ความเห็นตอรางพรบน้ํา (2560)
ความเหนตอรางพรบนา
รศ ดร สจริ
รศ.ดร.สุ
จรตต คณธนกลวงศ
คูณธนกุลวงศ
30 มีนาคม 2560
งานเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ...........”

หัวขอนําเสนอ
หวขอนาเสนอ
•
•
•
•

ความเปนมา
ความเป
นมา
องคประกอบทีต่ องพิจารณารวม
กรอบแนวคิดทีพ่ งึ มี
ความเห็นตอรางพรบน้าํ (๒๕๖๐)

ความเปนมา
ความเปนมา
พรบ. นํา้ มีการรางกันหลายฉบับภายใต
ใ แตละสถานการณท่ีแตกตางกัน
1.1 ยคก
ุ อนสภาปฏิฏรปู ตองการสรางกลไกการดแล
ู ตามแผนพัฒนา
1.2 ยุ ค สภาปฏิ รู ป รั ฐ ธรรมนู ญ ดร บวรศั ก ดิ์ ร า ง พรบ เพิ่ ม กลไก
ประชาชน
1.3 ยุุคสภาขับเคลื่อน รัฐธรรมนููญ อจ มีชัย กําหนดอํานาจประชาชน
มี ปรับปรุงรางพรบ ทรัพยากรน้ํา มีการกําหนดยุทธศาสตร 20 ป
และ SDG

องคประกอบที่ตองพิจารณารวม
องคประกอบทตองพจารณารวม
•
•
•
•
•
•
•
•

รััฐธรรมนูญ 59
ยุุทธศาสตรชาติ 20 ป
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุยทธศาสตร
ทธศาสตรนา
น้ํา 12 ปป
แนวทางแผน 12
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรบที่เกี่ยวของ
พรบทเกยวของ
สรุปขอเสนอแนะ

รัฐธรรมนญ
รฐธรรมนู
ญ (59)
"มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ มมีสี ิทธิิ
(1) อนุรักษฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารี ต
ประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ
ประเพณอนดงามทงของทองถนและของชาต
(2) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดลและยั
หลากหลายทางชวภาพอยางสมดุ
ลและยงยนตามวธการทกฎหมายบญญต
่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอ
ประชาชนหรือชมชน
หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยาง
ุ
สงบสุ ข ของประชาชนหรือ ชุ ม ชน และได รับ แจ ง ผลการพิ จ ารณาโดยรวดเร็ ว ทั้ ง นี้
หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ใ
ในการพิ
จิ ารณาดว ยตามวิธิ ีการทีก่ี ฎหมายบัญ
ั ญััติ
(4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงสิทธิที่จ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาว
รวมถงสทธทจะรวมกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอรฐในการดาเนนการดงกลาว
ดวย"

ยุยทธศาสตร
ทธศาสตรชาต
ชาติ 20 ปป

SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เป้ป้าประสงค์
ป
์ 11 ตัวั ชีี้วัด
สร้างหลักประกันให้มนี ้ําใช้ และ
มมีการบรหารจดการนา
การบริหารจัดการน้ํา
และสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนสําหรับทุกคน
เป้าประสงค์
เปาประสงค
6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทกุ คนเข้าถึงน้ําดืม่ ที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทกุ คนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง
โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยูใ่ ต้สถานการณ์ที่เปราะบาง
ภายในปี 2573
ภายในป
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ํา โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ
และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอุ นั ตราย ลดสัดส่วนน้ํา
เสียที่ไม่ผา่ นกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนํา
กลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด
ตวชวด
6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ําดืม่ ทีไ่ ด้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย
6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกในการล้างมือด้วยสบูแ่ ละน้ํา้

6.3.1 ร้อยละของน้าํ เสียได้รบั การบําบัดอย่างปลอดภัย
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ํา (เช่น มหาสมุุทร,, ทะเล,,
ทะเลสาบแม่น้ํา, ธารน้ํา, คลอง หรือ สระน้ํา)
ที่มคี ุณภาพน้ําโดยรอบทีด่ ี
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SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เป้ป้าประสงค์
ป
์ 11 ตัวั ชีี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในทุก ภาคส่วนและ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ําและจัดหาน้ําที่ยงั่ ยืน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ํา
ภายในปี 2573
6.5 ดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงึ ผ่านทางความร่วมมือื ระหว่างเขตแดนตาม
ความเหมาะสมภายในปี 2573

6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ําอย่าง
มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา
6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ํา: สัดส่วนการใช้น้ําจืด
ต่อปริมาณน้ําจืดทีม่ ีทงั้ หมด

6.5.1 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ
6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลมุ่ น้าํ ที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการ
ดาเนนงานเพอความรวมมอดานนา
ํ ิ
ื่
่ ื ้ ้ํ
6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ํา 6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศ
รวมถึงภเขาป่
รวมถงภู
เขาปาไม
าไม้ พนทชุ
พื้นที่ชม่ น้นาาํ แม่
แมนา
น้ํา ชัชนหนอุ
้นหินอ้มน้นาาํ และ ทเกยวของกบนาทุ
ที่เกี่ยวข้องกับน้ําทกระยะเวลา
กระยะเวลา
ทะเลสาบ ภายในปี 2563
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SDGs 6 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
8 เป้ป้าประสงค์
ป
์ 11 ตัวั ชีี้วัด
เป้าประสงค์
6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศกําลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
ประเทศกาลงพฒนาในกจกรรมและแผนงานทเกยวของ
กับน้ําและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ํา
การขจัดเกลือ การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการน้ําเสีย เทคโนโลยีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ํา้ และ
สุขอนามัย

ตัวชี้วัด
6.a.1 จํานวนความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการในด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ําและสุขอนามัย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบรณาการ
ซงเปนสวนหนงของแผนบู
รณาการ การใชจายของ
การใช้จ่ายของ
รัฐบาล

6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นทีจ่ ัดตัง้
และวางนโยบายปฏิบตั ิการ และกระบวนการปฏิบตั ิ
ดําเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในด้านการจัดการน้าํ และสขอนามั
ในดานการจดการนาและสุ
ขอนามยย

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม และสนับสนุน SDGs
สร้างหลักประกันให้มีนน้ํ้าใช้ และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาล
าลอย่าง
ยั่งยืนสําหรับทุกคน

ทส. กษ.
มท.

