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การพัฒนาแหลงนํ้าของประเทศไทยในรอบหลายทศวรรษ ไดดําเนินการภายใตกลยุทธ ยุทธศาสตร และ
ทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ต้ังแตฉบับท่ี 1 เปนตนมา ในระยะแรกเปาหมายการพัฒนาได
มุงเนนไปท่ีการกอสรางแหลงนํ้าขนาดใหญและขนาดกลางเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน เพื่อเปนหลักประกันและลดความ
เสี่ยงในโอกาสขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาโดยมีเปาหมายสนองตอบความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาและอื่น ๆ 
 
 ในเวลาตอมายุทธศาสตรและนโยบายพัฒนาแหลงนํ้าไดปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากฐานทางการเกษตรกรรมไปสูการขยายตัวดานอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก
โดยมีเปาหมายการพัฒนาใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Neo-Industrial Country : NIC) ท่ีไดพัฒนาเปนลําดับจึงเริ่ม
มีแนวโนมจะขาดแคลนดวยสาเหตุจาก 
 

1. เกิดการต่ืนตัวของเกษตรกรเพือ่เรงรัดการผลติเพื่อการสงออก มีผลใหความตองการนํ้าชลประทานเพ่ือการ
ผลิตมีมากข้ึนเปนเงาตามตัว 

2. ความตองการใชน้ําชลประทานไดขยายขอบเขตไปสูนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนตามนโยบายการสงเสรมิการ
ลงทุนของรัฐและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

3. การใชน้ําชลประทานเพ่ือเกษตรกรรมยังขาดประสิทธิภาพ ยังมีการใชอยางฟุมเฟอย เพราะเปนงานบริการ
แบบใหเปลาจากรัฐ 

4. การบริหารงานพัฒนาแหลงนํ้ายังขาดการวางแผนอยางเปนระบบไมมีเอกภาพ มีหลายหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
พัฒนาแหลงนํ้า ทํางานซํ้าซอนกันทําใหศักยภาพของแหลงนํ้าธรรมชาติถูกลดทอนลงไป  

5. มีขอจํากัดเก่ียวกับความเหมาะสมของสภาพภมูิประเทศท่ีเหมาะสมสําหรับกอสรางแหลงนํ้าขนาดใหญท่ีมี
ศักยภาพและตองเผชิญปญหาการตอตานจากประชาคม  สืบเนื่องจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรอืระบบ
นิเวศวิทยา 

 

 อยางไรก็ตาม แนวโนมอัตราการขยายตัวของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีนับวันจะลดนอยลง สะทอนใหเห็นวามีความ
เปนไปไดยากยิ่งข้ึนท่ีจะพัฒนาแหลงนํ้าใหม ๆ มาสนับสนุนความตองการการใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วไดทันการ 
ท้ังน้ี เพราะ 
 

1. เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของรัฐท่ีจะมุงใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักอนุรักษความสมดุลทางธรรมชาติ 

2. ท่ีดินสวนใหญท่ีตองใชในการกอสรางเปนพืน้ท่ีท่ีถูกใชประโยชนอยูแลว มีอยูจํากัดและมีมูลคาสูง ทําใหตอง
ใชเงินลงทุนสูงข้ึนมากแตในสถานการณความผันผวนทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศระหวางทศวรรษ
นี้ เปนขอจํากัดท่ีทําใหรัฐไมสามารถจัดสรรเงนิงบประมาณแผนดินมาลงทุนพัฒนาแหลงนํ้าไดอีกตอไป 
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3. ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท่ีถือเปนน้ําตนทุนในบางลุมนํ้าท่ีมีความสําคัญตอระบบการเกษตรกรรมของ
ประเทศ เชน ลุมนํ้าภาคกลาง (ลุมนํ้าเจาพระยา – ทาจีน) ไมสามารถพัฒนาเพื่อขยายเน้ือท่ีเพิ่มข้ึนอีกได เพราะ
ไดรับการพัฒนามาใชจนเต็มศักยภาพแลว  
 

ภายใตปรัชญาของการพัฒนาการเกษตรท่ีวา “พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตเพื่อการแขงขันสัมพันธกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” อันเปนรากฐานยุทธศาสตรทางความคิดท่ีจะมุงพัฒนาการเกษตรควบคูไปกับการ
พัฒนาแหลงนํ้าน้ี จึงตองพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหลงนํ้าดวยแนวทางใหม ๆ เพื่อใหมีการใชน้ําใหเกิดคุณ
คาสูงสุดและยั่งยืน มีการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีมีระบบการจัดการท่ีทันสมัย โดย 
 

1. นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพโครงการและภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในลักษณะของ Partial หรือ Fully 
Automation System เพ่ือใหเกิดความรวดเรว็แมนยํา เช่ือถือได  (Reliability) และความเปนธรรม (Equity ) ใน
ระบบเครือขายท้ังโครงการ 

