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การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและ
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน

จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริงจากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง

จริยจริย  ตุลตุลยานนทยานนท

๑๗๑๗  มิถนุายนมิถนุายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑

คํานําคํานํา

•• กอนอื่นตองขอขอบคุณกอนอื่นตองขอขอบคุณ  คณะทํางานคณะทํางาน  THAICID THAICID ที่ใหโอกาสมาที่ใหโอกาสมา
บรรยายในวันน้ีบรรยายในวันน้ี

•• สมัยตอนเปนอธิบดีกรมชลประทานสมัยตอนเปนอธิบดีกรมชลประทาน  ใหความสําคัญใหความสําคัญ  THAICID THAICID 
มาโดยตลอดมาโดยตลอด

•• ปจจุบันมีความยินดีที่เห็นปจจุบันมีความยินดีที่เห็น  THAICID THAICID มีกิจกรรมมากขึ้นและเปนที่มีกิจกรรมมากขึ้นและเปนที่
รูจักของคนทั่วไปรูจักของคนทั่วไป

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

““ หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภคหลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค  นํ้าใชเพื่อการเพาะปลูกนํ้าใชเพื่อการเพาะปลูก
เพราะวามีชีวิตอยูที่น่ันเพราะวามีชีวิตอยูที่น่ัน  ถามีนํ้าคนอยูไดถามีนํ้าคนอยูได  ถาไมมีนํ้าคนถาไมมีนํ้าคน
อยูไมไดอยูไมได  ไมมีไฟคนอยูไดไมมีไฟคนอยูได  แตถามีไฟฟาไมมีนํ้าคนอยูแตถามีไฟฟาไมมีนํ้าคนอยู
ไมไดไมได””

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

เปนการใหความสําคัญกับการใชเปนการใหความสําคัญกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศ
สามารถฟนตัวกลับสูสภาพเดิมไดสามารถฟนตัวกลับสูสภาพเดิมได  และปลอยและปลอย
มลพิษออกสูส่ิงแวดลอมในระดับที่ระบบนิเวศมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมในระดับที่ระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นไดงายสามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นไดงาย
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ประเด็นที่ตองบริหารจัดการใหยั่งยืนประเด็นที่ตองบริหารจัดการใหยั่งยืน

•• ทรัพยากรนํ้าในประเทศไทยทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย  แตละลุมน้ําแตละลุมน้ํา  จะมีจะมี
สัดสวนที่จํากดัสัดสวนที่จํากดั  และและสภาพตสภาพตละลุมน้ําจะไมละลุมน้ําจะไม
เหมือนกันเหมือนกัน

•• การใชทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปลอยการใชทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปลอย
มลพิษมากเกนิไปมลพิษมากเกนิไป  ระบบนิเวศไมสามารถฟนตัวระบบนิเวศไมสามารถฟนตัว
ไดทันไดทัน    

ปญหาและการเปล่ียนแปลงปญหาและการเปล่ียนแปลง

•• ในอดีตในอดีต  การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา  มุงเนนการมุงเนนการ
จัดหาแหลงน้ําเปนหลักจัดหาแหลงน้ําเปนหลัก  มีการพัฒนาในสวนการจัดการมีการพัฒนาในสวนการจัดการ
และการอนุรักษเปนอันดับรองและการอนุรักษเปนอันดับรอง

•• การเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็วการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว  การขยายตัวการขยายตัว
และเติบโตของตัวเมืองและเติบโตของตัวเมือง  และการเปล่ียนแปลงการใชและการเปล่ียนแปลงการใช
ท่ีดินอยางรวดเร็วท่ีดินอยางรวดเร็ว  รวมท้ังการเปล่ียนแปลงภาวะรวมท้ังการเปล่ียนแปลงภาวะ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆส่ิงแวดลอมอื่นๆ  

แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ

๑.๑. การจัดการผสมผสานการใชประโยชนจากน้ําผิวดินการจัดการผสมผสานการใชประโยชนจากน้ําผิวดิน    
และน้ําใตดินและน้ําใตดิน  และการจัดสงน้ําอยางมีประสทิธิภาพและการจัดสงน้ําอยางมีประสทิธิภาพ

–– การพัฒนาแหลงนํ้าใหมการพัฒนาแหลงนํ้าใหม
–– การอนุรักษลุมนํ้าการอนุรักษลุมนํ้า
–– การลดความสูญเสยีนํ้าการลดความสูญเสยีนํ้า
–– การศกึษาและตรวจวัดขอมูลเชิงปริมาณและการศกึษาและตรวจวัดขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพนํ้าใตดินคุณภาพนํ้าใตดิน
–– การเจาะการเจาะ  สบูนํ้าใตดินสบูนํ้าใตดิน

แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๒๒..  การจัดการอุปสงคการจัดการอุปสงค  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชน้ําการใชน้ํา

–– ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็ง
–– การสรางมาตรฐานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําการสรางมาตรฐานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ํา
–– การคิดคาน้ําตางๆการคิดคาน้ําตางๆ  
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แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๓๓..  การจัดการดานคุณภาพน้ําการจัดการดานคุณภาพน้ํา

–– พื้นท่ีตนน้ําภาคเหนือตอนบนพื้นท่ีตนน้ําภาคเหนือตอนบน  คุณภาพน้ําอยูในคุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑดีเกณฑดี

–– พื้นท่ีตอนลางจากอยุธยาพื้นท่ีตอนลางจากอยุธยา  ––  ปากอาวปากอาว  คุณภาพน้ําอยูคุณภาพน้ําอยู
ในเกณฑไมดีในเกณฑไมดี  ((ตํ่าตํ่า))

–– ควรดําเนินการตามแผนการควบคุมคุณภาพน้ําท่ีกรมควรดําเนินการตามแผนการควบคุมคุณภาพน้ําท่ีกรม
ควบคุมมลพิษไดกําหนดไวควบคุมมลพิษไดกําหนดไว

แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม

–– ควรจดัหนวยงานหรือมีศูนยปองกันนํ้าทวมโดยเฉพาะควรจดัหนวยงานหรือมีศูนยปองกันนํ้าทวมโดยเฉพาะ
–– การปรับปรุงการปรับปรุง  จดัทํามาตรฐานจดัทํามาตรฐาน  ระบบขอมูลขาวสารระบบขอมูลขาวสาร  จากทุกจากทุก
หนวยงานหนวยงาน

–– มีการประสานงานในระดบัตางๆมีการประสานงานในระดบัตางๆ  
–– กําหนดมาตรการแกปญหากําหนดมาตรการแกปญหา

•• ใชสิ่งกอสรางใชสิ่งกอสราง
•• ไมใชสิ่งกอสรางไมใชสิ่งกอสราง

๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

มีหลักการใหญๆมีหลักการใหญๆ  ดังนี้ดังนี้

๔๔..๑๑  การอนุรักษสภาพการชะลอการอนุรักษสภาพการชะลอ  การไหลของนํ้าตามธรรมชาติการไหลของนํ้าตามธรรมชาติ  
–– การกาํหนดแนวทางการใชท่ีดินการกาํหนดแนวทางการใชท่ีดิน
–– การเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรของรัฐและเอกชนใหดีการเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรของรัฐและเอกชนใหดี

ยิ่งข้ึนยิ่งข้ึน
–– การจดัทําพ้ืนท่ีลอแหลมตออุทกภัยการจดัทําพ้ืนท่ีลอแหลมตออุทกภัย

๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

๔๔..๒๒  การประกันระดบัความปลอดภัยพื้นที่ชุมชนการประกันระดบัความปลอดภัยพื้นที่ชุมชน

–– ปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้า
–– การพยากรณเตือนภัยการพยากรณเตือนภัย
–– การผจญอุทกภัยการผจญอุทกภัย
–– การควบคุมอุทกภัยการควบคุมอุทกภัย
–– การควบคุมและกาํหนดการใชท่ีดินการควบคุมและกาํหนดการใชท่ีดิน
–– จัดระดับนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรจัดระดับนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตร
–– ปรับปรุงคันกั้นนํ้าปรับปรุงคันกั้นนํ้า
–– ปรับปรุงปรับปรุง  ระบบสงนํ้าและระบายนํ้าระบบสงนํ้าและระบายนํ้า
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๔๔..  การจัดการน้ําทวมการจัดการน้ําทวม  ((ตอตอ))

๔๔..๓๓  เพิ่มระดบัความปลอดภัยในพืน้ที่เกษตรกรรมเพิ่มระดบัความปลอดภัยในพืน้ที่เกษตรกรรม

–– ปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้า
–– การพยากรณการพยากรณ  การเตือนภัยการเตือนภัย
–– การควบคุมอุทกภัยการควบคุมอุทกภัย
–– การควบคุมและกําหนดแนวทางการใชที่ดินการควบคุมและกําหนดแนวทางการใชที่ดิน
–– จัดระดับนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรมจัดระดับนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรม
–– ปรับปรุงคันก้ันนํ้าปรับปรุงคันก้ันนํ้า
–– ปรับปรุงระบบสงนํ้าปรับปรุงระบบสงนํ้า  และระบายนํ้าและระบายนํ้า

แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๕๕..  การบริหารและจัดการการบริหารและจัดการ  ในกรณีท่ีขาดแคลนนํ้าในกรณีท่ีขาดแคลนนํ้า  และการปองกันและการปองกัน      
และบรรเทาภัยจากนํ้าและบรรเทาภัยจากนํ้า  

–– ตองคํานึงถึงตองคํานึงถึง  โอกาสท่ีทําใหขาดแคลนนํ้าดวยโอกาสท่ีทําใหขาดแคลนนํ้าดวย  

แนวคิดและกลยุทธแนวคิดและกลยุทธ  ((ตอตอ))

๖๖..  การดําเนินการจัดทํากฎหมายการดําเนินการจัดทํากฎหมาย  
เพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการนํ้าเพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการนํ้า  

–– ปรับปรุงกฎหมายเดิมปรับปรุงกฎหมายเดิม
–– ออกกฎหมายใหมออกกฎหมายใหม  เชนเชน  กฎหมายจดัตัง้องคกรการจัดการลุมกฎหมายจดัตัง้องคกรการจัดการลุม
นํ้าแตละลุมนํ้าแตละลุม

จากแนวคิดจากแนวคิด  สูสู    การปฏิบัติจริงการปฏิบัติจริง
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สภาพปญหาในลุมนํ้าเจาพระยาสภาพปญหาในลุมนํ้าเจาพระยา

•• ปญหาน้ําขาดแคลนปญหาน้ําขาดแคลน
•• น้ําทวมน้ําทวม
•• ปญหาน้ําเสียปญหาน้ําเสีย

การบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยาการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา  
แบงเปนแบงเปน  ๖๖  กลุมกลุม  ดังน้ีดังน้ี

๑.๑. โครงการอนุรักษทรัพยากรนํ้าโครงการอนุรักษทรัพยากรนํ้า
๒.๒. โครงการบริหารจดัการนํ้าผิวดินโครงการบริหารจดัการนํ้าผิวดิน
๓.๓. โครงการบริหารจดัการนํ้าใตดินโครงการบริหารจดัการนํ้าใตดิน
๔.๔. โครงการบริหารจดัการนํ้าทวมโครงการบริหารจดัการนํ้าทวม
๕.๕. โครงการบริหารจดัการนํ้าเสียโครงการบริหารจดัการนํ้าเสีย
๖.๖. โครงการระบบขอมูลขาวสารโครงการระบบขอมูลขาวสาร  

