
   

 

 

 

รายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ 

(Final Report) 
 

 

เปรียบเทยีบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

โดย  

ดร.เปยมจันทร ดวงมณี  

รศ.ดร.สุจริต คณูธนกุลวงศ 

ผศ.ดร.ปยธิดา เรืองรัศมี 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากสำนักงานการวิจยัแหงชาติ  

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

 

 

มิถุนายน 2565 
(รายงานศึกษาภายใตโครงการขับเคลื่อน แผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ วช. ปที่ 2) 



 

คำนำ 

รายงานเปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ ภายใตโครงการขับเคล่ือน แผนงานวิจัยเข็มมุงดานการ
จัดการน้ำ วช. โดยคณะผูวิจัย ไดสรุปผลการศึกษาของโครงการ รวมระยะเวลา 4 เดือน (มี.ค. 65 – มิ.ย. 65) ซึ่ง
ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลในเรื่องแนวคิดการจัดการน้ำ รวมถึงตัวอยางแนวปฎิบัติที่ดีทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ทางทีมวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมน้ี จะมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอหนวยงาน ทั้งภาคราชการ 
ภาคเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสามารถนำผลการศึกษามาใชประโยชน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให
บรรลุตามยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรของหนวยงานที่เกี่ยวของและสรางความย่ังยืนไดตอไป 

 

ดร.เปยมจันทร ดวงมณี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ และผศ.ดร.ปยธิดา เรืองรัศม ี

คณะผูวิจัยโครงการ ฯ 

มิถุนายน 2565 

 

  



 

เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 
สารบัญ 

หนา 
สารบัญ             
สารบัญตาราง            
สารบัญภาพ            
บทที่ 1 บทนำ            1 

1.1 ความเปนมา          1 
1.2 วัตถุประสงค          2 

1.3 ขอบเขตการศึกษา         2 

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน        2 

1.5 ประโยชนที่ไดรับ         2 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี ความรูทั่วไป        3 
2.1 แนวคิดการจัดการน้ำ         3 

 2.2 โครงสรางองคกรดานน้ำ        5 

2.2.1 องคกรภาครัฐ        5 

2.2.2 องคกรระดับลุมน้ำ        12 

2.2.3 องคกรผูใชน้ำ        13 

2.3 ยุทธศาสาตร นโยบายและแผน       13 

2.4 งบประมาณ          13 

2.5 กฎหมายดานน้ำ         14 

บทที่ 3 ตัวอยางการปฎิบัติที่ดีตางประเทศ และในประเทศ      16 
3.1 ในตางประเทศ         16 

1. River Basin Water Management under Extreme and    16 

 Climate Change Impacts โดย Professor Seigo Nasu, 

 Kochi University of Technology   

2 Water Policy Reform in South Korea      22 

 โดย Professor Seungho Lee, GSIS, Korea University 

  



 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
สารบัญ             

3. Water Management Tranformation in Malaysia โดย   29 

 M ZAKI M AMIN Deputy Director General,  

National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM),  

Ministry of Environment and Water (KASA) 

3.2 ในประเทศ 

1. Development of Water Administrative Structure in Thailand โดย   34 

Eathipol Srisawaluck, Legal Advisor,  

Office of The National Water Resources (ONWR) 

บทท่ี 4 บทสรุป และข้อเสนอแนะ         39 

4.1 บทสรุป          39 

4.2 ข้อเสนอแนะ          40 

 

บรรณานุกรม           42 

 

  



 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่           หนา 
4.1 เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต มาเลเซีย และไทย  39 

  



 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี            หนา 
2-1 กระบวนทัศนในการจัดการน้ำ        4 

2-2 โครงสรางคณะกรรมการทรพัยากรน้ำแหงชาติ (กนช.)     6 

2-3 คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรน้ำ     6 

2- 4 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2565   7 

2-5 โครงการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติป 2567     8 

2-6 โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  9 

2-7 โครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ     11 

2-8 การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 กับการพัฒนาแหลงน้ำบาดาล 11 

2- 9 แผนที่แสดงลุมน้ำหลัก 22 ลุมน้ำของประเทศไทย     12 

2- 10 ระเบียบ ขอกฎหมาย หรือคำส่ังที่เกี่ยวของ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำ 13 

2- 11 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   14 

3- 1 แบบจำลองแบบบูรณาการ “End to end model” ประเทศญ่ีปุน   17 

3- 2 แบบจำลองดานเศรษฐกิจและสังคม (Logic Model) ประเทศญ่ีปุน   18 

3- 3 แบบจำลอง GCM 8 แบบจำลอง       18 

3- 4 เปรียบเทียบผลจากกรณีศึกษา Shikoku-Chuo City และ Takamatsu City  19 

3- 5 การปฏิบัติการอางเก็บน้ำ ประเทศญ่ีปุน      20 

3- 6 การบูรณาการมาตรการรับมือสำหรับระดับ/สถานการณที่เลวรายที่สุด ประเทศญ่ีปุน 20 

3- 7 กฎหมายดานน้ำและการแกไขเพิ่มเตมิ ในประเทศญ่ีปุน     21 

3- 8 ภัยน้ำทวม และภัยแลง ในประเทศเกาหลีใต      23 

3- 9 โครงสรางกอนการปฏิรูประบบการจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต    24 

3- 10 โครงสรางหลังการปฏิรูประบบการจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต    25 

3- 11 โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกบัระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูป   25 

3- 12 ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเกาหลีใต      27 

3- 13 กรอบ WRM ประเทศเกาหลีใต       28 
3- 14 การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำของประเทศเกาหลีใต     29 
3- 15 อุทกภัย และภัยแลง ประเทศมาเลเซีย      30 

  



 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี            หนา 
3- 16 การพัฒนาโครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย  31 

3- 17 โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการ ประเทศมาเลเซีย    32 

3- 18 ยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรน้ำ     33 

3- 19 แผนยุทธศาสตรในระยะยาว 2020 – 2040      34 

3- 20 วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ     35 

3- 21 โครงสรางองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทย    36 

3- 22 การปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมโดยคณะกรรมการลุมน้ำ    37 

 
 
 
 
 



 1 

บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมา  

ทรัพยากรน้ำ เปนทรัพยากรที่จำเปนสำหรับใชในชีวิตประจำวัน และใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาและ
บริการ จนกลาวไดวาน้ำคือชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา 2565) น้ำเปนปจจัยหลักของการพัฒนาที ่ยั ่งยืน และมี
ความสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การผลิตอาหารและพลังงาน สรางระบบนิเวศนที่สมบูรณ และ
ความอยูรอดของมนุษย น้ำยังเปนหัวใจสำคัญของการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนตัว
เชื่อมโยงที่สำคัญระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม (UN water)  ความตองการใชน้ำเพิ่มมากขึ้นจากปจจัยสำคัญๆ 
เชน จำนวนประชากร ความเปนเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยเหลาน้ีทำใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ 
และปญหาในดานตาง ๆที่เกี่ยวของกับน้ำ ทั้งนี้ ความทาทายที่เกี่ยวของกับน้ำในระดับสากล (UN water 2022) มี
ดังนี้  

- ประชากร จำนวน 2.2 พันลานคน ไมสามารถเขาถึงน้ำดื่มที่สะอาด (WHO/ UNICEF 2019) 

- ประชากร เกือบ 2 พันลานคน ตองพึ่งพาสถานพยาบาลที่ไมมีบริการน้ำขั้นพื้นฐาน (WHO/UNICEF 

2020) 

- กวาครึ่งของประชากรโลก หรือประมาณ 4.2 พันลานคน ขาดบริการดานสุขอนามัยที่มีการจัดการอยาง
ปลอดภัย (WHO/ UNICEF 2019) 
- เด็กอายุต่ำกวา 5 ป จำนวน 297,000 คน เสียชีวิตจากโรคอุจจาระรวงทุกป (WHO/ UNICEF 2019) 
- ประชากร จำนวน 2 พันลานคนอาศัยอยูในประเทศที่มีความเครียดจากน้ำสูง (UN 2019) 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รอยละ 90 เกี่ยวของกับสภาพอากาศ รวมทั้งอุทกภัยและภัยแลง (UNISDR) 

- น้ำเสียรอยละ 80 ไหลกลับเขาสูระบบนิเวศโดยไมไดรับการบำบัดหรือนำกลับมาใชใหม (ยูเนสโก 2017) 
- แมน้ำขามพรมแดนประมาณสองในสามของโลกไมมีกรอบการจัดการแบบรวมมือ (SIWI) 
- ภาคเกษตรกรรมใชน้ำ คิดเปน 70% ของปริมาณการใชน้ำทั่วโลก (FAO) 
 