สธ. อก. วท. (สสนก.)
สกว. สสช.
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6

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการบรหารจดการทรพยากรนา
ศส ์
ิ ั
ั
้ํ
การอนุรกษฟนฟู
การอนรั
กษ์ฟื้นฟป
ป่าาตนนา
ต้นน้ําและ
ป้องกันการพังทลายของดิน
การจัดการคุณภาพน้ํา
น้ําเสีย น้ําเค็ม

การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย
สรางความมนคงนาภาค
สร้
างความมั่นคงน้าํ ภาคการผลต
การผลิต
(เกษตร/อุตสาหกรรม)
การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
12

ทิศทางการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ก่อ่ น พค 57

57-59

60

61-65
61-64

66-70
65-69

71-75
70-74

76-79
75-79

ผลสัมั ฤทธิ์ิ

ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
หมู่บา้ นไม่มปี ระปา

7,490 หมูบู่ า้ น

มีปี ระปา
100%

ของประเทศ
5,583
,
หมูบ่ า้ น

1,907
,
หมูบ่ า้ น

••เพมประสทธภาพระบบ
ิ่ ป สิ ิ
ประปาหมูบ่ า้ น
•พัฒนาระบบประปาเมือง/
พืน้ ที่พเิ ศษ/ชุมชน/โรงเรียน

ทุกหมูบ่ า้ น พืน้ ทีเ่ มือง พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ได้รบั
การพัฒนาระบบประปา มีนา้ํ ประปาใช้
ภายในปี 2560
และน้าํ ประปาได้มาตรฐานภายในปี 2575
และนาประปาไดมาตรฐานภายในป

-------------พฒนาคุ
พัฒนาคณภาพน้
ณภาพนาประปาใหไดมาตรฐาน
าํ ประปาให้ได้มาตรฐาน WHO
WHO---------------

ยุทธศาสตร์การสร้างความมัน่ คงของน้าํ ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
พืน้ ทีเ่ กษตร
ชลประทาน

30.22

พืนื้ ทีเี่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืนื้ ทีเี่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืนื้ ทีเี่ กษตร
ชลประทานเพิม่

พืนื้ ทีเี่ กษตร
ชลประทานเพิม่

1.11

0.57

4.87

2.14

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

พืนื้ ทีเี่ กษตร
ชลประทานเพิม่
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ล้านไร่

พืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานเพิม่ 18.7 ล้านไร่
แหล่งน้าํ ในเขตชลประทาน 4,800 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้าํ นอกเขตชลประทาน 3,033 ล้าน ลบ.ม.
พัฒนาน้าํ บาดาลเพิม่ ขึน้ 372 ล้าน ลบ.ม.

--------------------เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าํ และระบบชลประทานเดิม ให้ประหยัดน้าํ ได้รอ้ ยละ 10---------------พัฒนาแหล่งน้าํ
พั
ฒ
นาแหล่
งน้าํ
รวมปริมาณนํา้ํ เพิม่ ขึนึ้ 8,205 ล้า้ น ลบ.ม.
พัฒนาแหล่งน้าํ
พัฒนาแหล่งน้าํ
ล้านไร่
พัฒนาการใช้นา้ํ ระหว่างประเทศ
ในเขต ชป. 756 MCM ในเขต ชป. 530 MCM ในเขต ชป. 2,420 MCM ในเขต ชป. 1,094 MCM
ตามผลการศึกษา
เพิม่ น้าํ ต้นทุนรองรับเศรษฐกิจ 190 ล้าน ลบ.ม.
นอก ชป. 1,319 MCM นอก ชป. 602 MCM นอก ชป. 926 MCM
นอก ชป. 186 MCM
ประหยัดน้าํ ได้ 1,400 ล้าน ลบ.ม.
(เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ สาละวิน – เจ้าพระยา
น้าํ บาดาล 150 MCM น้าํ บาดาล 77 MCM น้าํ บาดาล 138 MCM
น้าํ บาดาล 7 MCM
/ภาคตะวันออก)

ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย
เสี่ยงน้าํ ท่วมสูง

8 ลุม่ น้าํ
185 ชุมชน

•ปรับปรุงลําน้าํ สาย
หลัก 230 กม.
•ป้องกันน้าํ ท่วมเมือง
64 แห่ง
•ผลการศึกษาระบาย
น้าํ 5 ลุม่ น้าํ
•ปรับปรุงผังเมือง 5
แห่ง

•ปรับปรุงลําน้าํ
สายหลัก 41 กม.
•ป้องกันน้าํ ท่วม
เมือง 39 แห่ง
•ผลการศึกษา
ระบายน้าํ 3 ลุม่ น้าํ
•ปรับปรุงผังเมือง
3 แห่ง

•ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก 494
กม.
•ป้องกันน้าํ ท่วมเมือง 66 แห่ง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบายน้าํ /
ทางระบายน้าํ หลาก(คลองอู่
ตะเภา/เจ้าพระยา-ท่าจีนระยะ
ที๑่ /ยม)
•ปรับปรุงผังเมือง 7 แห่ง

•ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก
105 กม.
•ป้องกันน้าํ ท่วมเมือง 16
แห่ง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย /
ทางระบายน้าํ หลากน้าํ
(เจ้าพระยา-ท่าจีนระยะที่
๒/บางปะกง/ปราจีนบุร)ี

•บํารุงรักษาลําน้าํ สาย
หลัก .
เพมประสทธภาพการ
ม่ ประสิทธิภาพการ
•เพิ
ป้องกันน้าํ ท่วมเมือง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย
น้าํ /ทางระบายน้าํ หลาก
(ใต้ฝงั่ ตะวันออก)

•บํารุงรักษาลําน้าํ สาย
หลัก
•เพิม่ ประสิทธิภาพการ
•เพมประสทธภาพการ

ป้องกันน้าํ ท่วมเมือง
•เพิม่ ประสิทธิภาพระบาย
น้าํ /ทางระบายน้าํ หลาก
(ใต้ฝงั่ ตะวันตก)

ปรับปรุงลําน้าํ สายหลัก 870 กม.
ป้ ั ้ํ ่ ื 185 แหง่
ปองกนนาทวมเมอง
ระบายน้าํ ดีขนึ้ 8 ลุม่ น้าํ
ปรับปรุงผังเมือง 15 แห่ง
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ทิศทางการบริหารจัดการน้ําของประเทศ (ต่อ)
ก่อน พค 57

57-59

60

61-65
61-64

66-70
65-69

71-75
70-74

76-79
75-79

ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าํ

11 แม่นา้ํ สายหลัก
284 ชุมชน

มีคณ
ุ ภาพน้าํ ต่าํ

•ระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 21 แห่ง
•ลําน้าํ สายหลัก 2
ลําน้าํ
•ป้องกัน 2 ลุม่ น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ
เสียชุมชน 15 แห่ง
•ลําน้าํ สายหลัก 2
ลําน้าํ
•ป้องกัน 3 ลุม่ น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ เสีย
ชุมชน 122 แห่ง
•ลําน้าํ สายหลัก 3 ลํา
น้าํ /คลองใน กทม.
•ป้องกัน 4 ลุม่ น้าํ

•ระบบบําบัดน้าํ เสีย
ชุมชน 126 แห่ง
•ลําน้าํ สายหลัก 4 ลํา
น้าํ /คลองใน กทม.
•ป้องกัน 2 ลุม่ น้าํ

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้าํ เสีย

ทุกลําน้าํ มีคณ
ุ ภาพน้าํ ระดับพอใช้ขนึ้ ไป
284 ชุมชนมีระบบบําบัดน้าํ เสีย

ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟนื้ ฟูสภาพป่าต้นน้ําทีเ่ สื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
ป่าต้นน้าํ เสือ่ มโทรม •