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

พื้นที่โครงการพื้นที่โครงการ

–– ลุมน้ําเจาพระยาตอนบนลุมน้ําเจาพระยาตอนบน  ประกอบดวยลุมน้ําประกอบดวยลุมน้ํา
ปงปง  วังวัง  ยมยม  นานนาน

–– ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  ประกอบดวยประกอบดวย  ลุมน้ําลุมน้ํา
เจาพระยาสายหลักเจาพระยาสายหลัก  สะแกกรังสะแกกรัง  ปาสักปาสัก  และและ
ทาจีนทาจีน

ขอบเขตของงานขอบเขตของงาน

–– จัดทํากรอบและประสานการบริหารจัดการจัดทํากรอบและประสานการบริหารจัดการ
และพัฒนาโครงการทรพัยากรนํ้าในลุมน้ําและพัฒนาโครงการทรพัยากรนํ้าในลุมน้ํา
เจาพระยาเจาพระยา
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กลยุทธและมาตรการกลยุทธและมาตรการ

กําหนดกลยทุธเปนกําหนดกลยทุธเปน  ๒๒  ระดับระดับ    ๒๒  มาตรการมาตรการ

๑.๑. งานบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีจําเพาะงานบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีจําเพาะ
หรือระดับเฉพาะถ่ินหรือระดับเฉพาะถ่ิน

๒๒.. งานบริหารจดัการระดับลุมน้ํางานบริหารจดัการระดับลุมน้ํา

มาตรการมาตรการ

๑.๑. ใชส่ิงกอสรางใชส่ิงกอสราง
๒๒..  ไมใชส่ิงกอสรางไมใชส่ิงกอสราง

วิสัยทัศนลุมนํ้าเจาพระยาวิสัยทัศนลุมนํ้าเจาพระยา

““  ในปในป  ๒๕๕๘๒๕๕๘  ลุมน้ําเจาพระยาลุมน้ําเจาพระยา  เปนพ้ืนทีท่ี่มีการเปนพ้ืนทีท่ี่มีการ
จัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของ
อยางสมดุลอยางสมดุล  ยัง่ยืนยัง่ยืน  และเปนธรรมและเปนธรรม  เปนแหลงหลักเปนแหลงหลัก
ในการผลิตอาหารใหเพียงพอกับการบริโภคในในการผลิตอาหารใหเพียงพอกับการบริโภคใน
ประเทศและการสงออกประเทศและการสงออก  มีการประยกุตใชการมีการประยกุตใชการ
บริหารจัดการตามแนวปรัชญาบริหารจัดการตามแนวปรัชญา  เศรษฐกจิเศรษฐกจิ

พอเพียงพอเพียง  และคํานึงถึงการมีสวนรวมในทุกระดับและคํานึงถึงการมีสวนรวมในทุกระดับ””

แผนงานแผนงาน

๑๑..  แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
๒๒..  แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย
๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียและปรับปรงุคุณภาพน้ําแผนการแกไขปญหาน้ําเสียและปรับปรงุคุณภาพน้ํา
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๑๑..  แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า

แบงเปนแบงเปน  ๓๓  ระยะระยะ  ไดแกไดแก

๑.๑. แผนระยะส้ันแผนระยะส้ัน  ภายในภายใน  ๕๕  ปป

•• ปรับปรุงบริหารจัดการโครงการเดิมปรับปรุงบริหารจัดการโครงการเดิม  
•• เปาหมายความตองการใชนํ้าเปาหมายความตองการใชนํ้า  ๒๖๒๖,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..
•• การกอสรางเข่ือนแควนอยการกอสรางเข่ือนแควนอย

แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  ((ตอตอ))

