
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ  สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริงจากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง

จริยจริย  ตุลตุลยานนทยานนท

๑๗๑๗  มถินุายนมถินุายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑



คํานําคํานํา

••
 

กอนอื่นตองขอขอบคุณกอนอื่นตองขอขอบคุณ  คณะทํางานคณะทํางาน  THAICID THAICID ที่ใหโอกาสมาที่ใหโอกาสมา
 บรรยายในวันนี้บรรยายในวันนี้

••
 

สมัยตอนเปนอธิบดีกรมชลประทานสมัยตอนเปนอธิบดีกรมชลประทาน  ใหความสําคัญใหความสําคัญ  THAICID THAICID 

มาโดยตลอดมาโดยตลอด

••
 

ปจจุบันมีความยินดีที่เห็นปจจุบันมีความยินดีที่เห็น  THAICID THAICID มีกิจกรรมมากขึ้นและเปนที่มีกิจกรรมมากขึ้นและเปนท
 

ี่

รูจักของคนทั่วไปรูจักของคนทั่วไป



พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

““
 

หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภคหลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค  น้ําใชเพื่อการเพาะปลูกน้ําใชเพื่อการเพาะปลูก
 

เพราะวามีชีวิตอยูทีน่ั่นเพราะวามีชีวิตอยูทีน่ั่น  ถามีน้ําคนอยูไดถามีน้ําคนอยูได  ถาไมมีน้ําคนถาไมมีน้ําคน
 

อยูไมไดอยูไมได  ไมมีไฟคนอยูไดไมมีไฟคนอยูได  แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูแตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอย
 

ู

ไมไดไมได””



การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต
 

ิ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

เปนการใหความสําคัญกับการใชเปนการใหความสําคัญกับการใช
 


ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศ

 สามารถฟนตัวกลับสูสภาพเดิมไดสามารถฟนตัวกลับสูสภาพเดิมได  และปลอยและปลอย
 มลพิษออกสูสิ่งแวดลอมในระดับที่ระบบนิเวศมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมในระดับที่ระบบนิเวศ
 สามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นไดงายสามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นไดงาย



ประเด็นที่ตองบริหารจดัการใหยัง่ยืนประเด็นที่ตองบริหารจดัการใหยัง่ยืน

••
 

ทรัพยากรน้ําในประเทศไทยทรัพยากรน้ําในประเทศไทย  แตละลุมน้ําแตละลุมน้ํา  จะมีจะม
 

ี
สัดสวนที่จํากัดสัดสวนที่จํากัด  และและสภาพตสภาพตละลุมน้ําจะไมละลุมน้ําจะไม

 


เหมือนกันเหมือนกัน

••
 

การใชทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปลอยการใชทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปลอย
 มลพิษมากเกินไปมลพิษมากเกินไป  ระบบนิเวศไมสามารถฟนตัวระบบนิเวศไมสามารถฟนตัว

 ไดทันไดทัน    



ปญหาและการเปลี่ยนแปลงปญหาและการเปลี่ยนแปลง

••
 

ในอดีตในอดีต  การบริหารและจดัการทรัพยากรน้ําการบริหารและจดัการทรัพยากรน้ํา  มุงเนนการมุงเนนการ
 จัดหาแหลงน้าํเปนหลกัจัดหาแหลงน้าํเปนหลกั  มกีารพัฒนาในสวนการจัดการมกีารพัฒนาในสวนการจัดการ
 และการอนุรักษเปนอนัดับรองและการอนุรักษเปนอนัดับรอง

••
 

การเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็วการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว  การขยายตัวการขยายตัว
 และเติบโตของตัวเมอืงและเติบโตของตัวเมอืง  และการเปลี่ยนแปลงการใชและการเปลี่ยนแปลงการใช

 


ที่ดินอยางรวดเร็วที่ดินอยางรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภาวะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภาวะ
 สิ่งแวดลอมอื่นๆสิ่งแวดลอมอื่นๆ  



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ

๑.๑
 

.
 