4 77 ล้านไร่
4.77
สูญเสียหน้าดิน

ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ • ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ
0.17 ล้านไร่
00.08
08 ลานไร
ล้านไร่
• ป้องกันการ
สูญเสียหน้าดิน
1.47 ล้านไร่

• ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ
0 92 ลานไร
0.92
ล้านไร่

• ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ
0 92 ลานไร
0.92
ล้านไร่

• ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ
1 34 ลานไร
1.34
ล้านไร่

• ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้าํ
1 35 ลานไร
1.35
ล้านไร่

ฟืน้ ฟูฟป่ปา่ ต้น้ นํา้ํ 4.77 ล้า้ นไร่
ไ่
ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน 9.475 ล้านไร่
(ปรับไปเป็นงบพืน้ ฐานของกรมพัฒนาทีด่ นิ )

9.475 ล้านไร่

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มีมการทางาน
การทํางาน
ซ้าํ ซ้อน
ขาดกฎหมาย
ไม่มเี อกภาพ

• พรบ.
พรบ นา
น้าํ

• กฎหมายลู
กฎหมายลกก

-----------------------------เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ-------------------------------------------------------------------------------------สนับสนุนองค์กรลุม่ น้าํ ชุมชน และเครือข่าย----------------------------------------------

• มีกฎหมายน้าํ และกฎหมายลูก
• มองคกรการบรหารจดการนาในทุ
มีองค์กรการบริหารจัดการน้าํ ในทกระดั
กระดบบ
• มีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
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แนวทางแผน 12
• สภาพปญหา
• แนวทางการพัฒนาดานน้ําในแผน 12
• การจัดการน้ํา้ กับแผนพัฒนาพื้นที่

ปัญหาของการบริหารจัดการน้ําของไทย
1

ความต้องการใช้น้ํามากกว่า
ปริมาณน้ําต้นทุุนที่มีอยูู่

• การเพิ่มขึ้นของประชากร
การขยายตัวของชุมชนเมือง
การเติบิ โโตทางเศรษฐกิิจและการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ทําให้ความต้องการน้ําสูงขึ้น
• พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ํา้
ใหม่ๆ มีจํากัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์
• โครงการผันน้ําทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างการศึกษา
• การเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
มีขั้นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

2

ภัยแล้งและน้ําท่วมมีความถี่
และความรนแรงเพิ
และความรุ
นแรงเพมขน
่มขึน้

• ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
ประสบภาวะภัยแล้งรุุนแรง
ในปี 2537 2542 2545 2548 และ
2552 มูลค่าความเสียหายจากภัย
แล้งช่วงปี 2532-2552 รวม
แลงชวงป
ประมาณ 13,200 ล้านบาท ส่วน
ความเสียหายจากอุทกภัย
มีมลค่
มมู
ลคาา 110,516
110 516 ลานบาท
ล้านบาท ในช่
ในชวง
วง
เวลาเดียวกัน

3

การขาดระบบการกระจายน้ํา
จากแหล่งเก็บกักน้ําและระบบ
ทีอี่ ยู่เดิมมีสี ภาพทรุดโโทรม

บบกร จายนาไมไดกอสราง
ําไม่ได้ก่อสร้าง
• รระบบกระจายน้
ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ําทําให้สูญเสียโอกาส
ในการนําน้ํามาใช้ประโยชน์
ในการนานามาใชประโยชน
• อัตราการสูญเสียน้ําในระบบ
ชลประทานอยู่ที่ประมาณร้อยละ
50 เนื่องจากระบบส่งน้้ําส่วนใหญ่
มีอายุใช้งานเกินกว่า 30 ปี

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทําให้เกิดความผันผวนของปริมาณ
ฝนในแต่ละช่วงเวลาของปี
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ปัญหาของการบริหารจัดการน้ําของไทย (ต่อ)
4 การใช้น้ําไม่มีประสิทธิภาพ
• ผู้ใช้น้ําใช้นา้ํ อย่างฟุ่มเฟือย
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่
ญ
• คน กทม. ใช้น้ําเฉลี่ยต่อวัน
400 ลิตร คิดเป็น 6.7 เท่า
ของคนชนบท และมากกว่
และมากกวาคน
าคน
ฮ่องกง ซึ่งใช้น้ําเฉลี่ยต่อวันเพียง
122 ลิตร

5

การบริหารจัดการน้ําอุปโภค
บริโภคขาดประสิทธิภาพ
บรโภคขาดประสทธภาพ

• อัตราการสูญเสียน้ําในระบบจ่ายน้ํา
สููง โดยในปี 2553 การจ่ายน้ํา
ของ กปน. และ กปภ. มีอัตราการ
สูญเสียฯ คิดเป็นร้อยละ 27.8
และ 26.0
26 0 ตามลาดบ
ตามลําดับ
• การบริหารจัดการของ อปท.
ขาดประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่
ขาดความพร้อ้ มด้้านบุคลากรและ
ด้านเทคนิค ทําให้ไม่ได้มาตรฐาน
น้ําดื่ม
• การขาดกลไกกํากับดูแลด้านคุณภาพ
และมาตรฐานน้ําประปาของ อปท.

6

การบริหารจัดการน้ําในระดับชาติ
ฎ
ขาดเอกภาพ ทั้งด้านกฎหมาย
และกลไกการดําเนินงาน

• มีหน่วยงานกว่า 30 หน่วยงาน ดูแล
ด้า้ นนํา้ํ ภายใต้
ใ ก้ ฎหมายทีีต่ ่างกันั เ
ช่น พ.ร.บ. การชลประทานหลวง
2485 / พ.ร.บ. น้ําบาดาล 2520
เป็นต้น และหน่วยงานสามารถเสนอ
โครงการเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
ได้โดยตรง โดยไม่ผ่านการพิจารณา
ของ กนช. และ คกก. ลุ่มน้ํา
• ขาดกฎหมายที่ทําให้เกิดเอกภาพ
ในการบริหารจัดการน้ํา
ในการบรหารจดการนา
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวม

เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย

เป้าหมาย
เป้าหมาย

ระบบเศรษฐกิจมีความ
เข้มแข็งและแข่งขันได้

เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง

เป้าหมายย

วัตถถุประสงค์

เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง

เป้าหมาย

เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทย
ที่สมบูรณ์

เป้าหมาย

เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์

เป้
เ าหมาย

ใ
ัฒนาเศรษฐกิิจและสังั คมแห่ง่ ชาติิ ฉบัับที่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในแผนพั

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิงิ่ แวดล้้อม มีคี วามมันั่ คงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา
มีมระบบบรหารจดการภาครฐทมประสทธภาพ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
มีมความมนคงในเอกราชและอธปไตย
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อ
18
ประเทศไทย

แนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ใ
ในแผนพั
ัฒนาเศรษฐกิิจและสังั คมแห่ง่ ชาติิ ฉบัับที่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนษย์
มนุ
ษย

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
่ ั ไ ้ ่ ั่ ื
และแขงขนไดอยางยงยน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม
การเติ
บโตที่ เป็ นมิตรกั บสิ งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมัน่ คง