ทรัพยากรน้ำถูกจัดเปน“ทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรสาธารณะ
ที่ถูกนำมาใชประโยชนจนไมมีความเปนสาธารณะอีกตอไป ทรัพยากรถูกนำมาใชประโยชนอยางมากจนประสบ
สภาวะความแออัด (Congestion) หรือเกิดการแยงชิงการใชประโยชน ผูใชประโยชนสามารถหวงกันผูอื่นไมใหเขา
ใชหรือแสวงหาประโยชนได ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรรวมใหเกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการบริหารจัดการ
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

ปจจุบันโลกอยูในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยขับเคล่ือนใหองคกร
อยูรอด รวมถึงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การเปล่ียนผานองคกรสูดิจิทัลตองเกิดข้ึนตั้งแตนโยบาย กลยุทธ
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โดยอาศัยการทำงานของผูบริหารระดับสูง จนถึงการทำงานในระดับปฏิบัติการ การเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล
เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงในอุตสาหกรรมดานน้ำ ตัวอยางการปฎิรูปในดานน้ำ เชน มาเลเซีย มีแผนการ
ปฏิรูปในภาคน้ำ ที่นำเทคโนโลยีเขามาใช ญ่ีปุน เพิ่มบทบาทของกลุมลุมน้ำ เกาหลีใต นำเทคโนโลยีเขามาใช  

การบริหารจัดการน้ำ มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบผานมาหลายชวง จนในปจจุบันการบริหารจัดการเปนชวง
ที่ 5 การบริหารจัดการน้ำเปนแบบการเมืองและรูปแบบเชิงสถาบัน (Political& institutional) (Allan, 2003) ที่
ใหความสำคัญในการรวมกันจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายเปน
การเนนการบริหารจัดการในเชิงสถาบันที่ประกอบดวยองคกรดานน้ำ นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย นอกจากน้ี 
ประเด็นดานอื่นๆ เชน การเงินดานน้ำ ธรรมาภิบาลดานน้ำ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เขามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการน้ำในยุคที่โลกอยูในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้น เพื่อทำใหการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และ
เติบโตอยางยั่งยืน  

ดวยเหตนุี้ การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในเชิงสถาบัน ทั้งในประเด็นดานนโยบาย กฎหมาย และองคกร 
ที่มีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งจำเปน
สำหรับการบริหารจัดการน้ำในยุคปจจุบัน  

1.2 วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษารูปแบบองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาครัฐ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

1.3  ขอบเขต   

การบริหารจัดการน้ำในเชิงสถาบัน ไดแก นโยบาย กฎหมาย และองคกร 

1.4  ขั้นตอนการศึกษา 

ในงานศึกษานี้มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้  
1. ทบทวนเอกสาร งานศึกษา วิจัยที่เกี่ยวของ 
2. วิเคราะหรูปแบบองคกรดานการบริหารจัดการน้ำ 
3. สังเคราะหประเด็นสำคัญในการจัดองคกรดานการบริหารจัดการน้ำ 
4. สรุปรูปแบบองคกรดานการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ 

1.5  ประโยชนที่ไดรับ 

รูปแบบองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี ความรูทั่วไป 

2.1 แนวคิดการจัดการน้ำ 

1. แนวคิดเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรรวม” (Common-pool Resources) Ostrom, 2009) 
ทรัพยากรรวม (CPR) เปนสินคาประเภทหนึ่งที่ประกอบดวยระบบทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่

มนุษยสรางขึ้น (เชน ระบบชลประทานหรือแหลงประมง) ทั้งนี้ ทรัพยากรรวม เปนทรัพยากรสาธารณะ ที่เมื่อ
ประสบปญหาความแออัด (Congestion) หรือการใชมากเกินไป จนทำใหเกิดมีมูลคา เกิดการแยงชิงบริโภค และ
ไมมีความสาธารณะอีกตอไป ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการที่ตองมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลทรัพยากร 
เพื่อไมใหทรัพยากรถูกใชมากเกินไป และสามารถใชประโยชนไดอยางตอเน่ือง 

แนวทางการจัดการทรัพยากรโดยทั่วไป ถาเปนแบบสินคาสาธารณะ ใชการดูแลควบคุมโดยตรงจากรัฐ 
สวนสินคาเอกชน ใชรูปแบบการใหสัมปทานกับเอกชน (Privatization) แตสำหรับ“ทรัพยากรรวม” ซึ่งเปนสินคา
ที่เคยเปนสาธารณะอยางไมมีปญหาในอดีต ตอมาเกิดมีปญหาในปจจุบัน เพราะจำนวนประชากรมีมากขึ้นจนมี
ความตองการมากกวาทรัพยากรที่มีอยู (ไมใชสินคาสาธารณะโดยแท -Pure Public Goods) การใชทรัพยากรของ
คนหนึ่งจะไปกระทบคนอื่นที่เหลือ (Rivalrous) เปนการกลายสภาพจากทรัพยากรสาธารณะมาเปนเสมือนเปน
สินคาประเภทหนึ่งที่มีมูลคา หากมีความแออัดในการใชทรัพยากรนั้น ดังนั้น การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จึง
ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรรวมโดยชุมชน ซึ่งกลไกการกำกับดูแล (Monitoring) และการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) มีบทบาทสำคัญในการทำใหการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ (Ostrom 2009) 

ตัวอยางทรัพยากรรวม (Common-pool Resources) เชน 

แมน้ำ – เราไมสามารถกีดกันคนอื่นใหจับปลาได (Non-Excludable) และเมื่อเราจับปลาแลวคนอื่นก็
พอใจนอยลง [เพราะจำนวนปลานอยลง] (Rivalrous) ดังนั้น แมน้ำเปนสินคารวม 

2. กระบวนทัศนในการจัดการน้ำ 
การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในนโยบายการจัดการน้ำหลังป 1980 

การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในการจัดการน้ำมีการเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาเปน  5 ชวง  
ชวงที่ 1 Premodern  

ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ชุมชน / องคกรมีความสามารถดานเทคนิคที่จำกัดในการจัดการน้ำ 
ชวงที่ 2 ความทันสมัยทางอุตสาหกรรม (Industrial modernity) (hydraulic mission)  
ในชวงกลาง คศ. ที่ 20 ในภาคน้ำเกิดแนวความคิด ความรู ความสามารถทางวิศวกรรม ความคิดริเริ่มดาน

วิทยาศาสตรและการลงทุนของรัฐและภาคเอกชนที่มีลักษณะเฉพาะของความทันสมัยทางอุตสาหกรรม  ความ
ทันสมัยของอุตสาหกรรมเปนที่ประจักษใน hydraulic mission 
 

ในชวงที่ 3, 4, 5 เปน Reflexive modernity 
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ชวงที่ 3 : ความตระหนักดานส่ิงแวดลอม (Green) 

การจัดสรรน้ำและการจัดการน้ำที่ใหความสำคัญกับดานส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

ชวงที่ 4 เศรษฐกิจ (Economic ) สนใจในคุณคาทางเศรษฐกิจของน้ำและความสำคัญในฐานะปจจัยการ
ผลิตทางเศรษฐกิจ 

ชวงที่ 5 การเมืองและรูปแบบเชิงสถาบัน (Political& institutional) 
 

ทั้งนี้ ประเด็นดานเศรษฐกิจและสิ ่งแวดลอม ยังเปนประเด็นสำคัญ และเสริมดวยกระบวนทัศนที่ 5  

(การเมืองและรูปแบบเชิงสถาบัน) ซึ่งตั้งอยูบนแนวคิดที่วาการจัดสรรน้ำและการจัดการเปนกระบวนการทาง
การเมือง แนวทางนี้เกี่ยวของกับ IWRM/IWRAM โดยเฉพาะปจจัยพื้นฐานดานส่ิงแวดลอม เชน ขอมูลอุทกวิทยา
ของลุมน้ำ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับคุณคาของน้ำ ประเด็นเหลาน้ีเปนศูนยกลางของกระบวนทัศน
และการดำเนินการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ – IWRM 

 

 
ภาพที่ 2-1 กระบวนทัศนในการจัดการน้ำ  

ที่มา Allan, J.A., (2003) 
3. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources 

Management: IWRM)  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน เปนกระบวนการที่สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาความ
รวมมือในการจัดการน้ำ ผืนดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางคานเศรษฐกิจ 
และสวัสดิการสังคมในแนวทางที่เสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมทำลายและรักษาไวซึ่งระบบนิเวศที่สำคัญ น้ำควร
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ไดรับการจัดการภายใตขอบเขตความเปนลุมน้ำ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของสาธารณะ (GWP-

TAC, 2000) 

ตามหลักการของดับลิน คณะกรรมการดานเทคนิค (TEC) ของ Global Water Partnership (GWP) ได
กำหนดให IWRM เปนกระบวนการที่นำไปสูการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีข้ึน โดยหลักการของดับลินเพื่อการจัดการ
น้ำอยางยั่งยืน ประกอบดวย 

- น้ำจืดเปนทรัพยากรที่มีจำกัดและเปราะบาง ซึ่งจำเปนตอการดำรงชีวิต การพัฒนา และส่ิงแวดลอม 