2. นําเครื่องมือกลมาใชแทนทักษะ (Skilled Labour) หรือ แรงงานท่ีมีแนวโนมขาดแคลนจากการเคลื่อนยายสู
นอกภาคเกษตรกรรมมากข้ึน 

3. ลดการสูญเสียน้ําชลประทานในคลองสงนํ้าดวยการดาดคอนกรีต หรือ เปลี่ยนแปลงเปนการสงนํ้าดวยทอ 
เพื่อใหน้ําถูกใชประโยชนมากข้ึน 

4. ลดความเส่ียงภาวะการขาดแคลนนํ้า เนื่องจากการรอคอยการจัดสรรนํ้าชลประทานจากแหลงนํ้า ดวยการ
กระจายบอพักน้ําไวประจําไรนา หรือพื้นท่ียอย ๆ แลวจัดสรรนํ้าไวสํารองใชงานลวงหนา รวมถึงเปนแหลงนํ้า
เสริมจากการดักน้ําทาในพ้ืนท่ีอีกแหลงหน่ึง (Supplementary Sources & Night Storage) 

5. ปรับเปลี่ยนเกณฑการออกแบบอาคารชลประทานใหมีความเหมาะสมและงายตอการบริหารจัดการจริงใน
พื้นท่ีแตละแหง โดยปรับเปลี่ยนตามสภาพการใชงานจริง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าทวมพรอมท้ังปรับระบบการทํานาในพ้ืนท่ีน้ําทวมขัง 
7. ถายโอนภาระหนาท่ีดานการบริหารจัดการและใชประโยชนจากน้ําชลประทานไปใหเกษตรกรผูใชน้ําหรือ

ภาคเอกชนเปนผูรับชวงดูแลแทนรัฐ (Privatization & Irrigation Management Transfer IMT) ดวยรูปแบบตาง 
ๆ โดยรัฐปรับลดบทบาทเปนเพียงท่ีปรึกษาดานเทคนิคสนับสนุนวิทยาการเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต (Productivity Improvement) และกํากับใหมีการดําเนินงานตามนโยบายเพ่ือรักษาความเปนธรรม ความ
เสมอภาคในสังคมเทาน้ัน 

8. สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมดวยจิตสํานึกของความเปนเจาของ(Entrepreneurship/Ownership /Partnership) 
ดวยการใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตาง ๆ ในระดับแปลงนาดวย
ตนเอง และมีสวนในคาใชจาย (Cost Sharing) 

9. ปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหเปนกระบวนการ (Process Structure) แทนการจัดการตามหนาท่ีเฉพาะ 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Functional Structure) เพื่อใหเกิดระบบบูรณาการจากทุกหนวยงานท่ีมีสวน
เกี่ยวของ และมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังจากการบริหารจัดการ (End Results Oriented) 
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การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
  

แมวาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอมจะแบงออกได 3 ระดับ คือ ระดับลุมนํ้า ระดับโครงการ 
และระดับไรนา  แตการจะบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและมีความยั่งยืนก็ไมอาจเปนไปไดหากจะบริหารจัดการ
แบบแยกสวนตามท่ีแบงระดับไวดังกลาว ความยั่งยืนและประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อพิจารณาเปนองครวมทุก
ระดับต้ังแตตนน้ําจนถึงปากอาว และตองพิจารณาในลักษณะบูรณาการปญหาทุก ๆ ดานท้ังนํ้าทวม นํ้าแลง น้ําเสีย 
เพราะการแกไขปญหาในบริเวณใดบริเวณหน่ึง อาจกระทบตอบริเวณอื่นในลุมนํ้าเดียวกนั ท้ังยังอาจกระทบไปถึงลุมนํ้า
ขางเคียงดวย ดังน้ัน การแบงลุมนํ้าในประเทศเปน 25 ลุมนํ้า นั้น หากมีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอม 
โดยรวมลุมนํ้าท่ีเช่ือมโยงกันเปนลุมนํ้าขนาดใหญ megabasin การบริหารจดัการแบบรวมศูนยนาจะเหมาะสมกวาท่ีจะ
บริหารจัดการในแตละลุมนํ้า 
 ดังน้ัน เพ่ือความชัดเจน การบริหารจัดการดานทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนท่ีทันสมัย จะเปนการ
บริหารจัดการตลอดท้ังลุมนํ้า ภายใตสถานการณตาง ๆ ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเหมาะสม 
 