6
7

2

การสร้ า งความเป็ น ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
จดการในภาครฐและธรรมาภบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
3

8

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย
เทคโนโลยี วจย
วิจัย และ
วทยาศาสตร
นวัตกรรม

4

9
5

ยุทธศาสตร์ที่ 8

10

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การพัฒนาภูมู ิภาค เมือง และพืน้ ที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมภิ าค
19

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจ
การสร้
างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”

การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
• พัฒนาและบํารุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ําที่หาได้
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ํา แหล่งน้ําในไร่นา อ่างน้ําขนาดเล็กและ
ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่
 การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ํา การผันน้ําให้เพียงพอกับการทําการเกษตร การจัดทําแผน
บริหิ ารจัดั การนํ้ําในภาคเกษตรระดั
ใ
บั ลุ่มนํา้ํ และการเพิมิ่ ประสิ
ป ทิ ธิิภาพการใช้
ใ ้นํ้าเพือ่ื การเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
“คืนื สมดุลสู่ธรรมชาติิ เพืือ่ การพัฒ
ั นาทีย่ี งั่ ยืนื ”

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประเด็นปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปัจจุบัน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550
มีอี ํานาจไม่
ไ ่เพีียงพอในการสร้
ใ
้างเอกภาพและการผลัักดัันนโยบายไปสู
โ
ไป ่การปฏิ
ป ิบัติ
 มีอํานาจหน้าที่เพียงเสนอแนะต่อ ครม. และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ไม่
ไ มีอํานาจในการกํ
ใ
าํ หนดนโยบายกลั
โ
น่ั กรองแผนงาน/โครงการเกี
โ
ีย่ วกับั นํา้ํ ก่อนเสนอ ครม.

คณะกรรมการลุ่มน้ําไม่สามารถเป็นกลไกในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
 มีอํานาจหน้าทีเ่ พียงประสานการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลส่วนราชการและ อปท.
 ไม่มอี ํานาจในการกํากับดูแลหน่วยงาน รวมทั้ง กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณในระดับพืน้ ที่
 ไม่สามารถสร้างการมีสว่ นร่วมเพื่อผลักดันแผนงาน/โครงการในลักษณะ Bottom Upp ได้
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แนวทางการดําเนินงาน
ป บั ปรุ
ปรั
ป งกฎหมายและองค์ก์ ร
ผลักดัน/ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา้

ปรับปรุงโครงสร้าง กนช. เป็น
National Water Board

จัดทํารายละเอียด
(ร่าง) พ.ร.บ.
(ราง)
พ ร บ นา
น้ํา พ.ศ.
พ ศ ....

จัดการน้ําอุปโภคบริโภค
ความมัน่ คงน้ําเพื่อการผลิต
จัดการน้ําท่วม/อุทกภัย
การจัดการคณภาพน้
การจดการคุ
ณภาพนาํา
ฟื้นฟูปาต้นน้ํา/ป้องกันการ
กัดเซาะ
กดเซาะ
การบริหารจัดการ

ปรับปรุงระเบียบ สนร.
2550 ให
ให้ กนช.
กนช สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเป็น
เอกภาพ

ดําเนินการตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58
ประสาน
ป
สปช.
ป ใน
ใ
รายละเอียดแต่ละมาตรา
จดตง
จัดตั้ง สกนช. และสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิใน กนช.
และคณะกรรมการลุ่มน้ํา
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แนวทางการบูรณาการเชิงพืน้ ที่ในการบริหารจัดการน้ํา
สร้า้ งความเข้ม้ แข็็งใให้้กบั องค์์กรบริิหารจััดการนํา้ํ ใในพืน้ื ทีี่
คณะกรรมการลุ่มน้ําและองค์กรผู้ใช้น้ํา ภายใต้ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ

คณะกรรมการ

ลุุ่มน้ํา

องค์กรผู้ใช้น้ํา

คณะกรรมการลุ่มน้ํา
• ใหมการจดทาแผนบรหารทรพยากรในลุ
ให้มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรในล่มนา
น้ํา
• สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อใช้ในการกําหนด
แผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของ
ชุมชน
• สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อใช้ในการศึกษา
วิจัย และการสรางกระบวนการประชารฐ
วจย
และการสร้างกระบวนการประชารัฐ
• ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนในการอนุุรักษ์ฟื้นฟูทู รัพยากรน้ํา
ร่วมกับภาคเอกชน
• ติดตามประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการลุ่มนํา้ํ
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แนวทางการบูรณาการเชิงพืน้ ที่ในการบริหารจัดการน้ํา
สร้า้ งความเข้ม้ แข็็งใให้้กบั องค์์กรบริิหารจััดการนํา้ํ ใในพืน้ื ทีี่
คณะกรรมการลุ่มน้ําและองค์กรผู้ใช้น้ํา ภายใต้ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....

องค์กรผู้ใช้น้ําและชุมชน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ

คณะกรรมการ

ลุุ่มน้ํา

องค์กรผู้ใช้น้ํา

เน้นการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา
ฟื้นฟ และอนุ
ฟนฟู
ล อนรัรกษทรพยากรนา
กษ์ทรัพยากรน้ํา
ในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ํา
เดียวกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตประชาชนในการใช้น้ํา
เป็นสําคัญ

ภาครัฐ โดย กนช.
กนช. เป็นพี่เลี้ยงให้กับทั้ง

คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้ใช้น้ํา
• กําหนดช่องทางในการนําเสนอแผนงาน/
โครงการและสนับสนุนด้านวิชาการและ
งบประมาณ เพอใหตรงกบความตองการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
• ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ําในพื้น25ที่

งานวิจัยที่ผานมา
งานวจยทผานมา
• ขอสรุุปจากงานวิจัย (ป ๕๘)
• พรบที่เกี่ยวของกับพรบน้ํา
• ขอเสนอแนะ