- การพัฒนาและการจัดการน้ำควรอยูบนแนวทางแบบมีสวนรวม โดยเกี่ยวของกับผูใช ผูวางแผน และผู
กำหนดนโยบายทุกระดับ 

- ผูหญิงมีสวนสำคัญในการจัดหา การจัดการ และการปองกันการจัดการน้ำและการปองกันน้ำ 
- น้ำมีคุณคาทางเศรษฐกิจในการใชงานที่แขงขันกันทั้งหมด และควรไดรับการยอมรับวาเปนสินคาทาง
เศรษฐกิจ 

 

ในป 2004 GWP ไดตีพิมพเอกสารทางวิชาการหมายเลข 10 (GWP-TAC 2004, TAC Background 

Paper 10) เพื่ออธิบายถึงหลักการเหตุผล ความเขาใจและแนวทางการจัดการตามแนวคิด IWRM เพื่อใชเปนพิมพ
เขียวใหแกประเทศตางๆ  ซึ่งอยูภายใตแนวทางหลัก 3 ประการ ไดแก  

1) สภาพแวดลอมที่เอื้อ เชน การมีแนวนโยบายที่เหมาะสม ยุทธศาสตร และ กฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน 

2) การมี Institutional Framework (องคกร) ที่ทำใหนโยบาย ยุทธศาสตร และกฎระเบียบมีผลในทาง
ปฏิบัติ 

3) การมี Management instruments  (เครื่องมือ) ที่เอื้อให Institutions สามารถทำงานได 

2.2 โครงสรางองคกรดานน้ำ 

จากแนวคิด IWRM เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic) เกิดกระบวนการที่สนับสนุน/
สงเสริม เพื ่อใหเกิดการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ/สวนไดสวนเสีย ในการรวมกันจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรน้ำ อยางเปนธรรม เพื่อตอบสนองความตองการที่กอใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  สังคม โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคม เพื่อทรัพยากรและระบบนิเวศของน้ำ ใหความสำคัญกับการจัดการ
โครงสราง ภาระหนาที่และเปาหมายขององคกรที่ทำหนาที่บริหารจัดการน้ำ  

2.2.1 องคกรภาครัฐ  
การปรับบทบาทจากผูควบคุมกำกับมาเปนผูสนับสนุนภาคประชาชน ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา  
สำหรับประเทศไทยมีองคกรดานน้ำ ดังนี้  
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จาก พรบ.น้ำ 2561 จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย และขับเคล่ือนแผนงานตามยุทธศาสตรน้ำที่สำคัญ และจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ (สทนช.) เพื่อเปนหนวยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพื่อความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ สรางการมีสวนรวมและบูรณาการหนวยงานดานน้ำจำนวน 38 หนวยงาน  

ในสวนของ สทนช. นอกจากจะทำหนาที่รับนโยบายจาก กนช. ไปกำกับและติดตามใหเกิดผลเปนรูปธรรม
แลว ยังตองทำหนาที่รวบรวมจัดทำขอมูลน้ำแหงชาติที่ใชประกอบการตัดสินใจ และบูรณาการแผนงาน โครงการ
และงบประมาณดานน้ำที่ปจจุบันไดกระจายอยูตามหนวยปฏิบัติใน 8 กระทรวง และอยูในพื้นที่จังหวัด กลุม
จังหวัด ภาค ใหเกิดการแกไขปญหาน้ำที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ 

 
 

ภาพที่ -2-2 โครงสรางคณะกรรมการทรพัยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) 
ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ2565 

 
 

ภาพที่ 2-3  คณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารทรพัยากรน้ำ 
ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 2565  
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ตัวอยางองคกรดานน้ำภาครัฐ ในประเทศไทย  
- กรมชลประทาน 

โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 –65 

พื้นที่ชลประทาน 0.8057 ลานไร ความจุ 5.41 ลาน ลบ.ม. 
ลักษณะงาน  1. อางเก็บน้ำ 2. ระบบสงน้ำ 3. ฝาย 4. สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา 

 

 
 

ภาพที่ 2- 4 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2565 

ที่มา กรมชลประทาน 2565 

 

การจัดทำโครงการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติป 2567 ที่เกี่ยวของกับการจัดทำแหลงน้ำขนาด
เล็ก 



 8 

 
 

ภาพที่ 2-5  โครงการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติป 2567 

ที่มา กรมชลประทาน 2565 

 

โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

พื้นที่ชลประทาน 0.1026 ลานไร ความจุ 0.80 ลาน ลบ.ม. 
ลักษณะงาน  1. อางเก็บน้ำ 2. ระบบสงน้ำ 3. ฝาย 4. สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา 
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ภาพที่ 2-6  โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่มา กรมชลประทาน 2565 

 

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ำ
ขนาดเล็ก 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
เปาหมายที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร 

และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 น้ำไหลลงอางเก็บน้ำทั้งประเทศมีปริมาณอยางนอย 40,000 ลานลูกบาศก

เมตรตอป เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ตัวชี ้วัดที่ 2.4 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไมต่ำกวารอยละ  75 เมื ่อสิ ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 พื้นที่ที่สามารถลดความเส่ียงภัยน้ำทวม-น้ำแลง และเกิดระบบจัดการน้ำ
ชุมชน จำนวน 4,000 ตำบล เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการตามแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดทำแหลงน้ำบาดาล  เพื่อ
ขับเคล่ือนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดังนี้ 



 10 

แผนงานและโครงการ 
ผลการดำเนินการตามแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดทำแหลงน้ำบาดาลที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

1. โครงการจัดหาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เปาหมาย 3,579 แหง ผลการดำเนินงาน 3,356 

แหง ประกอบดวย 

-โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค เปาหมาย 2,515 แหง 
ผลการดำเนินงาน 2,352 แหง 
-โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดใหกับ โรงเรียนทั่วประเทศ เปาหมาย 1,064 

แหง ผลการดำเนินงาน 1,004 แหง 
โดยปจจุบันสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคไมนอยกวา 91.7610 ลาน ลบ.ม.

ตอปและมีผูรับประโยชนไมนอยกวา 499,375 ครัวเรือน 

2. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเปาหมาย 3,451 แหง ผลการดำเนินงาน 3,371 แหง 
โดยปจจุบันสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไมนอยกวา 126.1668 ลาน ลบ.ม.ตอป พื้นที่

รับประโยชนทั้งหมด 216,190 ไร และเกษตรกรผูรับประโยชน ทั้งหมด 21,145 ครัวเรือน 

3. โครงการเติมน้ำใตดินระดับตื้น (2563 - 2565) เปาหมาย 830 แหง ผลการดำเนินงาน 830 แหง  
โดยมีปริมาณน้ำที่สามารถเพิ่มเติมลงสูใตดิน ประมาณ 2.1868 ลาน ลบ.ม. ตอป 

 
 งบประมาณ 

สำหรับงบประมาณ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ จำนวน 30โครงการ วงเงิน 9,559.6332 ลานบาท 
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ภาพที่ 2-7  โครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ที่มา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2565 

 

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับน้ำบาดาล 

การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ำ
บาดาล 

 

 
 

ภาพที่ 2-8  การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 กับการพัฒนาแหลงน้ำบาดาล 

ที่มา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2565  
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2.2.2  องคกรในระดับลุมน้ำ 
การบริหารจัดการลุมน้ำโดยคณะกรรมการลุมน้ำ สำหรับประเทศไทยมีคณะกรรมการลุมน้ำ 22 

ลุมน้ำ  
 

 
 

ภาพที่ 2- 9 แผนที่แสดงลุมน้ำหลัก 22 ลุมน้ำของประเทศไทย 

ที่มา สทนช 2565 http://www.onwr.go.th/?page_id=6782 
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2.2.3 องคกรผูใชน้ำ 
องคกรผูใชน้ำระดับชุมชน เปนผูแกปญหาจากการใชทรัพยากรน้ำที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลุมน้ำดวยตนเอง โดย

ชุมชนเปนผูกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ (Bottom-Up) แลวนำเสนอไปยังภาครัฐ และสรางกระบวนการ
เจรจาตอรอง เปนการเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมซึ่งเปนกระบวนการที่ภาครัฐ หรือผูบริหารระดับสูงเปนผูกำหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการมายังระดับลางใหปฏิบัติตาม (Top-Down) 

2.3 ยุทธศาสาตร นโยบายและแผน 

 

 
 

ภาพที่ 2- 10 ระเบียบ ขอกฎหมาย หรือคำส่ังที่เกี่ยวของ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำ 
ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ2565 

2.4 งบประมาณ 

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 59,334 รายการ วงเงิน 
3.3426 แสนลานบาท จำแนกตามแผนแมบทการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ำ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การจัดการการใชน้ำ 
2. การสรางความมั่นคงทางน้ำในภาคการผลิต 