ในสภาวะปกติ 
  

การบริหารจัดการท่ีทันสมัยยั่งยืนตองเนนใหมีการใชทรัพยากรดิน น้ํา อยางฉลาดรอบคอบตามศักยภาพ โดยมี
แผนการใชท่ีแนนอนชัดเจน โดยพิจารณาความตองการนํ้าและประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกภาคสวน โดยใชอุปทาน
เปนตัวต้ังแทนอุปสงค มิฉะนั้นแลวตอใหมีการจัดหาน้ํามากเพียงใดก็ไมพอกับความตองการท่ีไมมีขีดจํากัด 
 ในบริเวณตนน้ํา จะตองพยายามรักษาฟนฟูสภาพปา ซึ่งจะเปนเข่ือนธรรมชาติท่ีเก็บกักน้ําไวท่ีตนน้ํา ไมใหมี
น้ําปาไหลหลากโดยเร็ว และแหงผากไปในเวลาอันสั้น ท้ังน้ี โดยรณรงคสรางฝายตนน้ําหรือฝายชะลอความชุมช้ืน ดัง
ตัวอยางท่ีคูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 การมีคณะกรรมการลุมนํ้า เปนเรื่องท่ีถูกตอง และควรประกอบดวยกรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ จะไดชวยลดปญหาขอขัดแยงระหวางกัน ยิ่งลุมนํ้าท่ีมีความเช่ือมโยง
ตอเน่ืองกัน ควรจะมีคณะกรรมการกลาง เพ่ือเช่ือมโยงการบริหารจัดการเปนการบริหารจัดการในระดับ Megabasin 
 การบริหารจัดการในปจจุบันตองการความละเอียดถูกตอง ฉับไว ทันเหตุการณ จําเปนตองนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจและดําเนินการ เชน ระบบโทรมาตร 
(telemetering system) 
 การจะพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอมไปสูความทันสมัย โดยเฉพาะในระดับ
โครงการและในระดับไรนา นั้น ควรใหความสําคัญของกลุมผูใชน้ํา โดยใหมีบทบาทในการบริหารจัดการนํ้า
ชลประทาน ท้ังในระดับโครงการและระดับไรนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีคลองสงนํ้าสายยาวท่ีไหลผานหลายอําเภอ
หรือจังหวัด  หากมีกลุมผูใชน้ําในบริเวณตนน้ํา  กลางนํ้า  ทายนํ้า  แลวใหกลุมผูใชน้ํ าเหลาน้ีประชุมกําหนด
แบงสันปนสวนกัน กรมชลประทานก็เปลี่ยนบทบาทไปเปนผูบริหารจัดสรรนํ้าใหเปนไปตามขอตกลงของกลุมผูใชน้ํา
ตาง ๆ เปนการลดการกดดันจากนักการเมือง ท้ังน้ียังใชไดกับกรณีแบงสันปนน้ํากันระหวางโครงการในลุมนํ้าเดียวกัน
ดวย 
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 โดยท่ีการพัฒนาแหลงนํ้าใหม ๆ ทําไดยากข้ึน การใชน้ําท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะตองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
คุมคา ตองดูแลน้ําท้ังในแงปริมาณและคุณภาพ จะตองเฝาระวังไมไดน้ําคุณภาพตํ่าจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
พื้นท่ีการเกษตร สนามกอลฟ ฯลฯ ลงทางนํ้าชลประทาน โดยอาจชักนําใหมีกลุมพิทักษลํานํ้าของชุมชนข้ึน พรอมท้ังให
ความรูแกชุมชนในเรื่องสารพิษ และมลพิษอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ เนื่องจาก
ในปจจุบันมีการสงเสริมใหมีเกษตรอินทรีย เพื่อใหมีผลผลิตการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และสารตกคางจากปุยเคมี ซึ่ง
เริ่มจากดินในปจจุบันแลว และคงจะตอเนื่องไปถึงนํ้าในอนาคตอันใกล จึงควรตระหนักและเตรียมเฝาระวังคุณภาพน้ํา
เปนการลวงหนา 
 นอกจากน้ันแหลงนํ้าท่ีไดรับการพัฒนาแลว จะตองดูแลบํารุงรักษาใหมีอายุใชงานไดนาน และคุมคาท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได ทางหน่ึงน้ันควรชักชวนใหหนวยงาน องคกร ฯลฯ ท่ีตองการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มาปลูกในพ้ืนท่ีน้ําทวม 
(Flood Surcharge Area) พื้นท่ีระหวางระดับเก็บกัก (รนก.) และระดับน้ําสูงสุด (รนส.) ของอางเก็บนํ้า ผลก็คือตนไมท่ี
ปลูกมีเปอรเซนตรอดตายสูงข้ึน และอางเก็บน้ํามีอายุยืนข้ึน เพราะตะกอนท่ีจะลงมาตกจมทําใหอายุอางเก็บน้ําส้ันลง 
ถูกปาไมท่ีปลูกดักกรองไวแลวนั่นเอง 
 ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีใชน้ํา ไมวาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ ควรจะมองยอนกลับไปท่ีศักยภาพ
ของดิน น้ํา ภูมิอากาศ ฯลฯ จะตองมีขอมูลพรอมตอการตัดสินใจ เชน ในเรื่องการเพาะปลูกพืชตาง ๆ นั้น กรม
ชลประทานมีสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานของพืชตางๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ครอบคลุมเกือบท่ัวประเทศอยูแลว การ
ท่ีรัฐจะมีนโยบายปลูกพืชชนิดใด ไมวาจะเปน ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน สบูดํา ฯลฯ ซึ่งเปนพืชพลังงาน และพืช
อาหาร จะตองใชขอมูลการใชน้ําชลประทานอยางรอบคอบและท่ัวถึง อาจตองกําหนดสัดสวนพืชพลังงาน กับพืช
อาหารใหรอบคอบ เพ่ือคงมีอาหารเพียงพอตอการบริโภคและการสงออก ในขณะเดียวกันก็มีพลังงานจากพืชพลังงาน
ในระดับท่ีเหมาะสมดวย ท้ังยังอาจตองกําหนดเขต zoning อยางชัดเจนเพ่ือใหการใชพลังงานเปนไปอยางชัดเจน เชน 
พื้นท่ีปลูกออยตองสัมพันธกบัระยะทางถึงโรงงานน้ําตาล และหากสามารถจะกําหนดเขตเพาะปลูกพืชแยกตามชนิด
และพันธุไดดวยแลว ก็ยอมชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ในระดับโครงการ และในระดับไรนา การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตองเนนในเรื่องความพอเพยีงและ
ประสิทธิภาพในการใชน้ํา ควบคุมการใชน้ําใหเพียงแคเทาท่ีจําเปน เชน การใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการเกษตรตอง
ยึดม่ันเครงครัดในเรื่องดิน น้ํา พืช จัดหาอุปกรณทันสมัยมาชวยท้ังในดานการตัดสินใจ และการควบคุมนํ้าชลประทาน 
โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและมีประสิทธิภาพ เชน 

1. Overnight Storage & Distribution System เปนระบบควบคุมระดับน้ําแบบอัตโนมัติ 
และกระจายนํ้าเขาแปลงเพาะปลูกดวยการใชอาคารแบบ NEYRTEC  Distributor มาใชแทน Farm Turnout (FTO.)  ใน
เวลาท่ีพืชตองการใชน้ําใหคงท่ีตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาท่ีตองการ 

2. Hydraulically Automated Controller. หรือ AVIO Automatic Gates ซึ่งเปนอุปกรณ 
ประเภท Hydro Mechanical เพ่ือควบคุมระดับ และปริมาณน้ําท่ีไหลผานอาคารชลประทานไดคงท่ีอยางตอเนื่องในทุก
สภาพนํ้าตนทุนในกรณีท่ีระดับน้ําตนทุนมีความผันแปรตลอดเวลาไมแนนอน และยากแกการติดตามควบคุมไดทันเวลา
โดยคน 

3. พัฒนาระบบชลประทานในไรนา On-farm development work หรือ Farm Irrigation  
System  โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ําชลประทานท่ีไดรับการพัฒนาแลวเปนเสมือนการ
ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน พรอมท้ังผลักดันใหเกษตรกร/เจาของท่ีดิน ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการนํ้าในระดับไรนา
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ดวยการลงทุนกอสรางระบบกระจายนํ้าในไรนารวมกับรัฐตามพระราชบัญญัติคันคูน้ํา พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมใหมีการใชน้ําชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และปองกันปญหาความขัดแยงในการชวงชิงนํ้าระหวางเกษตรกรดวยกันเองในภาวะวิกฤต 
 

นอกจากน้ีแลว เพื่อใหรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย 
ท้ังใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม เปนสําคัญ เชน 

1. นําระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Integrated Management System) มาใชในโครงการชลประทานตาง 
ๆ เชนท่ีโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาน้ําอูน จ.สกลนคร ในรูปแบบของ “โครงการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมและการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในบริเวณพื้นท่ีโครงการชลประทาน” 

2. พัฒนาระบบบริหารแหลงนํ้าเขาสูกระบวนการ การแปรรูป (Privatization) โดยการทดลองถายโอนภาระ
ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาโครงการชลประทานไปใหภาคเอกชน และกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา 
(Water – Users Group) ในลักษณะจางเหมาบริการดูแลแทนรัฐ (Contracting – Out) เชน ท่ีโครงการ
พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEWMASIP) รวมถึงการจางเหมาบํารุงรักษาคลองสงนํ้า
ตาง ๆ ดวย 

 

 การบริหารจัดการดานทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนและทันสมัยนั้น โจทยสําคัญท่ีสุดคือทําอยางไรท่ี
ประชาชนหรือเกษตรกรสามารถดําเนินการตอไปดวยตนเอง สามารถยืนอยูบนขาของตนเองได ดังน้ัน จะตองให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดในหัวขอตอไป 
 
ในสภาวะวิกฤต – น้ําทวม น้ําแลง น้ําเสีย 
  

การนําเอาผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานทรัพยากรนํ้าและ
สิ่งแวดลอม ในรูปของคณะกรรมการลุมนํ้า นับเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยลดปญหาดานทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอมลง
ไดมาก ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตดวยแลว หากคณะกรรมการลุมนํ้าเขามารวมใน
การแกไขปญหาแลว ปญหาก็จะไดรับการแกไขใหบรรเทาเบาบางลงได 

 

 โดยท่ีการแกไขปญหา ไมวาจะนํ้าทวม น้ําแลง น้ําเสีย ณ จุดใดจุดหน่ึง ยอมสงผลกระทบไปยังอีกจุดหน่ึงใน
ลุมนํ้าเดียวกันนั้น หรือมีผลกระทบตอไปถึงจุดอื่นในลุมนํ้าขางเคียงท่ีเช่ือมโยงกันดวยซํ้า บางทีการแบงเปน 25 ลุมนํ้า
ในปจจุบันอาจไม เหมะสมพอ  อาจตองรวมลุมนํ้าท่ี เ ช่ือมโยงกันให เปนลุมนํ้าขนาดใหญ  (megabasin) รวม
คณะกรรมการลุมนํ้าตาง ๆ เปนคณะกรรมการลุมนํ้ากลาง เพื่อชวยดูแลการไดเสียประโยชนตลอดท้ังลุมนํ้าใหญใน
ภาพรวม ตัวอยางเชน แมน้ําเจาพระยาท่ีไหลผานจังหวัดตาง ๆ หลายจังหวัดน้ัน หากแตละจังหวัดหรือแตละลุมนํ้าดูแล
ปองกันน้ําทวมนํ้าแลงเองโดยอิสระ แบบ CEO  แมวาสามารถแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตนเองได แตจะสงผลใหเกิดปญหา
รุนแรงดานทายนํ้า เชน เกิดนํ้าทวม หรือขาดนํ้ามากกวาเดิมในจังหวัดหรือลุมนํ้าทายนํ้า แมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเองก็ตาม 
จึงควรจะรวมลุมนํ้าตาง ๆ ใหเปนลุมนํ้าใหญลุมนํ้าเดียว มีการบริหารจัดการนํ้าแบบรวมศูนย 
 

 การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตก็เปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรมาตร ทําใหทราบสถานการณของนํ้า ณ เวลาจริง ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจไดเปน
อยางดี 
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 การบริหารจัดการน้ําทวมน้ัน หลาย ๆ คนมักมุงไปในเรื่องมาตรการส่ิงกอสรางเปนสําคัญ สรางคันโอบลอม
ปดก้ัน ต้ังโรงสูบน้ําสูบน้ําออก หันเหเบ่ียงเบนทางน้ํา เปนความพยายามเอาชนะธรรมชาติดวยส่ิงกอสราง โดยตอง
ลงทุนกอสรางอาคารข้ึนมากมาย  บางครั้งยังยากท่ีจะเอาชนะได และในบางครั้งเปนการยายตําแหนงการเกิดปญหาอีก
ดวย เชน หากเมืองหรือพื้นท่ีใดพยายามแกไขปญหานํ้าทวมโดยมีคันกั้นน้ําท่ีแข็งแรงแลว เมืองหรือพื้นท่ีนั้นอาจแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ีของตนไดก็จริง แตอาจกอใหเกิดปญหาในพ้ืนท่ีอื่นอยางรุนแรงกวาเดิม ก็จะทําใหเกิดการแขงขันสราง
คันก้ันน้ํา และระบบปองกันอยางไมสิ้นสุด 
 

