรา้งระบบสะทอ้นกลบัในทาง policy process-policy evaluation

 SDGs-6

 Investment framework –การวิเคราะห/์ประเมินความคุม้คา่

6. การประสมประสาน กลุ่มตวัช้ีวดัท่ีเป็น-เชิงวิทย-์เชิงสงัคม/Fact based VS Observatory based 
ตวัช้ีวดัท่ีเป็น วัตถวิุสยั กบั กลุ่มท่ีเป็น อตัตวิสยั ฯลฯ
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