3. การจัดการอุทกภัย 

4. การจัดการคุณภาพน้ำและการอนุรักษทรัพยากรน้ำ 



 14 

5. การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำเส่ือมโทรมและการปองกันดินพังทลาย 

6. การจัดการ 
 

 
 

ภาพที่ 2- 11 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

 

2.5. กฎหมายดานนำ้ -พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  เพื่อใชเปนกฎหมายกลางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 38 หนวยงาน 10 กระทรวงและบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ำใหเกิดความเปนเอกภาพ กำหนดมาตรการใน
การปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ำแลงและภาวะน้ำทวม วางหลักเกณฑในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดใหมีองคการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแตระดับองคกรผูใชน้ำ ระดับลุมน้ำ และระดับชาติ สาระสำคัญของพ.ร.บ.ทรัพยากร
น้ำ พ.ศ.2561 มีดังนี้ 

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มี 9 หมวด 105 มาตรา โดยมีหมวดที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการลุมน้ำ 
ไดแก สวนที่ 3 ลุมน้ำและคณะกรรมการลุมน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรา 27 กำหนดไววา เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดลุมน้ำ 
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ตามมาตรา 25 แลวใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำน้ัน ประกอบดวย  
1) กรรมการลุมน้ำโดยตำแหนง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ำน้ัน ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทน

กรมเจาทา ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมทรัพยากรน้ำ ผูแทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทน
กรมประมง ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทนกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใน
กรณีที่ลุมน้ำใดมีพื้นที่ติดตอกับชายแดน ใหมีผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการลุมน้ำ หรือในกรณีที่ลุม
น้ำใดมีพื้นที่ติดตอกับชายฝงทะเล ใหมีผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเขารวมเปนกรรมการลุมน้ำ หรือ
ในกรณีที่ลุมน้ำใดอยูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ใหมีผูแทนศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมเปนกรรมการลุมน้ำดวย  

2) กรรมการลุมน้ำผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตลุม
น้ำนั้น จังหวัดละหนึ่งคน และในกรณีที่ลุมน้ำใดอยูในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  ให
ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเปนกรรมการลุมน้ำดวย  

3) กรรมการ ลุมน้ำผูแทนองคกรผูใชน้ำในเขตลุมน้ำน้ันที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน  

4) กรรมการลุมน้ำผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ  จำนวนสี่คนใหผูวา
ราชการจังหวัดตาม 1) เลือกกันเองเพื่อเปนประธานกรรมการลุมน้ำและใหคณะกรรมการลุมน้ำเลือกกรรมการลุม
น้ำอีกสองคนเปนรองประธานกรรมการลุมน้ำ ทั้งนี้ การเลือกประธานกรรมการลุมน้ำและรองประธานกรรมการลุม
น้ำใหกระทำทุกสามป ใหผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติภาคแตงตั้งขาราชการของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติภาคเปนกรรมการลุมน้ำและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน 
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บทที่ 3 ตัวอยางแนวปฎิบัติที่ดีตางประเทศ และในประเทศ 

3.1 ในตางประเทศ 

1. River Basin Water Management under Extreme and Climate Change Impacts โดย 
Professor Seigo Nasu, Kochi University of Technology 

1.ประเด็นเรงดวนในประเทศญ่ีปุน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนปญหาเรงดวนของประเทศ ซึ่งเปนปรากฏการณที่ซับซอนที่ตอง
เขาใจและตองแกไขดวยวิทยาศาสตรแขนงตางๆ แบบบูรณาการ ปญหาเรงดวนน้ีตองไดรับการแกไขดวยการ
ผสมผสานนวัตกรรมของเทคโนโลยีใหมขั้นสูงเพื่อเอาชนะความไมแนนอนที่เกิดข้ึน  

การประเมินผลกระทบและนโยบายระดับภูมิภาค 

-จำลองผลกระทบของนโยบาย โดยการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของ
ทรัพยากรน้ำ ปริมาณทรัพยากรน้ำ และน้ำทวมอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตามรายงานการประเมิน IPCC ฉบับที่ 4 ระดับความแหงแลงและฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอยางมากเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในญี่ปุน ลุมน้ำ Yoshino ในเกาะชิโกกุกำลังประสบปญหารายแรงเกี่ยวกับภัย
แลงและภัยพิบัติจากอุทกภัย จึงจำเปนตองเขาใจเชิงปริมาณถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและรูปแบบการใช
ชีวิต อันเปนผลมาจากการพัฒนาแบบจำลองแบบบูรณาการชื ่อ “End to end model” ซึ ่งประกอบดวย 
“แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางวิทยาศาสตร แบบจำลองอุทกวิทยาเพือ่ทำนายทรัพยากรน้ำ
และความผันผวนของทรัพยากรน้ำ และ แบบจำลองการประเมินผลกระทบทางสังคม” ในลุมน้ำ Yoshino 

-ขอตกลงนโยบายและการจัดการระดับภูมิภาคบนพื้นฐานของการแบงปนขอมูลและความเขาใจซึ่งกันและ
กัน 

ทุกวันนี้ ขอมูลที่ควรแบงปนไมไดรับการแบงปนอยางเหมาะสม เนนเฉพาะขอมูลที่มีอยูเทาน้ัน ดวยเหตุนี้ 
ผลกระทบของนโยบายของผูที่เกี่ยวของในลุมน้ำจึงยังไมชัดเจน  ในการจัดทำขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายระดับ
ภูมิภาค จำเปนตองสรางระบบการจัดการระดับภูมิภาคโดยการสรางขอมูลของผลกระทบของนโยบายและ
แลกเปล่ียนกัน 

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ใน Shikoku-Chuo City 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนการเปลี ่ยนแปลงในระดับโลก แตผลที่เกิดขึ้น นั้นขึ ้นอยูกับโครงสราง และ
ลักษณะทางกายภาพของแตละพื้นที่ 

ในบริเวณพื้นที่ Shikoku-Chuo City มีการพัฒนาการทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำ ภายใตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งระบบที่พัฒนาข้ึนมาเปนระบบโมเดล end to end  
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ภาพที่ 3- 1 แบบจำลองแบบบูรณาการ “End to end model” ประเทศญ่ีปุน 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022 

 

ระบบ end to end เริ่มจากการใชผลของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก GCM นำมาวิเคราะหในเรื่อง
ของผลกระทบทางดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม รวมถึงการใชแบบจำลองที่เปนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม (Logic Model) กอนที่จะนำไปสูการกำหนดนโยบายตาง ๆ และการกำหนดการจัดสรรน้ำภายใตภาพ
ฉายตาง ๆ มีการใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร ดานวิศวกรรม ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคม โดยบูรณาการ
เขาดวยกัน  
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ภาพที่ 3- 2 แบบจำลองดานเศรษฐกิจและสังคม (Logic Model) ประเทศญ่ีปุน 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022 

 

การใชแบบจำลอง GCM 8 แบบจำลองในการพยากรณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 

 
ภาพที่ 3- 3 แบบจำลอง GCM 8 แบบจำลอง 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology 
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จากการเปรียบเทียบผลจากกรณีศึกษา Shikoku-Chuo City และ Takamatsu City ซึ่งมีระยะทางหาง
กัน 50 กิโลเมตร แตผลกระทบจากการใชแบบจำลอง GCM 8 แบบจำลอง จะเห็นลักษณะที่แตกตางกันวาพื้นที่
หนึ่งไดรับผลกระทบจากภัยแลงชัดเจน ในขณะที่ Takamatsu City ไดรับผลกระทบไมมาก มีความไมแนนอน
คอนขางสูง  

 

 
ภาพที่ 3- 4 เปรียบเทียบผลจากกรณีศึกษา Shikoku-Chuo City และ Takamatsu City 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022 

 

3. นโยบาย ที่เกี่ยวของกับการปรับตัว การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำหรับในสวนของนโยบายที่เกี่ยวของกับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเรื่องของภัย
พิบัติที่เกี่ยวของกับน้ำ ซึ่งในป 2015 ทางกระทรวงที่ดิน ไดใชแนวคิดที่ เปล่ียนแปลงไปมาก โดยมีแนวคิดในการ
เตรียมการสำหรับเหตุการณเลวรายที ่สุดที ่จะเปนไปได ที่นอกเหนือไปจากสมมติฐานการออกแบบทางดาน
วิศวกรรมที่ใชอยู มีการเตรียมการสำหรับเหตุการณที่คิดวาจะเกิดข้ึน และเตรียมการสำหรับเหตุการณที่คาดวา จะ
เปน possible maximum case จะมีปริมาณฝนตกที่สูงมาก จากแบบจำลองตาง ๆ ที่ใช ซึ่งจะเกินกวาสมมติฐาน
ที่ใชในการออกแบบทางวิศวกรรม ไปจนถึงในcase ที่รุนแรงยิ่งกวา ที่เปน exceed imagined case โดยที่สิ่งที่
สำคัญในการบริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดนโยบายภายใตความไมแนนอน ของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ก็คือกระบวนการในการทบทวนทั้งนโยบายและแผน  
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การปฏิบัติการอางเก็บน้ำ การ operate โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ควรมีการทบทวนเปนระยะ เพราะวามี
ความไมแนนอนสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีอางเก็บน้ำ ที่มีการวางแผนวาจะตองมีการเพิ่ม
อุโมงค เพื่อชวยในการระบายน้ำ เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ำในชวงที่ฝนตกหนักไดเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาโดยใช
แบบจำลอง เกี่ยวกับการคาดการณปริมาณฝน  