การจัดการผสมผสานการใชประโยชนจากน้ําผิวดินการจัดการผสมผสานการใชประโยชนจากน้ําผิวดิน    
และน้ําใตดินและน้ําใตดิน  และการจัดสงน้ําอยางมปีระสทิธิภาพและการจัดสงน้ําอยางมปีระสทิธิภาพ

––
 

การพัฒนาแหลงน้าํใหมการพัฒนาแหลงน้าํใหม
––

 
การอนรุกัษลุมน้ําการอนรุกัษลุมน้ํา

––
 

การลดความสูญเสียน้ําการลดความสูญเสียน้ํา
––

 
การศึกษาและตรวจวัดขอมูลเชิงปรมิาณและการศึกษาและตรวจวัดขอมูลเชิงปรมิาณและ
คุณภาพน้ําใตดนิคุณภาพน้ําใตดนิ

––
 

การเจาะการเจาะ  สูบน้ําใตดินสูบน้ําใตดิน



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๒๒..  การจัดการอุปสงคการจัดการอุปสงค  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ําการใชน้ํา

––
 

ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็ง
––

 
การสรางมาตรฐานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําการสรางมาตรฐานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ํา

––
 

การคิดคาน้ําตางๆการคิดคาน้ําตางๆ  



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๓๓..  การจัดการดานคุณภาพน้ําการจัดการดานคุณภาพน้ํา

––
 

พื้นที่ตนน้าํภาคเหนือตอนบนพื้นที่ตนน้าํภาคเหนือตอนบน  คุณภาพน้ําอยูในคุณภาพน้ําอยูใน
 เกณฑดีเกณฑดี

––
 

พื้นที่ตอนลางจากอยุธยาพื้นที่ตอนลางจากอยุธยา  ––  ปากอาวปากอาว  คุณภาพน้ําอยูคุณภาพน้ําอย
 

ู
ในเกณฑไมดีในเกณฑไมดี  ((ต่ําต่ํา))

––
 

ควรดําเนินการตามแผนการควบคุมคุณภาพน้ําที่กรมควรดําเนินการตามแผนการควบคุมคุณภาพน้ําที่กรม
 ควบคุมมลพิษไดกําหนดไวควบคุมมลพิษไดกําหนดไว



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม

––
 

ควรจัดหนวยงานหรือมศีูนยปองกันน้ําทวมโดยเฉพาะควรจัดหนวยงานหรือมศีูนยปองกันน้ําทวมโดยเฉพาะ
––

 
การปรับปรงุการปรับปรงุ  จัดทํามาตรฐานจัดทํามาตรฐาน  ระบบขอมูลขาวสารระบบขอมูลขาวสาร  จากทุกจากทุก

 หนวยงานหนวยงาน
––

 
มีการประสานงานในระดับตางๆมีการประสานงานในระดับตางๆ  

––
 

กําหนดมาตรการแกปญหากําหนดมาตรการแกปญหา
••

 
ใชสิ่งกอสรางใชสิ่งกอสราง

••
 

ไมใชสิ่งกอสรางไมใชสิ่งกอสราง



๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

มีหลกัการใหญๆมีหลกัการใหญๆ   ดังนี้ดังนี้

๔๔..๑๑  การอนรุกัษสภาพการชะลอการอนรุกัษสภาพการชะลอ  การไหลของน้ําตามธรรมชาติการไหลของน้ําตามธรรมชาติ  
––

 
การกําหนดแนวทางการใชที่ดนิการกําหนดแนวทางการใชที่ดนิ

––
 

การเสรมิสรางประสิทธิภาพองคกรของรัฐและเอกชนใหดีการเสรมิสรางประสิทธิภาพองคกรของรัฐและเอกชนใหด
 

ี
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น

––
 

การจัดทําพื้นที่ลอแหลมตออุทกภัยการจัดทําพื้นที่ลอแหลมตออุทกภัย



๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

๔๔..๒๒  การประกันระดับความปลอดภัยพื้นที่ชุมชนการประกันระดับความปลอดภัยพื้นที่ชุมชน

––
 

ปรับปรุงเกณฑจัดการน้ําในอางเก็บน้ําปรับปรุงเกณฑจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา
––