 การบรรเทาปญหานํ้าทวมท่ีผานมา มีการผันน้ําเขาทุงเพ่ือลดหรือปองกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ แมวาเมือง
หรือพื้นท่ีเศรษฐกิจจะปลอดภัย แตเกษตรกรท่ีไดรับน้ําเขาทุงตองไดรับเคราะหกรรมแทน พืชผลการเกษตรและ
ทรัพยสินเสียหาย แมจะไดรับเงินชดเชยก็ไมคุม การบริหารจัดการนํ้าท่ีทันสมัยและยั่งยืน ตองใหทุกฝายพอใจ โดยมี
ความเสียหายนอยท่ีสุด ใหเปนการบริหารจัดการนํ้าทวมท่ีพยายามปรับใหสอดคลองกับธรรมชาติ ซึ่งตองการ
สิ่งกอสรางเพ่ิมเติมใหมากนัก ดวยการนําแนวพระราชดําริเรื่องแกมลิงมาประยุกตใช โดยกําหนดท่ีลุมตํ่าในทุงตาม
ธรรมชาติเปนท่ีรับ – พักน้ําไวกอน มีการทําความตกลงกับเกษตรกรเจาของท่ีดินเปนรายป ขอใชท่ีดินเปนท่ีพักน้ํา โดย
จายคาเสียโอกาสใหลวงหนา เกษตรกรอาจเส่ียงปลูกพืชผลการเกษตรเองก็ไดแตหากน้ําทวมมากพืชผลเสียหาย ก็ไม
อาจเรียกรองเงินชดเชยจากรัฐได แตถานํ้าไมทวมหรือทวมไมมากพืชผลไมเสียหาย เขาก็จะไดมีรายไดจากพืชผล
การเกษตรอีกตอหนึ่ง ถือวาสรางความเปนธรรมใหเกษตรกร ท้ังน้ี ควรตองตัดสินใจโดยเร็ว ไมเชนนั้นเจาของท่ีดินจะ
ปลูกอาคารถาวรบานเรือนมากข้ึนจนกําหนดเปนท่ีพักน้ําไมได 
 

 ยิ่งหากนําผลวิจัยท่ีกรมชลประทานรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบัน IRD (ORSTOM เดิม) ของ
ประเทศฝรั่งเศสในโครงการ DORAS – Development- Oriented Research on Agrarian Systems Project ทําการวิจัย
เรื่อง “การจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดสรรนํ้าใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความเสมอภาค” มาใชพัฒนาทุงท่ีลุมท่ีใชเปนท่ีรับ – พักน้ําดวยแลว ก็จะยิ่งเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน การวิจัยน้ีมี
ขอเสนอเก่ียวกับระบบการปลูกขาวในพ้ืนท่ีน้ําทวมขังและจัดการนํ้าทวมในท่ีราบลุมเจาพระยา เปนแนวคิดนาสนใจ 
นําเอา “แกมลิง” ตามแนวพระราชดําริมาประยุกตใชในการบริหารจัดการนํ้าทวม แบงพ้ืนท่ีน้ําทวมขังเปนหนวยระบาย
น้ํา (Drainage unit) เรียกวา box มีอาคารบังคับน้ําควบคุมการไหลเขา – ออก พรอมท้ังปรับระบบการทํานาในพ้ืนท่ีน้ํา
ทวมขังใหเหมาะสม ดังรูปท่ี 1 เห็นวาเปนการบริหารนํ้าทวมท่ีพยายามปรับใหสอดคลองกับธรรมชาติ ท้ังตองการ
อาคารเพ่ิมเติมไมมากโดยหนวยระบายนํ้าตาง ๆ ตามผลการวิจัย คือ แกมลิงตามธรรมชาติ เปนท่ีรองรับน้ําทวมเปนดาน
แรกเปนท่ีชะลอและชวยบรรเทานํ้าทวม ยิ่งหากมีการปรับระบบการปลูกขาวโดยใชพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพน้ําทวม
ขังท่ีจะมีการบริหารจัดการใหมดวยแลว ก็จะเปนการบริการจัดการน้ําทวมท่ียั่งยืนได  แตท้ังน้ีจําเปนตองทําประชา
พิจารณและมีมาตรการประกันความเส่ียงหรือความเสียหายควบคูไปดวย 
 

 ในสภาวะนํ้าแลง จําเปนตองนํานํ้าไปใชในกิจการจําเปน เปนอันดับตน ๆ คือ เพื่อการอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม แมกระท่ังเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ฯลฯ โดยผลักการเกษตรไปอยูทาย ๆ แมจะเปนเรื่องท่ีสมควร แตการนํา
น้ําเพ่ือการเกษตรแตเดิมไปใช ควรมีการโอน/ชดเชยสิทธิในนํ้า Water Right ท้ังควรจะตองกําหนดเรื่อง Water Right 
ในกฏหมายนํ้าท่ีเกี่ยวของดวย 
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ภาพท่ี 1 แสดงหนวยระบายนํ้า (box) 



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

 17

องคกรผูใชน้ํากับการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมยั่งยืนและทันสมัย 
  

การบริหารจัดการดานทรัพยากรนํ้าท่ียั่งยืนและทันสมัยนั้น ยอมหนีไมพนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียท้ัง
ในรูปคณะกรรมการลุมนํ้า และองคกรผูใชน้ํา ดังท่ีไดกลาวไวบางแลวในหัวขอกอน ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรน้ํามีปญหานอยท่ีสุด ซึ่งจะยังผลใหไดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน นําไปสูความทันสมัย ในเรื่องน้ีจึงไดเนน
ความสําคัญของกลุมผูใชน้ําไวคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจท้ังภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากผลของ
พระราชบัญญัติดังกลาวในสวนของ กรมชลประทานไดถายโอนภารกิจท่ีเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว ดังน้ี 

1. งานดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
2. งานดูแล รักษาทางนํ้าชลประทาน ประเภท 2 
3. งานดูแล รักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ 
4. งานบํารุงรักษาทางชลประทาน 
5. งานขุดลอกคลองหนองนํ้า และคลองธรรมชาติ 
6. งานจัดสรรนํ้าในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ํา 
7. งานสูบน้ํานอกเขตชลประทาน 
 

รวมกับอีก 4 งานท่ีกรมชลประทานรับโอนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (เดิม) คือ การสูบน้ําดวยไฟฟา 
งานบํารุงรักษาคลองสงนํ้าคาดคอนกรีตท้ังสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินคากระแสไฟฟา และงานประสานจัดต้ัง
สหกรณผูใชน้ํา 
 

 งานดังกลาวเปนงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งอาจเปนองคกรปกครองสวนตําบล (อบต.) เลือก
อิสระ คือ เลือกจะทําหรือไมทําก็ได ตามดุลยพินิจ หากเลือกท่ีจะไมทํา จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็เกรงวางานเหลาน้ันท่ี
รัฐสรางมาในอดีตแตยากที่จะสรางหรือพัฒนาข้ึนใหมในปจจุบัน จะเส่ือมเสียหายไปในเวลาไมชาไมนาน ทําให
ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรถูกกระทบกระเทือนไมไดรับน้ําจากงานเหลาน้ันได กรมชลประทานเองก็ไมมีท้ังอํานาจ
และ งบประมาณเขาไปชวยเหลือเกษตรกรเหลาน้ันอีกตอไปได เพราะอํานาจและงบประมาณในสวนงานดังกลาวถูก
ถายโอนไปหมดแลว 
 

 ทางออกก็คือ จะตองใหความสําคัญกับกลุมผูใชน้ํา ถายังไมมีก็ตองสงเสริมใหเกษตรกรผูใชน้ําจัดต้ังกลุมผูใช
น้ําข้ึน หากมีการจัดต้ังแลวก็จะตองเสริมความเขมแข็งใหกลุมผูใชน้ํา โดยหวังวากลุมผูใชน้ําจะมีสิทธิมีเสียงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ดึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหันมาใสใจในงานท่ีไดมีการถายโอนไปใหแลว ซึ่ง
งานเหลาน้ันเปนประโยชนตอความเปนอยูของเกษตรกรโดยตรง 
 การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา อาจใชแนวทางดังน้ี 

1. ใหความรูแกกลุมผูใชน้ํา โดย 
- จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีทางดานทรัพยากรนํ้าใหกลุมผูใชน้ํา 
- จัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับกลุมผูใชน้ํา/ อบต. เรื่องการบริหารจัดการนํ้าใหทันสมัย 
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- จัดทําคูมือการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน คูสงนํ้าใหกับกลุมผูใชน้ํา  
จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  

จะมีการเพ่ิมระดับการถายโอนกระจายอํานาจอยูในระดับสูงข้ึน ๆ เพื่อเตรียมรับในเรื่องนํ้า กรมชลประทานจึงตอง
เตรียมการลวงหนาในการนํากลุมผูใชน้ําเขามามีสวนรวม ในการสงนํ้าและบํารุงรักษาโดยเริ่มจากระบบชลประทานใน
ไรนากอน โดยมีเปาหมายยกระดับการมีสวนรวมในระดับคลองแยกซอย คลองซอย ฯลฯ ตอไป 

 

 2. พิจารณานําระบบ Irrigation Management Transfer (IMT) มาใชกับโครงการชลประทานขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง โดยใชแนวทางการถายโอนระยะแรกแบบ Partial Management Transfer (Joint  Management Program) ใน
บางระบบสงนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเอื้อตอการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพไดไมยาก หลังจากน้ัน เมื่อมี
นโยบายของรัฐก็สามารถพิจารณาถายโอนเต็มรูป 
 