 
ภาพที่ 3- 5 การปฏิบัติการอางเก็บน้ำ ประเทศญ่ีปุน 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022 

 
 

การบูรณาการมาตรการรับมอืสำหรับระดับ/สถานการณที่เลวรายที่สุด 
 

 
ภาพที่ 3- 6 การบูรณาการมาตรการรับมือสำหรับระดับ/สถานการณที่เลวรายที่สุด ประเทศญ่ีปุน 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022  
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การบูรณาการมาตรการรับมือสำหรับระดับ/สถานการณที่เลวรายที่สุด 

เราตองขจัดสถานการณที่ "ไมคาดฝน" "unexpected" แมจะอยูภายใต "สถานการณที่เลวรายที่สุด" 
(worst situation) 

1) ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในชวงน้ำทวม (prepare for expected case) 
2) แจงใหประชาชนทราบถึงระเบียบปฏิบัติ เมื่อเกิดอุทกภัย” ((prepare for imaginable possible 

maximum case) 
3) ประชาสัมพันธระเบียบปฏิบัติในชวงน้ำทวม” (exceed imagined case) 

 

5. กฎหมายดานน้ำและการแกไขเพิ่มเติม 

ในป 1940 ถึง 1950 เกิดอุทกภัยครั้งใหญในญี่ปุน  
ในป 1949 ไดมีการจัดตั้งพระราชบัญญัติปองกันน้ำทวม ซึ่งเปนพระราชบัญญัติหลักในการปองกันน้ำทวม 

เชน องคกร กิจกรรม งบประมาณ และคาตอบแทน 

 
ภาพที่ 3- 7 กฎหมายดานน้ำและการแกไขเพิม่เติม ในประเทศญ่ีปุน 

ที่มา Seigo Nasu, Kochi University of Technology, 28 April 2022 

 

5. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และการบริหารจัดการน้ำ 
คณะกรรมการลุมน้ำเพื่อการวางแผน 

ระบบเกา ทุกรูปแบบการพัฒนามีการวางแผนโดยฝายบริหาร 
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ระบบใหม  กฎหมายใหมกำหนดใหฝายบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอยูอาศัย นายกเทศมนตรี และ
ผูเช่ียวชาญตาง ๆ  

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับอุทกภัย ในปจจุบันหนวยงานที่เปน
หนวยงานกลาง ตองทำหนาที ่ในการใหขอมูล รวมถึงการคาดการณสภาพฝน  และอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น และ
หนวยงานทองถิ่นก็จะมีการวางแผน เพื่อรับมือและบรรเทาผลที่จะเกิดข้ึนทั้ง 108 ลุมน้ำหลัก ของประเทศญ่ีปุน 
และ องคประกอบที่สำคัญคือ คณะกรรมการลุมน้ำ ประกอบดวย คนในพื้นที่ลุมน้ำ และผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ 
ไดแก แหลงน้ำ เกษตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ส่ือมวลชน นักวางแผนเมือง เพื่อมาทำงานรวมกัน โดยที่ผูแทน
ของหนวยงานรัฐสามารถเขารวมประชุมได เปน platform ที่เปนใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความเห็นและ
แลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ  

ในสวนของการจัดสรรน้ำ มีสิทธิการใชน้ำ 2 ลักษณะ คือ  
 1) Right to Use Water with permission  

2) Practical Right to Use Water.  

ซึ่งอางองิจากปริมาณน้ำ ที่แตละ stakeholder ใชในอดีต และในชวงภัยแลง มีคณะกรรมการที่จะดูแลใน
เรื่องของการปรับความตองการน้ำตามแตละลุมน้ำ จะมาประชุมและหาขอตกลงรวมกัน  
 

2. Water Policy Reform in South Korea การปฏิร ูปนโยบายน ้ำในประเทศเกาหลีใต  โดย 
Professor Seungho Lee, GSIS, Korea University, Water Administrative Structure Reform & 

Development Seminar, Chulalongkorn University, Thailand 28 April 2022 

การบรรยายโดย Professor Seungho Lee มีประเด็นสำคัญประกอบดวย ความเส่ียง กรอบนโยบายดาน
น้ำ การปฏิรูปนโยบายดานน้ำป ค.ศ. 2018 และแนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำ 

1. ภัยพิบัติดานน้ำในประเทศเกาหลีใต 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึนในประเทศเกาหลีใต สงผลใหรูปแบบฝน
เปล่ียนแปลง จำนวนวันที่ฝนตกลดลง การเพิ่มข้ึนของการเกิดฝนตกหนักในชวงเวลาที่ส้ันและเฉพาะพื้นที่ และ
ความถี่ของการเกิดฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น ในสวนของภัยแลงก็มีความรุนแรงมากขึ้นและมรีะยะเวลาที่ยาวขึ้น 
โดยเฉพาะในป ค.ศ. 2015 
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ภาพที่ 3- 8 ภัยน้ำทวม และภัยแลง ในประเทศเกาหลีใต 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

2. กรอบการบริหารจัดการน้ำในประเทศเกาหลีใต 

ภาพรวมการจัดการทรัพยากรน้ำ 
• 20 เขื่อนขนาดใหญ (เอนกประสงค): 1) น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม; 2) การปองกันน้ำทวม (ไตฝุน); 

และ 3) ไฟฟาพลังน้ำ -  
• 17,000 เขื่อนเพื่อการชลประทลงาน (ณ ป 2022) 
• ระบบประปาหลายภูมิภาค 

• การควบคุมคุณภาพน้ำในแมน้ำ 4 สายหลัก (Han, Geum , Nakdong , Youngsan Sumjin) 
• ใหความสำคัญกับบริการระบบนิเวศนมากขึ้นตั้งแตกลางทศวรรษ 1990 หลังจากปลอยฟนอล 

(phenol)ในแมน้ำ  
การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำของประเทศเกาหลีใต มีโครงสรางพื้นที่หลักประกอบดวย อางเก็บน้ำ

ขนาดใหญ (20 แหง) ที่เปน multi-purpose อางเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 17,000 แหง ระบบน้ำตนทุนแบบ 
multi-regional ระบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 4 ลุมน้ำหลัก แตหลังจากเหตุการณฟนอลรั่วไหลในแมน้ำ 
Nakdong สงผลใหมีการใหความสำคัญกับ ecosystem services เพิ่มมากขึ้น 

3. การบริหารจัดการลุมน้ำในประเทศเกาหลีใต 

- แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ 10 ป (1966 1975) 
- การพัฒนาแมน้ำฮนั ระยะที่ 1 (1968 1970) 
- แผนพัฒนาลุมน้ำ 4 ลุมน้ำใหญ (พ.ศ. 2514 2524) 
- การพัฒนาแมน้ำฮนั ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2525 2529) 

- การจัดการทรัพยากรน้ำ: การจัดการลุมน้ำที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2533 ถึงปจจุบัน) 
- แผนทรัพยากรน้ำแหงชาติระยะยาว (Water Vision 2020) 
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ปค.ศ. 2018 ประเทศเกาหลีใตไดมีการปฏิรูปโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการน้ำ โดย
รูปแบบโครงสรางกอนการปฏิรูปเมื่อมีการปฏิรูปไดถายโอนภาระหนาที่และงานดานการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคและ
บริโภคจากกระทรวง Ministry of Land, Infrastructure and Transport มายัง Ministry of Environment เพื่อ
ลดความซ้ำซอนของการบริหาร ความซ้ำซอนของงบประมาณ และลดความขัดแยง และเพิ่มความสำคัญและ
อำนาจการจัดการน้ำของ Ministry of Environment โดยมีภารกิจครอบคลุมน้ำตนทุน การบริหารอางเก็บน้ำ 
การบริหารจัดการ multi-regional น้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรม น้ำตนทุนในทองถิ่น การจัดการคุณภาพน้ำ/น้ำเสีย 
น้ำใตดิน รวมถึงการรักษาคุณภาพและระบบนิเวศนทางดานน้ำและส่ิงแวดลอม ในกระทรวงเดียว 

 

 
ภาพที่ 3- 9 โครงสรางกอนการปฏิรูประบบการจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

 

4. การปฏิรูปนโยบายน้ำตั้งแตป 2561 

กฎหมายน้ำป 2018 

-  หลักการ: IWRM, การจัดการลุมน้ำ, การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย, การจัดการอุปสงค 