ทบทวนกฎหมาย และงานวจย
และงานวิจัย
• กฎหมาย เนนตามเขตพนทรบผดชอบ

ื้ ี่ ั ิ
และอําํ นาจของหนวยงานปฏบต

ป ิ ั ิ
1) การใชน้ําเพื่อการเกษตร ถูกแบงพื้นที่ออกเปนในเขตและนอกเขตชลประทาน โดยการจัด
งบประมาณ และการดูู แล พื้ น ที่ แ ละสิ่ ง ก อ สร า ง ถูู ก แบ ง ออกเป น หน ว ยงานราชการ และ
บางส ว นที่ ถ า ยโอนจาก พรบ.กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 นอกจากนี้ พรบ.จัดรูปและปฏิรูปที่ดินทําใหการกําหนดการ
ใใชที่ดนเ
นิ เปลีล่ยนแ
นแปลงไปจากเดิ
ลงไ จ เ มอีกดวย
2) การใชน้ําในภาคอุตสาหกรรม ถูกแบงพื้นที่ตามเขตชลประทาน, เขตน้ําบาดาล และเขตนิคม
อุตสาหกรรม และการกําหนดอุตวาหกรรมประเภทเหมืองแร ตามพรบ.แร
3) การใช
ใ นํ้าเพืื่อการผลิิตพลัังงาน ถูกกํําหนดพื้ืนทีี่ตาม เขตชลประทาน,
ป
เขตการไฟฟ
ไฟฟาฝายผลิิต
และเขตพลังงาน
4)) การใชน้ําเพื่อการสาธารณููปโภค ถููกกําหนดตามเขต เทศบาล, สุุขาภิบาล, การประปานคร
หลวงและภู มิ ภ าค, เขตน้ํ า บาดาล, เขตการปกครอง, เขตแหล ง น้ํ า ลํ า คลอง, เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม และเขตชลประทาน
5) ปองกนและบรรเทาสาธาณภย
ปองกันและบรรเทาสาธาณภัย ถูถกํกาาหนดเขตตามการภาระหนาทของหนวยงานสวนกลางสวม
หนดเขตตามการภาระหนาที่ของหนวยงานสวนกลางสวม
ใหญทั้งประเทศ และพื้นที่ปกครองเปนภาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนวยงานรัฐ
ประเภทธนาคารและกองทุน รับผิดชอบสงเคราะหผูรับบริการของสถาบันนั้นๆ

สรปภาพรวมของป
สรุ
ปภาพรวมของปญหา
ญหา
• ดานโครงสร
โ
างกฎหมาย
ปั ญหา
1.กฎหมายเขตอํานาจและหน าที่หลายฉบับซํ ้าซ อนกัน หรือ ล าสมัย

-

2.กฎหมายสาธารณภัยเฉพาะในชวงเกิดทําให ไมทนั ตอเหตุการณ

-

3.กฎหมายด านการเบิกจายงบประมาณ

-

ผลกระทบ
กระทรวง และกรม ตางสังกัดออกกฎหมายเพื่อใช ในการปฏิบตั ิงาน
ภายใต ภาระกิจ มากกวาจะบูรณาการรวมกัน ทําให เกิดการเกี่ยง
กันรับผิดชอบ หรอ
กนรบผดชอบ
หรื อ การทางานทบซอนกน
การทํางานทับซ อนกัน
เป็ นการเยียวยาสาธาณภัยมากกวาการปองกันทําให เกิดความ
เสียหายกอน
ไมสามารถพัฒนาโครงการความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงาน
เนื่องจากต องแยกชัดเรื่องเขตงบประมาณและความรับผิดชอบ
ทําให ไมมีเจ าภาพและเวทีที่เป็ นทางการในการทํางาน
ทาใหไมมเจาภาพและเวททเปนทางการในการทางาน

44.กฎหมายทไมชดเจนชดเจนในการทางานรวมกนแบบบู
กฎหมายที่ไมชดั เจนชัดเจนในการทํางานรวมกันแบบบรณาการ
รณาการ
ระหวางหนวยงานในภาระหน าที่และการตัดสินใจ
5.กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรไมสอดคล องกับการดํารงชีวิตของคนใน - เกิดปั ญหาการรุกที่เพื่อการเกษตรกรรม และการไมมีสิทธิในที่ทํา
พื ้นที
้ ่
กิน

สรปภาพรวมของป
สรุ
ปภาพรวมของปญหา
ญหา
• ดานเครือื่ งมือื การบริหาร
ปั ญหา
1.ข อมูลทีใ่ ช ในการทํางานมีหลายแหลงไมเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

-

2.สายการบังคับบัญชามีแตแนวดิ่งไมมีแนวราบที่ทํางานระหวาง
หนวยงานแบบบูรณาการ
3.การทํางานรวมกันขาดเจ าภาพในการวางแผน และตัดสินใจ

-

4.ไมมีงบประมาณสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ

-

55.หนวยงานและองคกรทงสวนกลางและพนทเปลยนแปลงผู
หนวยงานและองคกรทั ้งสวนกลางและพื ้นที่เปลี่ยนแปลงผ บรหาร
ริ หาร
และสายการบังคับบัญชา ทําให แผนงานที่วางไว ถกู เพิกเฉย ระงับ
หรื อยกเลิก
6.การพัฒนาแผนงานหรืื อโโครงการประเภทสิ่งกอสร างมากกวาการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช ทรัพยากรนํ ้า

-

-

ผลกระทบ
ทําให ใช ขอมูลรวมกันไมได เมือ่ จําเป็ นต องประสานการทํางาน
รวมกัน
เมื่อต องทํางานข ามหนวยงานขาดเวทีและคณะทํางานในการหารื อ
ในการทํางานรวมกัน
ทําให ไมมีใครกล าตัดสินใจหรื อรับผิดชอบการตัดสินใจเพราะเกิน
จากอํานาจหน าที่
ทําให แม มีแผนงานรวมกันแตการจัดสรรงบประมาณที่ลงมาไม
พร อมกันทําให การทํางานขาดความตอเนื่อง
โครงการหรื อแผนที่วางเอาไว ขาดความตอเนื่องต องหยดชะงั
โครงการหรอแผนทวางเอาไวขาดความตอเนองตองหยุ
ดชะงกเพอ
กเพื่อ
ทําการศึกษาหรื อยกเลิกเพราะเปลี่ยนไปตามนโยบาย
ผูบงั คับบัญชาใหม
ทําํ ให
ใ  จําเป็็ นต องเพิม่ โครงการแหล
โ
งนํํา้ จนเกินความสามารถของ
ทรัพยากรในพื ้นที่

สรปภาพรวมของป
สรุ
ปภาพรวมของปญหา
ญหา
• ดานกระบวนการยุ
ดานกระบวนการยติตธธรรม
รรม
ปั ญหา
1.การรุกพื ้นที่ปาของประชาชน

-

2.การพัฒนาแหลงนํ ้าขนาดใหญในพื ้นที่ที่กระทบกับพื ้นที่
ุ ชน
เกษตรกรรมและวิถชีวิตชองชุม

-

3.การไมปฏิบตั ิตามกฎหมายผังเมืองในพื ้นที่ชม
ุ ชน

-

4.ความขัดแย งในชวงภัยแล ง

-

5.ความขัดแย งในชวงนํา้ ทวม

-

6.การปลอยนํ ้าเสียของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน

-

ผลกระทบ
หนวยงานในพื ้นที่ตองเผชิญแรงกดดันจากพื ้นที่
พื ้นที
้ ท
่ ํากินที่ซอนทับกับเขตประกาศตามกฎหมายทําให ชาวบ าน
เสียสิทธิในการใช ประโยชน
เป็ นชองทางหาประโยชนให เจ าหน าที่ที่ประพฤติมิชอบ
หนวยงานสงเสริ มไมสามารถนํางบประมาณไปชวยในการพัฒนา
หนวยงานสงเสรมไมสามารถนางบประมาณไปชวยในการพฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
เกิดการฟองร องเพื่อรักษาสิทธิในที่ทํากินของประชาชนกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาครัฐเสียงบประมาณไปกับโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได
ทําให ระบบสาธารณูปโภคไมเพียงพอเกิดปั ญหาชุมชนแออัด
พื ้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนการใช ที่ดินเป็ นพื ้นที่ชม
ุ ชนทําให เกิด
ปั ญหากับระบบนํ ้าเพื่อการฃลประทานในพื ้นที่
ไมมีกระบวนการควบคุมการใช ทรัพยากนํ ้าในชวงขาดแคลนทําให
เกิดการแยงชิงนํ ้า
ตางพืน
ื ้ ทีีแ่ ละหนวยงานตางปองกันความเสียี หายของพืน
ื ้ ทีท
่ี ําให
การระบายนํ ้าเป็ นไปอยางลําบาก
ทําให ระบบนิเวศเสียหายเกิดปั ญหามลพิษกับพื ้นที่ปลายนํ ้า