 3. การท่ีจะปรับโครงการชลประทานเขาสูระบบ Participatory Irrigation Management (PIM) ทุกประเภทให
สําเร็จนั้น จําเปนตองวางระบบการเรียกเก็บคาชลประทาน หรือ Irrigation Fees. ใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพราะการมี
สวนรวมของเกษตรกรจะเกิดข้ึนไมได หากยังเปนงานใหบริการฟรีดังท่ีเปนอยู ท้ังน้ีการเรียกเก็บคาชลประทานตาม 
พรบ.การชลประทาน  พ.ศ.2485 ในอัตราไรละไมเกิน 5 บาทนั้น ควรใชเปนเปาหมายแรกท่ีควรดําเนินการใหสําเร็จเปน
เบ้ืองตน เพื่อใหกฏหมายมีผลบังคับใชดวยความเปนธรรมและจริงจัง ไมเลือกปฏิบัติใหเกิดความแตกตางระหวางผูใช
น้ํานอกและในภาคเกษตรกรรม แตจากการท่ีมี พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 กําหนดไวยังไมอาจนําไปใชเรียก
เก็บคาชลประทานไดเลย นั้น เห็นวาหากจะเริ่มดวยการใหองคกรผูใชน้ําเรียกเก็บ โดยกําหนดอัตราและนําไปใชบริหาร
ภายในองคกรของตนเองก็นาจะเปนการเริ่มตนท่ีดี ท้ังยังเปนการชวยเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรผูใชน้ําอีกทาง
หนึ่งดวย 
 

 4. การจางเหมางานสงนํ้าบํารุงรักษา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการลดบทบาทภาครัฐและเปนไปตามแนว
ทางการจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Irrigation Management : PIM) ตลอดจนสนับสนุน
ใหองคกรผูใชน้ํา มีความเขมแข็งสามารถมีสวนรวมในการจัดการชลประทานโครงการตาง ๆ ไดอยางยั่งยืน อีกท้ังยัง
เปนไปตามกรอบนโยบาย ท่ีกําหนดใหดําเนินการจางเหมา (Contract out) งานสงนํ้าบํารุงรักษาในโครงการขนาดใหญ
และกลาง เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของ
องคกรผูใชน้ํา การจางเหมาสงนํ้าบํารุงรักษาจึงมีแนวทางหรือหลักการเบ้ืองตนโดยมุงเนนเปนการจางเหมาองคกรผูใช
น้ํา โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๆ ดังน้ี 

(1) เพ่ือใหมีการมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ํา  ในโครงการดานการสงนํ้าและบํารุงรักษา 
(2) เพ่ือใหการสงนํ้าบํารุงรักษาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพราะองคกรผูใชน้ํา

เปนผูไดรับประโยชนจากการสงนํ้าบํารุงรักษาระบบ ชลประทาน ดังน้ันแมงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในการสงนํ้าบํารุงรักษามีจํากัด องคกรผูใชน้ําอาจยินดีหรือเสียสละท่ีจะทํางานมากกวา
ปริมาณตามงบประมาณท่ีไดรับเสียดวยซ้ํา ท้ังน้ีก็เพราะเพ่ือประโยชนขององคกรและพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 

(3) เพ่ือสรางใหองคกรผูใชน้ําเขมแข็ง เพราะการรับงานจางเหมาสงนํ้าบํารุงรักษาไปดําเนินการจะทําให
องคกรผูใชน้ํา มีประสบการณ  มีงานท่ีตองรวมดําเนินงาน และมีรายไดอันเปนปจจัยพื้นฐานท่ี
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นําไปสูความสามัคคีและความเขมแข็ง  เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ท้ังนโยบายลดบทบาทภาครัฐ การ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น และการมีสวนรวม 

 ท้ังน้ี เปนท่ีนายินดีวามีตัวอยางในการดําเนินการในเรื่องการสงเสริมความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําแลว ท้ังใน
โครงการท่ีมีการประกวดกลุมผูใชน้ํา และศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯลฯ เปนตน โดย
เฉพาะท่ีศูนยพัฒนาภูพานฯ ไดนํางบบํารุงรักษาท่ีไดรับ ไปจางผูบริหารกลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยทราย 1 ท่ีไดรับโอน
มาจากโครงการชลประทานสกลนคร แมจะเปนคาจางไดไมตลอดป แตกลุมผูใชน้ําก็ใชงบประมาณน้ันอยางรัดกุม มี
การวางกฏกติกาของกลุม ทําใหการบริหารจัดการท้ังการสงนํ้า และการบํารุงรักษาคูสงนํ้าตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 อยางไรก็ตามโดยสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทําใหผูคนท่ีเห็นแกตัว ไมมีจิตสาธารณะ มีการขโมยนอตเสาไฟฟา  
แผนปายจราจร เครื่องกวานบานระบาย ฯลฯ เห็นแกไดเฉพาะหนา โดยไมคํานึงวาสวนรวมจะเกิดการเสียหายอยางไร  
จําเปนท่ีรัฐจะตองเสริมสรางวัฒนธรรมจิตสาธารณะ จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ใหมีในเยาวชนโดยดวน เพื่อจะได
จรรโลงสังคมท่ีดีในประเทศ ซึ่งยอมจะมีสวนเสริมสรางในการรับชวงในการบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนในอนาคตตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