 
การพยากรณเตือนภัยการพยากรณเตือนภัย

––
 

การผจญอุทกภัยการผจญอุทกภัย
––

 
การควบคุมอุทกภัยการควบคุมอุทกภัย

––
 

การควบคุมและกําหนดการใชที่ดนิการควบคุมและกําหนดการใชที่ดนิ
––

 
จัดระดับน้าํในพื้นที่เกษตรจัดระดับน้าํในพื้นที่เกษตร

––
 

ปรับปรุงคนักั้นน้ําปรับปรุงคนักั้นน้ํา
––

 
ปรับปรุงปรับปรุง  ระบบสงน้ําและระบายน้ําระบบสงน้ําและระบายน้ํา



๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

๔๔..๓๓  เพิ่มระดับความปลอดภัยในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มระดับความปลอดภัยในพื้นที่เกษตรกรรม

––
 

ปรับปรุงเกณฑจัดการน้ําในอางเก็บน้ําปรับปรุงเกณฑจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา
––

 
การพยากรณการพยากรณ  การเตือนภัยการเตือนภัย

––
 

การควบคุมอุทกภัยการควบคุมอุทกภัย
––

 
การควบคุมและกําหนดแนวทางการใชที่ดินการควบคุมและกําหนดแนวทางการใชที่ดิน

––
 

จัดระดับน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมจัดระดับน้ําในพื้นที่เกษตรกรรม
––

 
ปรับปรุงคันกั้นน้ําปรับปรุงคันกั้นน้ํา

––
 

ปรับปรุงระบบสงน้ําปรับปรุงระบบสงน้ํา  และระบายน้ําและระบายน้ํา



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๕๕..  การบรหิารและจัดการการบรหิารและจัดการ  ในกรณีที่ขาดแคลนน้ําในกรณีที่ขาดแคลนน้ํา  และการปองกนัและการปองกนั      
และบรรเทาภัยจากน้ําและบรรเทาภัยจากน้ํา  

––
 

ตองคํานึงถงึตองคํานึงถงึ  โอกาสที่ทําใหขาดแคลนน้าํดวยโอกาสที่ทําใหขาดแคลนน้าํดวย  



แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๖๖..  การดําเนินการจัดทํากฎหมายการดําเนินการจัดทํากฎหมาย  
เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการน้ําเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการน้ํา  

––
 

ปรับปรุงกฎหมายเดิมปรับปรุงกฎหมายเดิม
––

 
ออกกฎหมายใหมออกกฎหมายใหม  เชนเชน  กฎหมายจัดตั้งองคกรการจัดการลุมกฎหมายจัดตั้งองคกรการจัดการลุม

 น้ําแตละลุมน้ําแตละลุม



จากแนวคิดจากแนวคิด  สูสู    การปฏิบัติจริงการปฏิบัติจริง



สภาพปญหาในลุมน้ําเจาพระยาสภาพปญหาในลุมน้ําเจาพระยา

••
 

ปญหาน้ําขาดแคลนปญหาน้ําขาดแคลน
••

 
น้ําทวมน้ําทวม

••
 

ปญหาน้ําเสียปญหาน้ําเสีย



การบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยาการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเจาพระยา  
แบงเปนแบงเปน  ๖๖  กลุมกลุม  ดังนี้ดังนี้

๑.๑
 

.
 

โครงการอนรุกัษทรัพยากรน้าํโครงการอนรุกัษทรัพยากรน้าํ
๒.๒

 
.

 
โครงการบริหารจัดการน้าํผวิดนิโครงการบริหารจัดการน้าํผวิดนิ

๓.๓
 

.
 

โครงการบริหารจัดการน้าํใตดนิโครงการบริหารจัดการน้าํใตดนิ
๔.๔

 
.

 
โครงการบริหารจัดการน้าํทวมโครงการบริหารจัดการน้าํทวม

๕.๕
 

.
 

โครงการบริหารจัดการน้าํเสียโครงการบริหารจัดการน้าํเสีย
๖.๖

 
.