สรปภาพรวมของป
สรุ
ปภาพรวมของปญหา
ญหา
• ดานกระบวนการมีสวนรวม
ปญหา
1.การกําหนดสิทธิในที่ทํากินในพื้นที่ทับซอนกับหนวยงาน โดยขาด
การรวมกันตัดสินใจกับพื้นที่
2 การพัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดใหญโดยไมผานการหารือหรือ
2.การพฒนาโครงการแหลงนาขนาดใหญโดยไมผานการหารอหรอ
การมีสวนรวมของคนในพื้นที่
3.การแกไขปญหาภัยแลงน้ําทวมที่มีผลกระทบกับพื้นที่

-

ผลกระทบ
ทําใหราษฎรไมสามารถพัฒนาประโยชนในพื้นที่ดังกลาวและเกิด
ความขัดแยงดานการใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน
มีการเวนคืนที่กินของราษฎร ทํทาใหกระบกบโครงสรางการผลต
มการเวนคนทกนของราษฎร
าใหกระบกับโครงสรางการผลิต
ราษฎรในพื้นที่ไมไดรับประโยชนจากาการพัฒนาที่เกิดขึ้น
โครงสรางการปองกันกระทบกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ และ
ทางสัญจรของ
โครงการมุงที่ขนาดผลกระทบในภาพกวางโดยไมใหทางเลือกกับ
ราษฎรในพื้นที่โครงการ
ราษฎรในพนทโครงการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1. โครงสร
โ
างและ กม.
• เพิ่มองคประกอบการมีสวนรวม อนาคต(เชิงรุก) ความเปนกมแมบทของ
ประเทศ ความเชือ่ มโยงของกม การกําหนดนโยบายรวม (เกษตร ปภ
สิ่งแวดลอม) การจัดทําแผนแมบท cc มิติใหม ในพรบ น้ํา และกําหนดใหพรบ.
น้ํานี้เปนกมแมบท (เหนือ พรบชลประทานราษฏรและพรบ สถาบันสารสนเทศ
เกษตรและน้ํา)
• การจัดความสัมพันธระดับนโยบายและพื้นที่
– (กรรมาธการ
(กรรมาธิการ รัรฐบาล
ฐบาล หนวยงาน)
หนวยงาน) ผาน
ผาน สานกยุ
สํานักยทธศาสตร
ทธศาสตร (หรอ
(หรือ กลไก
สถาบันวิจยั ยุทธศาสตร)
– (หนวยงาน
(หนวยงาน จงหวด
จังหวัด อปท ชุชมชน)
มชน) ผานกลไกจงหวด
ผานกลไกจังหวัด (กลุ
(กลมจงหวด)
จังหวัด)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
2. กฏกติกิ า
การกําหนดกติกา (มอบอํานาจสูลุมน้ํา)
3. กระบวนการทางกม.
การแกไขขอพิพาท (procedural justice)
4. การมีสวนรวม
แกไขชองวางเชิงกระบวนการ ขอตอ เขาถึงขอมููลอยางเปนธรรม สิทธิและบทบาท
อื่นๆ
5 การสงเสรมการใชความรู
5.
การสงเสริมการใชความร แกปญหา
แกปญหา พัพฒนาประเทศ
ฒนาประเทศ สถาบั
สถาบนวจยเชงยุ
นวิจัยเชิงยทธศาสตร
ทธศาสตร
มิติทางสังคม via experimental social research

โจทยการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
โจทยการบรหารจดการนาในพนท
• การแบ ง บทบาทและขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งส ว นกลางกั บ
ทองถิ่น ในการจั
ทองถน
ในการจดการนา
ดการน้ํา
• การกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งองค ก ร
ปกครองท อ งถิ่ น หลายพื้ น ที่ ท่ี อ ยู ใ นลุ ม น้ํ้ า เดี ย วกั น หรื อ เขตที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนา/แกปญหาเกี่ยวกับน้ํารวมกัน
• เครื่ อ งมื อ และกลไกในการประสาน/สร า งความร ว มมื อ ระหว า ง
สวนกลางกับทองถิ่น และระหว
สวนกลางกบทองถน
และระหวางทองถนดวยกน
างทองถิ่นดวยกัน
• การเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา

ขอเสนอระดับประเทศ
ขอเสนอระดบประเทศ
ระดับประเทศ (Conductor/monitoring/Master Plan)
1. การจัดทํา พรบ. เพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรน้ํา
2. ตองเปนกฎหมายแมบทเรื่องน้ําของประเทศ ที่บรรจุภาพรวมการแกไขปญหาดานน้ําในทุกมิติ
เชื่อมโยงกับในระดับลุมน้ํา และมอบอํานาจลงสูลุมน้ํา ใหประชาชนไดมีสวนรวม ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร (ไมควรใสรายละเอียด) ทั้งนี้สามารถเพิ่มรายละเอียด และวิธีการปฎิบัติใหอยู
ในรูปแบบกฎกระทรวง หรือกรอบการทํางานในเชิงพื้นที่ได
3.

การจัดองคกรรับผิดชอบในการวางแผน/บูรณาการแผน/จัดลําดับความสําคัญ/ตามผลการศึกษา/
แผนแมบท และประสานกับแผนดานอื่นๆ

4.

ประสานงานกับ กรม/กอง ในการจัดลําดับการดําเนินงานในแตละพื้นที่

5
5.

ติการดําเนินงาน ติตดตาม
ตการดาเนนงาน
ดตาม ประเมิ
ประเมนน เพอการปรบปรุ
เพื่อการปรับปรงง พรอมรบฟงความเหนจากภาคสวนตางๆ
พรอมรับฟงความเห็นจากภาคสวนตางๆ

6.