-  สภาน้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำ 
-  IWRM และแผนลุมน้ำ 
โครงสรางระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูปมีกระทรวงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  5 

กระทรวง มีการตั้ง National Water Council คณะกรรมการลุมน้ำ 4 ลุมน้ำหลัก ที่ประสานเช่ือมโยงกับทองถ่ิน 
ภาคประชาสังคม และหนวยงานตาง ๆ โดยกระบวนการปฏิรูปเกิดข้ึนไดเน่ืองจากแรงขับเคล่ือนทางการเมือง และ
แรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคมดานส่ิงแวดลอม 
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ภาพที่ 3- 10 โครงสรางหลังการปฏิรูประบบการจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

 

 
ภาพที่ 3- 11 โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูป 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

 

5. กฎหมายและขอบังคับ 

•กระทรวง 7 แหง กฎหมายระดับชาติ 29 ฉบับ และแผนงานเกี่ยวกับน้ำ 97 แผน 
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6. งบประมาณและการเงิน 

•งบประมาณสำหรับ WRM ในป 2020 รวม: 18.7 ลานลานวอน (15.4 พันลานดอลลารสหรัฐ) 
7. การปฏิรูปภาคน้ำ ป 2561 

ขอทาทาย 
•กฎหมายน้ำเพื่อเปนรากฐานสำหรับการปฏิรูปสถาบันตอไป 

• เปดตัวการจัดการลุมน้ำและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

• การจัดการลุมน้ำเปนหนวยพื้นฐานในการจัดการทรพัยากรน้ำ ไมใชขอบเขตการบริหาร 
• มอบหมายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นใหกับกระทรวงเดียว เพือ่ใหเกิดการวางแผนและการจัดการที่

สอดคลองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• เนนนโยบายที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากกวานโยบายที่มุงเนนการกอสรางและการพัฒนา 
8. อนาคตขางหนา ความมั่นคงดานน้ำ 

ความมั่นคงดานน้ำในบริบทของเกาหลีใต 

- เพื่อประกนัการเขาถึงน้ำสะอาดของมนุษยและระบบนิเวศ และรับมือกับภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับน้ำ 
- การรับรูแหลงน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับน้ำ และน้ำสำหรับ
ระบบนิเวศ 

หลักการสำคัญ 

- IWRM รวมถึงการบริหารจัดการลุมน้ำ 
-  นโยบายและโครงการที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน 

-  ความยืดหยุนตอภัยพิบัติดานน้ำที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-  การจัดตั้งสถาบัน และกลไกการประสานงาน 

- ความเช่ือมโยงระหวางอาหาร พลังงาน และทรัพยากรน้ำ  
- การจัดการน้ำอยางชาญฉลาด 
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ภาพที่ 3- 12 ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเกาหลีใต 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

9. วิสัยทัศน วัตถุประสงค และ 3 แนวทางนโยบาย ภายในป 2030 

National Water Resources Management Basic Plan 2021 

วิสัยทัศน: Shared Water for Life 

• Share แบงปน: การเปล่ียนจากมนุษยเปนศูนยกลางไปสูการมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
และความเทาเทียมในการเขาถึงน้ำโดยไมคำนึงถึงภูมิภาค/พื้นที่ และระดับรายได 

• Life ชีวิต : มีความปลอดภัย สมเหตุผล มีน้ำเพียงพอสำหรับมนุษยและส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

วัตถุประสงค: วัฏจักรอุทกวิทยา 
1. สงเสริมความเปนอยูที่ดีของชุมชนลุมน้ำ (มนุษยและธรรมชาติ) 
2. สรางความมั่นใจในการใชน้ำของคนรุนหลัง ผานการจัดตั้งระบบการใชน้ำอยางยั่งยืน 

3. การสรางสังคมที่มีความมั่นคงทางน้ำที่ดีตอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

3 แนวนโยบาย 

1. IWRM  

• แนวทางบูรณาการในการจัดการน้ำผิวดิน น้ำบาดาล แมน้ำ ปากแมน้ำ และนานน้ำชายฝง ปริมาณน้ำ
และคุณภาพ ส่ิงแวดลอมน้ำ อุทกภัยและความแหงแลง การวางแผนน้ำและที่ดิน 

• นโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ เพื่อฟนฟูวัฏจักรอุทกวิทยา 
2. การจัดการลุมน้ำดวยการมีสวนรวม ความรวมมือ และการส่ือสาร 
• การจัดตั้งธรรมาภิบาลรวมกันในลุมน้ำ 
• การจัดการทรัพยากรน้ำตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
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• การจัดการความขัดแยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
3. การจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีตอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

• ลดการปลอยคารบอนตลอดกระบวนการ WRM 

• การทำงาน WRM ที่มีประสิทธิภาพผาน ICT เชน AI, IoT, Smart Water Management Technology 

• การลดความเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน WRM 
 

 
 

ภาพที่ 3- 13 กรอบ WRM ประเทศเกาหลีใต 
ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 

 
สำหรับแนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำ ใชหลัก Integrated Water Resources Manage (IWRM) 

นโยบายและโครงการที่ครอบคลุมหลายมิติ ความสามารถในการฟนตัวจากภัยพิบัติดานน้ำอันเปนผลจากการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสรางองคกรและกลไกในการประสาน Water-Energy-Food Nexus และ 
smart water management ภาพที่ 3- 14 แสดงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลี
จากการมุงเนนการใชมาตรการเชิงโครงสราง ไปสูการใชมาตรการไมใชโครงสราง และใหความสำคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ภาพที่ 3- 14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลีใต 

ที่มา Seungho Lee, Korea University, 28 April 2022 
 
ขอสรุป 

- WRM ที่ดีเปนกุญแจสูความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเกาหลี 

•การสนับสนุนที่ดีจาก WRM โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย ทำใหเกิดผลลัพธที่ดี 
•สถาบันและองคกรและกลไกการดำเนินงานที่เพียงพอ 

-ความสมดุลระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีกับนโยบาย 

•การปฏิรูปอยางตอเนื ่องตั ้งแตป 2018 เพื ่อรับมือกับความทาทายที่ไมเคยเกิดขึ ้นมากอน 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลัง
พัฒนา 
•การจัดการลุมน้ำ กลยุทธใหมเพื่อสงเสริม WRM ที่ยั่งยืนมากขึ้นในเกาหลีใต 

 

3.  Water Management Tranformation in Malaysia  โ ด ย  M ZAKI M AMIN Deputy 

Director General, National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM), Ministry of 

Environment and Water (KASA) 

การปฏิรูปดานน้ำในประเทศมาเลเซีย มีประเด็นสำคัญประกอบดวย ประเด็นปญหาทางดานทรัพยากรน้ำ 
นโยบายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 การปฏิรูป Water Services Management และแผนยุทธศาสตรในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ภาพรวม ปริมาณน้ำในมาเลเซีย 

พื้นที่       เทากับ 330,803 ตร.กม. 
ปริมาณน้ำฝน      เทากับ 972.78 พันลาน ลบ.ม./ ป  

การระเหยที่เกิดข้ึนจริง (Actual Evaporation) เทากับ 413.60 พันลาน ลบ.ม./ ป 

เติมน้ำบาดาล (Groundwater Recharge)   เทากับ 63.45 พันลาน ลบ.ม./ ป 

น้ำทา (Surface Runoff)     เทากับ 495.71 พันลาน ลบ.ม./ ป 

2.1 คาดการณความตองการใชน้ำในมาเลเซีย 

น้ำดื่ม      เทากับ 18,618 MLD 

การเพาะปลูกนาแบบชลประทาน   เทากับ 9,112 MCM 

พืชที่ไมใชนาขาว     เทากับ 1,123 MCM 
ปศุสัตว      เทากับ 180 MCM 

การประมง     เทากับ 1,593 MCM 

2.2 ปริมาณน้ำของประเทศ (Raw water resources)  เทากับ 15,242 MLD (น้ำทา 81 % น้ำจากเข่ือน 18 

%  น้ำผิวดิน 1 %) 
3. ปญหาที่เกี่ยวของกบัดานน้ำในประเทศมาเลเซีย 

1. การขาดแคลนน้ำตามฤดูกาล  2. มลพิษในแหลงน้ำ  3. การจัดการแบบแยกสวน  4. น้ำทวม  
5. ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม  6. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
7. การพึ่งพาเงินทุนของภาครัฐมากเกินไป 

4. ภัยพิบัติดานน้ำในประเทศมาเลเซีย 

 
 

 
 

ภาพที่ 3- 15 อุทกภัย และภัยแลง ประเทศมาเลเซีย 
ที่มา M ZAKI M AMIN, 28 APRIL 2022  
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ประเด็นปญหาทางดานทรัพยากรน้ำของประเทศมาเลเซีย ไดแก การขาดแคลนน้ำ ความตองการน้ำจาก
หลายภาคสวน non-revenue water สูง มลพิษทางน้ำ การบริหารจัดการที่แยกสวน อุทกภัย ความเสื่อมโทรม
ดานส่ิงแวดลอม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ   
5. นโยบาย /องคกรดานทรัพยากรน้ำ  