 
โครงการระบบขอมูลขาวสารโครงการระบบขอมูลขาวสาร  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา



พื้นที่โครงการพื้นที่โครงการ

–– ลุมน้ําเจาพระยาตอนบนลุมน้ําเจาพระยาตอนบน  ประกอบดวยลุมน้ําประกอบดวยลุมน้ํา
ปงปง  วังวัง  ยมยม  นานนาน

–– ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  ประกอบดวยประกอบดวย  ลุมน้ําลุมน้ํา
 เจาพระยาสายหลักเจาพระยาสายหลัก  สะแกกรังสะแกกรัง  ปาสักปาสัก  และและ

ทาจีนทาจีน



ขอบเขตของงานขอบเขตของงาน

–– จัดทํากรอบและประสานการบริหารจัดการจัดทํากรอบและประสานการบริหารจัดการ
 และพัฒนาโครงการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําและพัฒนาโครงการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา
 เจาพระยาเจาพระยา



กลยุทธและมาตรการกลยุทธและมาตรการ

กําหนดกลยุทธเปนกําหนดกลยุทธเปน  ๒๒  ระดับระดับ    ๒๒  มาตรการมาตรการ

๑.๑
 

.
 

งานบริหารจัดการในระดับพื้นที่จําเพาะงานบริหารจัดการในระดับพื้นที่จําเพาะ
หรือระดับเฉพาะถิ่นหรือระดับเฉพาะถิ่น

๒๒..
 

งานบริหารจัดการระดับลุมน้าํงานบริหารจัดการระดับลุมน้าํ



มาตรการมาตรการ

๑.๑
 

.
 

ใชสิ่งกอสรางใชสิ่งกอสราง
๒๒..  ไมใชสิ่งกอสรางไมใชสิ่งกอสราง



วิสัยทศันลุมน้ําเจาพระยาวิสัยทศันลุมน้ําเจาพระยา

““  ในปในป  ๒๕๕๘๒๕๕๘  ลุมน้ําเจาพระยาลุมน้ําเจาพระยา  เปนพื้นที่ทีม่ีการเปนพื้นที่ทีม่ีการ
 จัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกีย่วของจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกีย่วของ
 อยางสมดุลอยางสมดุล  ยั่งยนืยั่งยนื  และเปนธรรมและเปนธรรม  เปนแหลงหลักเปนแหลงหลัก

 ในการผลิตอาหารใหเพียงพอกบัการบริโภคในในการผลิตอาหารใหเพียงพอกบัการบริโภคใน
 ประเทศและการสงออกประเทศและการสงออก  มีการประยุกตใชการมีการประยุกตใชการ

 บริหารจัดการตามแนวปรัชญาบริหารจัดการตามแนวปรัชญา  เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
 พอเพียงพอเพียง  และคํานึงถึงการมีสวนรวมในทุกระดับและคํานึงถึงการมีสวนรวมในทุกระดับ””



แผนงานแผนงาน

๑๑..  แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
๒๒..  แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย
๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียและปรับปรุงคณุภาพน้ําแผนการแกไขปญหาน้ําเสียและปรับปรุงคณุภาพน้ํา



๑๑..  แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

แบงเปนแบงเปน  ๓๓  ระยะระยะ  ไดแกไดแก

๑.๑
 

.
 

แผนระยะสั้นแผนระยะสั้น  ภายในภายใน  ๕๕  ปป

••
 

ปรับปรุงบรหิารจัดการโครงการเดมิปรับปรุงบรหิารจัดการโครงการเดมิ  
••

 
เปาหมายความตองการใชน้าํเปาหมายความตองการใชน้าํ  ๒๖๒๖,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..

••
 

การกอสรางเขื่อนแควนอยการกอสรางเขื่อนแควนอย



แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  ((ตอตอ))

๒๒..  แผนระยะกลางแผนระยะกลาง  ภายในภายใน  ๑๕๑๕  ปป

••
 

ผนัน้ําผนัน้ํา  กกกก--  อิงอิง--  นานนาน
••

 
ผนัน้ําผนัน้ํา  เมยเมย--  สาละวินสาละวิน--  ภูมิพลภูมิพล

••
 

เขื่อนแมวงเขื่อนแมวง
••

 
เขื่อนคลองโพธิ์เขื่อนคลองโพธิ์

••
 

เขื่อนแมขานเขื่อนแมขาน
••

 
เขื่อนแกงเสือเตนเขื่อนแกงเสือเตน

••
 

เปาหมายความตองการใชน้าํเปาหมายความตองการใชน้าํ  ๒๘๒๘,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..



แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  ((ตอตอ))

๓๓..  แผนระยะยาวแผนระยะยาว  ภายในภายใน  ๒๕๒๕  ปป

••
 

ผนัน้ําผนัน้ํา  กกกก--  อิงอิง--  นานนาน  ((กอสรางตอจากกอสรางตอจาก  ระยะกลางระยะกลาง))
••

 
ผนัน้ําผนัน้ํา  เมยเมย--  สาละวินสาละวิน--  ภูมิพลภูมิพล  ((กอสรางตอจากกอสรางตอจาก  ระยะระยะ

 กลางกลาง))

••
 

เปาหมายความตองการใชน้าํเปาหมายความตองการใชน้าํ  ๓๑๓๑,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..



๒๒..  แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย

แบงเปนแบงเปน  ๓๓  ระยะระยะ

๑๑..  แผนแผน  ระยะสั้นระยะสั้น      ๕๕  ปป

––
 

ปรับปรุงเกณฑการปลอยน้าํจากอางเก็บน้ําปรับปรุงเกณฑการปลอยน้าํจากอางเก็บน้ํา
––

 
จัดทําระบบทํานายจัดทําระบบทํานาย//เตือนภัยลวงหนาเตือนภัยลวงหนา  

––
 

การกอสรางเขื่อนแควนอยการกอสรางเขื่อนแควนอย
––

 
จัดทําระบบปดลอมพื้นที่ชุมชนเมอืงหลักจัดทําระบบปดลอมพื้นที่ชุมชนเมอืงหลัก

––
 

จัดทําระบบปองกันน้าํทวมจัดทําระบบปองกันน้าํทวม  กทมกทม..



แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย((ตอตอ))

๒๒..  แผนแผน  ระยะกลางระยะกลาง    ๑๕๑๕  ปป

••
 

พัฒนาแกมลิงในทุงเจาพระยาใตพัฒนาแกมลิงในทุงเจาพระยาใต  จจ..  นครสวรรคนครสวรรค
••

 
กอสรางเขื่อนคลองโพธิ์กอสรางเขื่อนคลองโพธิ์,,  แมวงแมวง

••
 

อางเก็บน้ําแกงเสือเตนอางเก็บน้ําแกงเสือเตน,,  แมขานแมขาน
••

 
จัดสรางชองผันน้ําหลากบางไทรจัดสรางชองผันน้ําหลากบางไทร--อาวไทยอาวไทย

••
 

ปรับปรุงสภาพลําน้ําระยะที่ปรับปรุงสภาพลําน้ําระยะที่  ๑๑



แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย((ตอตอ))

๓๓..  แผนแผน  ระยะยาวระยะยาว  มากกวามากกวา  ๑๕๑๕  ปป

••
 

พัฒนาแกมลิงในทุกลุมน้ําเหนอืพัฒนาแกมลิงในทุกลุมน้ําเหนอื  จจ..  นครสวรรคนครสวรรค
••

 
กอสรางชองผันน้ําหลากบางไทรกอสรางชองผันน้ําหลากบางไทร--อาวไทยอาวไทย  ((ตอตอ))

••
 

ปรับปรุงสภาพลําน้ําระยะที่ปรับปรุงสภาพลําน้ําระยะที่  ๒๒



๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
 และปรับปรุงคุณภาพน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา

แบงเปนแบงเปน    ๔๔  ระยะระยะ  ไดแกไดแก

๑๑..  แผนแผน  ระยะที่ระยะที่  ๑๑      ดาํเนนิการอยางตอเนือ่งตลอดไปดาํเนนิการอยางตอเนือ่งตลอดไป

••
 

รณรงคสรางจิตสํานกึรณรงคสรางจิตสํานกึ
••

 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง

••
 

กําหนดคุณภาพแหลงน้าํกําหนดคุณภาพแหลงน้าํ
••

 
กําหนดกําหนดโควตาโควตาปรมิาณน้าํทิ้งและคุณภาพน้าํทิ้งของแตละปรมิาณน้าํทิ้งและคุณภาพน้าํทิ้งของแตละ

 ชุมชนชุมชน



๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
 และปรับปรุงคุณภาพน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๒๒..  แผนแผน  ระยะที่ระยะที่  ๒๒      ระยะสั้นระยะสั้น    ๕๕    ปป

••
 

กอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสียกอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสีย
••

 
เมืองหลักในแมน้าํเจาพระยาสายหลักตอนลางเมืองหลักในแมน้าํเจาพระยาสายหลักตอนลาง

••
 

เปาหมายที่เปาหมายที่  ลดน้าํเสียจากเมืองหลักลดน้าํเสียจากเมืองหลัก  ๑๑..๖๖  ลานลาน  ลบลบ..มม..
 