สนับสนุนดานวิชาการ สารสนเทศที่ใช
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ขอเสนอระดับจังหวัด
ขอเสนอระดบจงหวด
ระดับจังหวัด (ขอตอ/สารสนเทศ/ความสามารถชุมชน)
1. มีกลไกประสานแผนจากระดับบนและระดับลาง กํากับการดําเนินงาน
(รวมกับสภาพลเมือง และสมั
(รวมกบสภาพลเมอง
และสมชชาตางๆ)
ชชาตางๆ) รวมกบการจดทาแผนพฒนา
รวมกับการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด พรอมติดตามการดําเนินงาน
2. จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศรองรับ
3. สงเสริมิ การพััฒนาศักั ยภาพของชุมชนในการวางแผน
ใ
ดําํ เนินิ งาน
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ขอเสนอระดับชมชน
ขอเสนอระดบชุ
มชน
ระดับชุุมชน
1. ให ส ามารถดํ า เนิ น การเตรี ย มโครงการ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ใช เ ทคนิ ค
สารสนเทศทีมี่ ี
2 การสรางผู
2.
การสรางผนาและความสามารถรองรบ
ําและความสามารถรองรับ
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พรบที่เกี่ยวของกับพรบน้ํา
พรบทเกยวของกบพรบนา
• รางพรบน้ํา พรบชลประทานราษฏร
• พรบ สถาบันสารสนเทศเพื่อการเกษตรและน้ํา
• ร า งพรบ.ข า งเคีี ย ง (การบริิ ห ารท อ งถิ่ิ น การกระจาย
อํานาจ การบริหารสวนทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ
เชิงพื้นที่)

ความเห็นตอรางพรบน้ํา(60)
ความเหนตอรางพรบนา(60)
1) พรบ. ฉบับนี้ตอบโจทย
โ ขอกําหนดทั้งหลายของประเทศดานทรัพยากร
น้ําไหม
• เปนพรบ แมบทหรือไม บูรณการไดหรือไม (PDCA) .... ไมชัดเจน
• จัดั บทบาท ขอบเขตครบ เหมาะกับั ภาวะปปจจุบัน และอนาคตหรืือไไม...
ไมชัดเจน
• โดยเฉพาะการมีสวนรวม การลดขนาดขององคกรรัฐ การใชกลไก
ภาคเอกชน
• มีหลักประกันพื้นฐานหรือไม สรางการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือไม
• แกไขปญหา ขอขัดแยง (ชดเชย) ที่มีอยู และจะมี ไดหรือไม

ความเห็นตอรางพรบน้ํา(60)
ความเหนตอรางพรบนา(60)
2) กลไกการเงิ
ไ
น (รับเขา การใช
ใ การชดเชย ฯลฯ) ไม
ไ มีกองทุนแลวจะ
บริหารดวยระเบียบอะไร
3) การมี ส ว นร ว ม (รั บ ฟ ง สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ) ส ว นร ว มในการจั ด การ
บํารงรั
บารุ
งรกษา
กษา ใชประโยชน
ใชประโยชน –ชุชมชน
มชน (ไมมการวางแผน
(ไมมีการวางแผน เสนอโครงการ
รวม)
4) บทบาทของกนช. (สํานักงานเลขา) ควรกําหนดนโยบายและกฏกติกา
พรอมติดตามผล แกไขระบบบริหาร การจัดการใชระบบใหใบอนุุญาติ
หรื อ มอบหมาย ภายใต ก ติ ก า มาตรฐาน) กก ลุ ม น้ํ า (ทํ า หน า ที่
ประสานแผน และรบรองกตกาในพนท)
และรับรองกติกาในพื้นที่)

ความเห็นตอรางพรบน้ํา(60)
ความเหนตอรางพรบนา(60)
5) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา
การใชสอย) ไมมีการพัฒนา
6) การวิจัย พัฒนา (คนและความรู) ... ไมมีการกลาวถึงการเปลี่ยนผาน
(สองป บทเฉพาะกาล) การจดทาฐานขอมู
(สองป
การจัดทําฐานขอมลการใช
ลการใชนา
น้ํา การขนทะเบยน
การขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ การขึ้นทะเบียนผูใชน้ํา (นอกเขตประกอบการ ถามี)
7) ความทันสมัย (องคกร เทคโนโลยี) ... ไมมีการกลาวถึง
8) เจาพนกงาน
เจ า พนั ก งาน ทาไมเปนไปตามรฐมนตรแตงตง
ทํ า ไมเป น ไปตามรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ไม
ไมเปนหนวยงาน
เ ป น หน ว ยงาน
กรณีขามกระทรวง ทําไดไหม (จํานวนเพียงพอไหม)

ความเห็นตอรางพรบน้ํา(60)
ความเหนตอรางพรบนา(60)
9) บทบาทขององคกรปกครองส
ป
วนทองถิิ่น (ควบคุม ดูแล บํํารุงรัักษา การใช
ใ 
สอย) ไมมีการพัฒนา ขัดแยงกับการกระจายอํานาจ หรือ การบูรณการพื้นที่
ไหม
10) ควรแยกบทบาทคณะกก(กําหนดนโยบาย) กับหนวยงานปฏิบัติ (เสนอแผน) ผู
ควบคมม (regulator ใหใบอนุ
ควบคุ
ใหใบอนญาติ
ญาต)) ผูผใหหบรการ
บริการ (service provider) ผูผใชชนา
น้ํา
(water end users)
11) หมวด 4 การจดสรรนา
การจั ด สรรน้ํ า ไมมเรองการเลยงสตวนา
ไม มี เ รื่ อ งการเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า การใชวชาการ
การใช วิ ช าการ หรื
หรออ
มาตราฐานในการจัดสรรน้ํา
12) หมวด 5 ภาวะนาแลง
ภาวะน้ําแลง และน้
และนาทวมนยาม
ําทวมนิยาม
– กําหนดนโยบาย วางแผน บริหาร ลดความเสี่ยง ตั้งกติกา
– งานปฏิ
ป ิ บั ติิ ค วรทํํ า ไหม
ไ
จะโยงกบ
โ ั ปภ
ป หรืื อ หน ว ยงานในพื
ใ ื้ น ทีี่ หรืื อ
มอบหมายกันอยางไร

เอกสารอางอิง
เอกสารอางอง
• สุจรติ คูณธนกุลวงศ ขอเสนอตอการปฏรู


ป ิ ปดานการบรหารจดการทรพยากรนํ

ิ
ั
ั
้ํา(ใน
(ใ
ชุดความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย)) รายงานฉบับสมบููรณเสนอตอ สกว. กรกฎาคม
ฎ 2558
• สุจริต คูณธนกุลวงศ ขอเสนอตอการปฏิรูป ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนา
เสนอต อ คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม 6
พฤศจิกิ ายน 58
• ลดาวัลย คําภา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป Sustainable Development Goalsและแผน
ฯ 12 ของประเทศ เอกสารสมมนา
เอกสารสัมมนา เวทสาธารณะนโยบายนา
เวทีสาธารณะนโยบายนา สกว
สกว. คร
ครั งท
งที่ 7 เรอง
เรื่อง
การเชื่ อมโยงยุ ท ธศาสตร ก ารบริห ารจั ด การนา กั บยุ ท ธศาสตร ชาติ วัน พุ ธที่ 23
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทส
มนาคม
โรงแรมเอทัส ลุลมพิ
มพนนี กรุ
กรงเทพฯ
งเทพฯ
• ลดาวัลย คําภา การบริหารจัดการน้ําในบริบทของการวางแผนพัฒนาอยางยั่งยืน
และการบููรณาการเชิงพื้นที่ เอกสารสัมมนาเวทีสาธารณะนโยบายน้ํา สกว. ครั้งที่ 8
23 มีนาคม 2560