นโยบายที ่เกี ่ยวของกับทร ัพยากรน้ำ ประกอบดวย National policies, Federal Acts และ State 

Enactments and Ordinances โดยมีประเด็นหลักประกอบดวย การบริหารจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม การ
ชลประทาน อุทกภัยและการระบายน้ำ การจัดการชายฝง การบริหารจัดการทรัพยากร และอุทกวิทยาและ
ทรัพยากรน้ำ สำหรับนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ ไดแก National Policy on Climate 

Change (NPCC) ที่มุงสูการพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (climate-resilience development) National 

Water Resources Policy (NWRP) ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นหลักไดแก ความมั่นคงดานทรัพยากรน้ำ ความ
ยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ ความรวมมือ การเสริมสรางศักยภาพและการสรางความตระหนักรู การพัฒนาโครงสราง
หนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย แสดงดังภาพที่ 3- 16 และโครงสรางหนวยงานในการ
บริหารจัดการน้ำแสดงดังภาพที่ 3- 17 โดย Ministry of Water and Environment (KASA) ดูแลทางดานน้ำ
ตนทุน สิ่งแวดลอม น้ำเสีย การชลประทาน อุทกภัย ชายฝง แมน้ำ และ National Water Research Institute 

of Malaysia (NAHRIM) 

 

 
 

ภาพที่ 3- 16 การพัฒนาโครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย 

ที่มา M ZAKI M AMIN, 28 APRIL 2022 
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ภาพที่ 3- 17 โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการ ประเทศมาเลเซีย 

ที่มา M ZAKI M AMIN, 28 APRIL 2022 

6. นโยบาย และกลยุทธ 
แผนพัฒนาประเทศมาเลเซีย ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2564-2568) 

มุงเนน - เรงการดำเนินการ IWRM เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำ 
ไดแก เพิ่มการรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และการปฎิรูปภาคน้ำ 

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ของประเทศมาเลเซีย (2021 – 2025) ในบทที่ 8 Advancing Green Growth for 

Sustainability and Resilience ไดยกประเด็นการสรางความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ในบทที่ 9 Enhancing Energy Sustainability and Transforming the Water Sector 

โดยเนนการประยุกตใช IWRM เพื่อมุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนดานน้ำ และทรัพยากรนำ้ในการเปนโอกาสทางดานเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังแสดงใน
ภาพที่ 3- 18 
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ภาพที่ 3- 18 ยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

ที่มา M ZAKI M AMIN, 28 APRIL 2022 

 
ประเทศมาเลเซียไดมีการปฏิรูป Water Services Management โดยการบริหารจัดการ water yield 

และ water risk เพื่อใหการบริการครอบคลุม คุณภาพน้ำมีความยั่งยืน ลดตนทุนในการดำเนินการและการดูแล
รักษา ลด non-revenue water (NRW) (ปริมาณ NRW อยูที่ 35.3% ในป 2017) และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการของ water industry หนวยงานหลักที่เกี่ยวของประกอบดวย รัฐบาล (นโยบาย) SPAN (regulation) 

PAAB (asset-ownership) และ State water operators 

แผนยุทธศาสตรในระยะยาว 2020 – 2040 ของ Ministry of Water and Environment (KASA) แสดง
ดังรูปที่ 4 โดยมุงสูการสรางความเขาใจ IWRM ในทุกระดับและภาคสวน การพัฒนา Integrated Data Centre 

การใชเทคโนโลยี Water-Food-Energy Nexus ขอมูลความตองการน้ำ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การพัฒนาธุรกิจโมเดลเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดานน้ำ กลไกดาน
งบประมาณและการพัฒนาน้ำใหเปน economic sector 
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ภาพที่ 3- 19 แผนยุทธศาสตรในระยะยาว 2020 – 2040 

ที่มา M ZAKI M AMIN, 28 APRIL 2022 
 

7. กฎหมาย และขอบังคับ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก NATIONAL POLICIES FEDERAL ACTS และ STATE 

ENACTMENT & ORDINANCE  

นโยบาย พระราชบัญญัติ ที่สงผลกระทบตอภาคน้ำ ประกอบดวยนโยบาย 44 ฉบับ ( เชน นโยบาย
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2555 ปจจุบันอยูระหวางการทบทวนโดย KASA) พระราชบัญญัติ 74 ฉบับ และ 
บทบัญญัติและกฎหมายของรัฐ จำนวน 70 ฉบับ 

 

3.2 ตัวอยางในประเทศ 

1. Development of Water Administrative Structure in Thailand โ ด ย  Eathipol 

Srisawaluck, Legal Advisor, Office of The National Water Resources (ONWR) 

การพัฒนาโครงสรางการจัดการน้ำของประเทศไทยมีประเด็นสำคัญประกอบดวย โครงสรางหนวยงานใน
การบริหารจัดการน้ำ ดานกฎหมาย แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำและความย่ังยืน 

การพัฒนาโครงสรางการจัดการน้ำของประเทศไทย 

-โครงสรางการบริหารน้ำของประเทศไทย 

-กฎหมายน้ำ 
- แผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-2580 และ 6 ยุทธศาสตร 
- แนวโนมในอนาคตเพื่อบรรลุความมั่นคงทางน้ำและเปาหมายที่ยั่งยืน 

โครงสรางการบริหารน้ำของประเทศไทย 
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กอนป ค.ศ. 2002 ประเทศไทยมี 14 กระทรวง และ 1 สำนัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบ
น้ำตนทุนเพื่อการเกษตร กรมชลประทานรับผิดชอบการกอสราง พัฒนา จัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน โดยมีพื้นที่
ชลประทานประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อป ค.ศ. 2002 ไดปรับโครงสรางเปน 20 กระทรวง บน
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสาธารณะรูปแบบใหม ในสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดมี
การตั้งกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฎหมายน้ำ 
วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำในประเทศไทย 
 

 
 

ภาพที่ 3- 20 วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการนำ้ 
ที่มา Eathipol Srisawaluck, Legal Advisor, ONWR, 28 APRIL 2022 

 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 (The Water Resources Act, 2018) 
พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เปนกฏหมายกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ ประกอบดวย 9 

ดังนี้ 
หมวดที่ 1. ทรัพยากรน้ำ  
หมวดที่ 2. สิทธิในน้ำ  
หมวดที่ 3. องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
หมวดที่ 4. การจัดสรรน้ำและการใชน้ำ 



 36 

หมวดที่ 5. ภาวะน้ำแลงและภาวะน้ำทวม 

หมวดที่ 6. การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ  
หมวดที่ 7. พนักงานเจาหนาที่  
หมวดที่ 8. ความรับผิดทางแพง  
หมวดที่ 9. บทกำหนดโทษ  
 

หนวยงาน บริหารจัดการน้ำของไทย 

 
ภาพที่ 3- 21 โครงสรางองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทย 

ที่มา Eathipol Srisawaluck, Legal Advisor, ONWR, 28 APRIL 2022 

 

การจัดสรรน้ำ 
การจัดสรรน้ำของประเทศ ประกอบดวย น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี 

การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ทั้งนี้ การ
จัดลำดับความสำคัญใหเปนไปตามที่ กนข. กำหนด 

การใชทรัพยากรน้ำสาธารณะ 
แบงประเภทผูใชน้ำ เปน 3 ประเภท ดังนี้  
(1) การใชน้ำประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคใน 

ครัวเรือน การเกษตรหรือการเล้ียงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีต 
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ประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใชน้ำในปริมาณเล็กนอย 

(2) การใชน้ำประเภทที่สอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อ การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปาและกิจการอื่น 

(3) การใชน้ำประเภทที่สาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญที่ใชน้ำปริมาณมาก 

หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ำ หรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง 
ผังน้ำ 
เมื่อมีการประกาศแผนผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาแลว การใชที่ดินจะตองไมทำใหเกิดการเบ่ียงเบนทางน้ำ

หรือกระแสน้ำ หรือขัดขวางการไหลของน้ำในระบบทางเดินน้ำ 
ภัยแลงและน้ำทวม 

การปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง ใหคณะกรรมการลุมน้ำจัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลงข้ึนไว
เปนการลวงหนา โดยใหจัดทำเปนแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวาจะเกิดภาวะน้ำ
แลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจำ และกรณีที่เกิดภาวะน้ำแลงอยางรุนแรง 

การปองกันและแกไขภาวะน้ำทวม ใหคณะกรรมการลุมน้ำจัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมข้ึนไว
เปนการลวงหนา โดยใหจัดทำเปนแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวาจะเกิดภาวะน้ำ
ทวมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำทวมเกิดข้ึนโดยฉับพลัน โดยในการจัดทำแผน
ตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ผังน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นั้น 