๒๒..  แผนระยะกลางแผนระยะกลาง  ภายในภายใน  ๑๕๑๕  ปป

•• ผันนํ้าผันนํ้า  กกกก--  อิงอิง--  นานนาน
•• ผันนํ้าผันนํ้า  เมยเมย--  สาละวินสาละวิน--  ภูมิพลภูมิพล
•• เข่ือนแมวงเข่ือนแมวง
•• เข่ือนคลองโพธ์ิเข่ือนคลองโพธ์ิ
•• เข่ือนแมขานเข่ือนแมขาน
•• เข่ือนแกงเสือเตนเข่ือนแกงเสือเตน

•• เปาหมายความตองการใชนํ้าเปาหมายความตองการใชนํ้า  ๒๘๒๘,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..

แผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  ((ตอตอ))

๓๓..  แผนระยะยาวแผนระยะยาว  ภายในภายใน  ๒๕๒๕  ปป

•• ผันนํ้าผันนํ้า  กกกก--  อิงอิง--  นานนาน  ((กอสรางตอจากกอสรางตอจาก  ระยะกลางระยะกลาง))
•• ผันนํ้าผันนํ้า  เมยเมย--  สาละวินสาละวิน--  ภูมิพลภูมิพล  ((กอสรางตอจากกอสรางตอจาก  ระยะระยะ
กลางกลาง))

•• เปาหมายความตองการใชนํ้าเปาหมายความตองการใชนํ้า  ๓๑๓๑,,  ๐๐๐๐๐๐  ลานลาน  ลบลบ..มม..

๒๒..  แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย

แบงเปนแบงเปน  ๓๓  ระยะระยะ

๑๑..  แผนแผน  ระยะสั้นระยะสั้น      ๕๕  ปป

–– ปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากอางเก็บนํ้าปรับปรุงเกณฑการปลอยนํ้าจากอางเก็บนํ้า
–– จัดทําระบบทํานายจัดทําระบบทํานาย//เตือนภัยลวงหนาเตือนภัยลวงหนา  
–– การกอสรางเข่ือนแควนอยการกอสรางเข่ือนแควนอย
–– จัดทําระบบปดลอมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองหลักจัดทําระบบปดลอมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองหลัก
–– จัดทําระบบปองกันนํ้าทวมจัดทําระบบปองกันนํ้าทวม  กทมกทม..
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แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย((ตอตอ))

๒๒..  แผนแผน  ระยะกลางระยะกลาง    ๑๕๑๕  ปป

•• พัฒนาแกมลิงในทุงเจาพระยาใตพัฒนาแกมลิงในทุงเจาพระยาใต  จจ..  นครสวรรคนครสวรรค
•• กอสรางเข่ือนคลองโพธ์ิกอสรางเข่ือนคลองโพธ์ิ,,  แมวงแมวง
•• อางเก็บนํ้าแกงเสือเตนอางเก็บนํ้าแกงเสือเตน,,  แมขานแมขาน
•• จัดสรางชองผันนํ้าหลากบางไทรจัดสรางชองผันนํ้าหลากบางไทร--อาวไทยอาวไทย
•• ปรับปรุงสภาพลํานํ้าระยะท่ีปรับปรุงสภาพลํานํ้าระยะท่ี  ๑๑

แผนการบรรเทาอุทกภัยแผนการบรรเทาอุทกภัย((ตอตอ))

๓๓..  แผนแผน  ระยะยาวระยะยาว  มากกวามากกวา  ๑๕๑๕  ปป

•• พัฒนาแกมลิงในทุกลุมนํ้าเหนือพัฒนาแกมลิงในทุกลุมนํ้าเหนือ  จจ..  นครสวรรคนครสวรรค
•• กอสรางชองผนันํ้าหลากบางไทรกอสรางชองผนันํ้าหลากบางไทร--อาวไทยอาวไทย  ((ตอตอ))
•• ปรับปรุงสภาพลํานํ้าระยะท่ีปรับปรุงสภาพลํานํ้าระยะท่ี  ๒๒

๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
และปรับปรงุคุณภาพน้ําและปรับปรงุคุณภาพน้ํา

แบงเปนแบงเปน    ๔๔  ระยะระยะ  ไดแกไดแก

๑๑..  แผนแผน  ระยะท่ีระยะท่ี  ๑๑      ดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดไปดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดไป

•• รณรงคสรางจิตสํานึกรณรงคสรางจิตสํานึก
•• กําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าท้ิงกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าท้ิง
•• กําหนดคุณภาพแหลงนํ้ากําหนดคุณภาพแหลงนํ้า
•• กําหนดกําหนดโควตาโควตาปริมาณนํ้าท้ิงและคุณภาพนํ้าท้ิงของแตละปริมาณนํ้าท้ิงและคุณภาพนํ้าท้ิงของแตละ
ชุมชนชุมชน

๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
และปรับปรงุคุณภาพน้ําและปรับปรงุคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๒๒..  แผนแผน  ระยะท่ีระยะท่ี  ๒๒      ระยะสั้นระยะสั้น    ๕๕    ปป

•• กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบดันํ้าเสียกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบดันํ้าเสีย
•• เมืองหลักในแมนํ้าเจาพระยาสายหลักตอนลางเมืองหลักในแมนํ้าเจาพระยาสายหลักตอนลาง
•• เปาหมายท่ีเปาหมายท่ี  ลดนํ้าเสียจากเมืองหลกัลดนํ้าเสียจากเมืองหลกั  ๑๑..๖๖  ลานลาน  ลบลบ..มม.. //วนัวนั
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๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
และปรับปรงุคุณภาพน้ําและปรับปรงุคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๓๓..  แผนแผน  ระยะท่ีระยะท่ี  ๓๓  ((ระยะกลางระยะกลาง)) ๑๕๑๕    ปป

•• กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบดันํ้าเสียกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบดันํ้าเสีย
•• เมืองหลักในแมนํ้าเจาพระยาสายหลักท่ีเหลือและทาจีนเมืองหลักในแมนํ้าเจาพระยาสายหลักท่ีเหลือและทาจีน
•• เปาหมายท่ีเปาหมายท่ี  ลดนํ้าเสียจากเมืองหลกัลดนํ้าเสียจากเมืองหลกั  ๕๕..๕๕  ลานลาน  ลบลบ..มม.. //
วันวัน

๓๓..  แผนการแกไขปญหาน้ําเสียแผนการแกไขปญหาน้ําเสีย
และปรับปรงุคุณภาพน้ําและปรับปรงุคุณภาพน้ํา  ((ตอตอ))

๔๔..  แผนระยะท่ีแผนระยะท่ี  ๔๔      มากกวามากกวา      ๑๕๑๕  ปป

••   กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสยีกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสยี
••   เมืองหลักในแมนํ้าเมืองหลักในแมนํ้า  ปงปง  วังวัง  ยมยม  นานนาน  ปาสกัปาสกั  และสะแกกรังและสะแกกรัง
••   เปาหมายท่ีเปาหมายท่ี  ลดนํ้าเสียจากเมืองหลกัลดนํ้าเสียจากเมืองหลกั  ๙๙  ลานลาน  ลบลบ..มม././วันวัน

สรุปประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยภาพรวมสรุปประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยภาพรวม

๑. สามารถจดัหาปริมาณนํ้าเพ่ิมข้ึนในฤดูแลงประมาณ 
๕, ๐๐๐ ลาน ลบ.ม.

๒. บรรเทาอุทกภัย โดยลดปริมาณนํ้าแมนํ้าเจาพระยาในชวง
นํ้าหลากผานบางไทรไดถึง ๑, ๙๐๐ ลบ.ม./วินาที

๓. สามารถปรับปรุงคุณภาพนํ้า และแกไขปญหานํ้าเสยีได
มากกวาถึง ๙ ลาน ลบ.ม./วัน

จบการบรรยายจบการบรรยาย