//วนัวนั



๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
 และปรับปรุงคุณภาพน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๓๓..  แผนแผน  ระยะที่ระยะที่  ๓๓  ((ระยะกลางระยะกลาง))
 

๑๕๑๕    ปป

••
 

กอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสียกอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสีย
••

 
เมืองหลักในแมน้าํเจาพระยาสายหลักที่เหลือและทาจีนเมืองหลักในแมน้าํเจาพระยาสายหลักที่เหลือและทาจีน

••
 

เปาหมายที่เปาหมายที่  ลดน้าํเสียจากเมืองหลักลดน้าํเสียจากเมืองหลัก  ๕๕..๕๕  ลานลาน  ลบลบ..มม..
 

//
 วันวัน



๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
 และปรับปรุงคุณภาพน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๔๔..  แผนระยะที่แผนระยะที่  ๔๔      มากกวามากกวา      ๑๕๑๕  ปป

••
 

  กอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสียกอสรางระบบรวบรวมน้าํเสียและระบบบําบัดน้าํเสีย
••

 
  เมืองหลักในแมน้าํเมืองหลักในแมน้าํ  ปงปง  วังวัง  ยมยม  นานนาน  ปาสักปาสัก  และสะแกกรังและสะแกกรัง

••
 

  เปาหมายที่เปาหมายที่  ลดน้าํเสียจากเมืองหลักลดน้าํเสียจากเมืองหลัก  ๙๙  ลานลาน  ลบลบ..มม././วันวัน



สรุปประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยภาพรวมสรุปประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยภาพรวม

๑. สามารถจัดหาปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นในฤดูแลงประมาณ 
๕, ๐๐๐ ลาน ลบ.ม.

๒. บรรเทาอุทกภัย โดยลดปรมิาณน้าํแมน้าํเจาพระยาในชวง
 น้ําหลากผานบางไทรไดถึง ๑, ๙๐๐ ลบ.ม./วินาที

๓. สามารถปรับปรุงคุณภาพน้าํ และแกไขปญหาน้าํเสียได
 


มากกวาถึง ๙ ลาน ลบ.ม./วนั



จบการบรรยายจบการบรรยาย


	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	คำนำ
	Slide Number 3
	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
	ประเด็นที่ต้องบริหารจัดการให้ยั่งยืน
	ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
	แนวคิดและกลยุทธ์
	แนวคิดและกลยุทธ์ (ต่อ)
	แนวคิดและกลยุทธ์ (ต่อ)
	แนวคิดและกลยุทธ์ (ต่อ)
	๔. การจัดการน้ำท่วม (ต่อ)�
	๔. การจัดการน้ำท่วม (ต่อ)
	๔. การจัดการน้ำท่วม (ต่อ)
	แนวคิดและกลยุทธ์ (ต่อ)
	แนวคิดและกลยุทธ์ (ต่อ)
	Slide Number 16
	�สภาพปัญหาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา�
	การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา �แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้�
	�พื้นที่โครงการ�
	ขอบเขตของงาน
	กลยุทธ์และมาตรการ
	มาตรการ
	วิสัยทัศน์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา�
	  แผนงาน
	๑. แผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
	แผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ต่อ)
	แผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ต่อ)
	               ๒. แผนการบรรเทาอุทกภัย
	                 แผนการบรรเทาอุทกภัย(ต่อ)
	               แผนการบรรเทาอุทกภัย(ต่อ)
	๓. แผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย�และปรับปรุงคุณภาพน้ำ
	๓. แผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย�และปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ต่อ)
	๓. แผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย�และปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ต่อ)
	๓. แผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย�และปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ต่อ)
	     สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยภาพรวม
	Slide Number 36