 
ภาพที่ 3- 22 การปองกนัและแกไขภาวะน้ำทวมโดยคณะกรรมการลุมน้ำ 
ที่มา Eathipol Srisawaluck, Legal Advisor, ONWR, 28 APRIL 2022 
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แผนแมบทการจัดการน้ำ 
แผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-2580 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การจัดการการใชน้ำ 
2. การสรางความมั่นคงทางน้ำในภาคการผลิต 

3. การจัดการอุทกภัย 

4. การจัดการคุณภาพน้ำและการอนุรักษทรัพยากรน้ำ 
5. การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำเส่ือมโทรมและการปองกันดินพังทลาย 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติมีการตั้งศูนยเฉพาะกิจช่ัวคราวในภาวะวิกฤติ การจัดสรรน้ำ
มีการจัดลำดับความสำคัญโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ การแบงประเภทผูใชน้ำ ผังน้ำ และในชวงภัย
แลงรุนแรง มีขอกำหนดในการแบงปนน้ำ การทำแผนอุทกภัยและภัยแลงของคณะกรรมการลุมน้ำ และการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรน้ำ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) จัดทำโดยสทนช. 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

กฎหมายทรัพยากรน้ำมีวัตถุประสงคในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรผูใชน้ำ ใหเกิดการจัดสรรน้ำที่เปนธรรมและการใชน้ำตามประเภทผูใชน้ำ ปองกันและ
บรรเทาปญหาภัยแลง อุทกภัย และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย) และการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ 

 ประเด็นทางโครงสรางและกลไก กฎหมายทรัพยากรน้ำตองการใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
ดังนั ้น การจัดตั ้งองคกรจะเริ่มจากขั้นตอนในการจัดตั ้งองคกรผูใชน้ำ แลวจึงตั ้งคณะกรรมการลุมน้ำ และ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติเปนลำดับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เปนหนวยงานใหม มี
หนาที่ในการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ และคณะกรรมการลุมน้ำ 
เพื่อพิจารณา และทำหนาที่เปนฝายเลขาในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานทั่วประเทศ 
ซึ่งสทนช. ยังมีจำนวนบุคลากรที่จำกัด ความเชี่ยวชาญของบุคลการเปนปจจัยที่สำคัญ  เนื่องจาก ฝายเลขาของ
คณะกรรมการจำเปนตองมีองคความรูที่เกี่ยวของ รวมถึงประสบการณทางดานกฎหมายและการบริหารจัดการ 

แนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำและความยั่งยืน มีกลไกที่สำคัญ ไดแก การเรงการขับเคลื่อนการต้ัง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ และคณะกรรมการลุมน้ำ 22 ลุมน้ำ เพื่อสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามกฎหมาย 
รวมถึงการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยการติดตามประเมินผล และแกไขปญหาที่เกิดจากการดำเนินการโดย
การประสานงานในทุกระดับตามเจตนารมณของกฎหมาย การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในลุมน้ำที่มกีารใชน้ำขามลุมน้ำ การทบทวนผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย แนวทาง 
เพื่อเปนการถอดบทเรียน และจัดทำขอเสนอในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ และการปรับปรุงโครงสรางองคกร
และกฎหมาย 
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บทที่ 4  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
4.1 บทสรุป 

องคกรดานน้ำแตกตางกันไปตามแตละสังคม บทบาทขององคกรขึ้นอยูกับภาคการทำงาน  
งานภาครัฐ ไดแก การควบคุมกติกา การออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
งานภาคเอกชน เชน การใหบริการ 
 

ตัวอยางแนวปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย สามารถสรุปผลเปรียบเทียบ
ได ดังนี ้

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ ประเทศเกาหลีใต มาเลเซีย และไทย 
ประเด็น เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย 

ขอมูลทั่วไป  - ลุมน้ำ 4 ลุมน้ำ 
- เขื่อน 20 เขื่อนขนาดใหญ
(อุตสาหกรรม ปองกันน้ำทวม ผลิต
ไฟฟา) 
-17,000 เขื่อนสำหรับภาคเกษตร 

- ความตองการใชนำ้ 
- ปริมาณน้ำ เทากับ 
15,242 MLD (น้ำทา 81 % 
น้ำจากเขื่อน 18 %  น้ำผิว
ดิน 1 %) 

- ลุมน้ำ 22 ลุมน้ำ 
- เขื่อน 7 เขื่อน 

ภัยพิบัติดานน้ำ  -มลพิษในน้ำ ป 1990s 

-น้ำทวม 2020 

- ภัยแลงรุนแรงป 2015, 2022 

น้ำทวมใหญ ธค. 2021 

 
น้ำทวมใหญ ป 2011 

ภัยแลง ป 2015 

นโยบาย
ระดับชาติ 

แผนน้ำ 
NATIONAL 

POLICIES 

 

- National Water Resources 

Management Basic Plan 2021 

วิสัยทัศน: Shared Water for Life 

โดย 1. สงเสริมความอยูดีกินดีของ
พื้นทีลุ่มน้ำ (มนุษย & ธรรมชาติ) 2. 

สงเสริมการใชน้ำของคนรุนหลัง ผาน
การจัดตั้งระบบการใชนำ้อยางยั่งยืน 

3. การสรางสังคมที่มีความม่ันคง
ดานนำ้ที่ดีเพื่อรับมือตอวกิฤตสภาพ
ภูมิอากาศ 

1.นโยบายวาดวย CC 

(NPCC)  

-เพิ่มการรับมือตอ CC และ
ภัยพิบัติ 
2. นโยบายทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ (NWRP) 

-การปฎิรูปภาคน้ำ 

แผนแมบทการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-2580 

กฎหมาย - basic river law 2018 

(1.หลักการ: IWRM, การจัดการลุม
น้ำ, การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย, การจัดการอุปสงค 2. สภา

- พระราชบัญญัติ 74 ฉบับ 

- บทบัญญัติและกฎหมาย
ของรัฐ 70 ฉบับ 

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 
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น้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำ 
และ 3. IWRM และแผนลุมน้ำ) 

หนวยงาน/ 
องคกรดานน้ำ 

  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ (กนช.) 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ
(สทนช.) 

การจัดการลุมน้ำ คณะกรรมการลุมน้ำ 4 ลุมน้ำ  คณะกรรมการลุมน้ำ 22 ลุมน้ำ 
อื่น ๆ  หนวยงานภาครัฐ 

กระทรวง 5 แหง ไดแก MoE, 

MOLIT, MAFRA, MOIS & MOTIE, 
K-water, KRC, KHNP, Public 

Water Companies 

งบประมาณ  
ป 2020 รวม 18.7 ลานลานวอน 
(15.4 พันลาน $) 

 หนวยงานภาครัฐ 
42 หนวยงาน 10 กระทรวง 

 
4.2 ขอเสนอแนะ 

การบริหารจัดการน้ำจะเปนการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำ (หลายระดับ) และเริ่มจากการจัดการเชิงปริมาณน้ำ 
โดยเฉพาะดานภัยพิบัติกอน หลังจากนั้น ก็มุงในดานความมั่นคงดานน้ำ เพื่อเมืองและการผลิต จากนั้นจะกาวสู
การจัดการดานคุณภาพน้ำ และเช่ือมโยงตอการพัฒนาดานอื่น เชน อาหาร พลังงาน และน้ำ (NEXUS) ในอนาคต 
ตองนำองคประกอบดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความเส่ียง ธรรมาภิบาล การจัดการขามแดน และการ
จัดการแบบอัจฉริยะ ตามขอมูล (ทำนาย) เปนระบบและหลายมิติมากขึ้น ซึ่งจำตองปรับองคกร โดยเฉพาะดาน
กฏหมาย และเทคโนโลยี ใหหนวยงานทำงานตอบสนองตอความตองการและสภาพสิ่งแวดลอมนั้นๆ ไดทัน หรือ
ลวงหนา ซึ่งรายงานนี้เปนการศึกษาทบทวน เพื่อเปนตัวอยาง ขอมูลและบทเรียนในการปรับองคกรการจัดการน้ำ
ของไทยไดตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเปรียบเทียบองค์กรการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้าน
การจัดการน้ำ วช. สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งในด้านบุคลากร 
และการสนับสนุนข้อมูลในงานวิจัย ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผศ. ดร. สุภัทรา วิเศษศรี 
หัวหน้าโครงการขับเคลื่อน คุณเดือนเพ็ญ ปุณยางกูร ผู้ช่วยวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการ
บริหารจัดการน้ำ วช  รวมถึงขอขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) สำหรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มา ณ 

โอกาสน้ี 

ดร.เป่ียมจันทร์ ดวงมณี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และผศ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศม ี

คณะวิจัยโครงการ ฯ 

มิถุนายน 2565 
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