ภาคผนวก ความเหนรายมาตรา
ความเห็นรายมาตรา
1) มาตรา 4 ความหมายของทรัพั ยากรนํ้า คลุมทังั้ นํา้ และแหลงเก็็บกัักนํ้า คลองสง
น้ํา (ทางน้ํา คลอง แมน้ํา จะไปครอบคลุมของพรบอื่นหรือไม)
2) มาตรา 4 การใช น้ํ า หมายความถึ ง การดํา เนิ น กิจ กรรม รวมกิ จ การหรือ ไม
(ควรรวมเรื่องการเลี้ยงสัตวน้ําดวย)
3) มาตรา 4 ภาวะน้ําแลง และน้ําทวม ควรเปนนิยามที่วัดได กําหนดตําแหนง
อางอิงได
4) มาตรา 6 อํานาจในการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ จะขัดแยงกับพรบอื่น
(ชลประทาน เจาทา)
เจาทา) หรอไม
หรือไม การกาหนดใหหนวยงานของรฐหรอ
การกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือ อปท เป
เปนน
ผูรับผิดชอบควบคุมดูแล แตไมมีงานพัฒนา นอกจากนี้ การใหหนวยงานรัฐฯมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการเขาใชสอย แต
อานาจในการกาหนดหลกเกณฑการเขาใชสอย
แต ตตองมใชหลกเกณฑในหมวด
องมิใชหลักเกณฑัในหมวด
4 จะมีความหมายอยางไร

ภาคผนวก ความเหนรายมาตรา
ความเห็นรายมาตรา
5) มาตรา 9 กรรมการโดยตํ
โ ําแหนง ควรเปนหนวยราชการ
ป 
หรอไม
ืไ 
6) มาตรา 17 ควรกําหนดบทบาทของกนช เปน ผูบูรณาการแผนงาน เพื่อใหบรรลุ
ตามแผนยทธศาสตร
ตามแผนยุ
ทธศาสตร จึจงควรใหอานาจกนช.
งควรใหอํานาจกนช ในการบู
ในการบรณการแผน
รณการแผน ของแต
ของแตละ
ละ
หนวยงาน ในสวนแผนงานใหโยงกับยุทธศาสตรชาติ ควรเพิ่มงานติดตามและ
ประเมินผลของการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เทียบกับเปาหมายและในมิติ
ของประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ลไกการรั
ไ
บ ฟ ง จากผู ใ ช น้ํ า (feed
back) ที่ชัดเจน (ตาม วงจร PDCA) ควรสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเขา
รวมการจัดการน้ํา (เชน
รวมการจดการนา
(เชน PPP) ดวย
ดวย
7) มาตรา 34 การดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํา จะทําไดโดยใคร
การพิจารณาปริมาณการใชน้ํา ตองดู
การพจารณาปรมาณการใชนา
ตองดศัศกกยภาพ
ยภาพ และสมดุ
และสมดลน้
ลนาํา มนยาบยการปรบ
มีนยาบยการปรับ
โครงสร า งการใช น้ํ า ตามภาวะการพั ฒ นาของแต ล ะลุ ม น้ํ า พร อ มติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในลุมน้ํา ควรบูรณการแผนน้ํากับ
หนวยงานตางๆในลุ
ใ มนํา้ ได
ไ ใหสอดคลองกับั แผนพัฒ
ั นาในพื
ใ น้ื ทีี

ภาคผนวก ความเหนรายมาตรา
ความเห็นรายมาตรา
8) มาตรา 37 การตัั้งกลุมผูใชนํ้า ควรระบุวัตถุประสงค เปปนกรอบ (เชนในฐานะ
ใ
ผูใชน้ํา ผูประกอบกิจการน้ํา ผูรวมพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ )
9) มาตรา 39 ควรกําํ หนดนิิยามและปริ
ป ิมาณ เล็็กนอ ย มาก ขนาดใหญ
ใ  ใใหชัดเจน
10) มาตรา 41 การไมใชบังคับกับการใชน้ําของหนวยงานรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่ิน หมายความวาอยางไร
ไ (เพืื่อชลประทาน
ป
เพื่ือการประมง
ป
เพืื่ อ
ประปาหมูบาน) จะบูรณาการกันอยางไร
11) มาตรา 43 คุณสมบััติของผูขอรัับใบอนุ
ใ ญาติิ เปปนใคร
ใ (ทีี่จะไม
ไ มี conflict of
interest)
12) มาตรา 47 ความหมายของการเก็็บคานํ้ํา จะตองรัับผิิดชอบอะไร
ไ การเก็็บรัักษา
การใช มิไดมีการระบุ
13) มาตรา 50 การใหผู
ใ  รับใบอนุ
ใ ญาตตดตงเครองมอ
ิ ิ ั้ ื่ ื จะมระบบ
ี
cross check
h k
อยางไร (ตองมีการกําหนดจุดควบคุม มาตราการวัด และเกณฑมาตราฐาน)

ภาคผนวก ความเหนรายมาตรา
ความเห็นรายมาตรา
14) มาตรา 54 ความหมายของกิจิ การ รวมหนวยงานราชการหรือื ไม
ไ 
15) มาตรา 58/61 ตองกําหนดผัง พื้นที่ และจุดควบคุม ตองมีการบูรการแผนทั้ง
 และลางขนบน
จากบนลงลาง
 ึ้
ใ
ในกระบวนการวางแผน
เพราะแตละหนวยงานกม


็ ี
แผนของตนเอง รวมทั้งหนวยงาน อปท ที่มีแผนของตนเองตามภาระกิจ
16) สวนท
ส ว นที่ 3 (ตงแตมาตรา
(ตั้ ง แต ม าตรา 63) จะเปนงานปฏบต
จะเป น งานปฏิ บั ติ กนช
กนช. ควรทาหนาทวางแผน
ควรทํ า หน า ที่ ว างแผน
ติดตาม ประเมินผล และใหหนวยงานอื่นโดยเฉพาะในพื้นที่ดําเนินการ (ตามพรบ
นเกี่ยววของม
งมากมาย)
ม ) เเปนการเสริ
รเสรมมบทบาทนีน้ของพรบอื
ง ร น่ ทีมแ
ม่ ีแทนหรื
น รอไม
ไม
อื่นเ
17) หมวด 7 มาตรา 77 พนักงานเจาหนาที่ ไมมีระบุเปนหนวยงาน เพราะอะไร
18) มาตรา 80 ใหกรมทรพยกรนาเปนตวแทนของรฐในการฟองคด
ใหกรมทรัพยกรน้ําเปนตัวแทนของรัฐในการฟองคดี ทาไหมหรอ
ทําไหมหรือ
19) มาตรา 99 กําลังปรับแผนยุทธศาสตร น้ํา เปน ยุทธศาสตร ๒๐ ป
20) พรบ นี้ไมมีการกลาวถึง การพัฒนาคน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเลย

