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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า ไดก้้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” 
ประกอบด้วย พันธกิจการวิจัย ๔ ข้อ คือ ๑) บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน ๒) พัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพให้มีความสมดุล ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการ และ ๔) ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้้า มี ๕ ยุทธศาสตร์
การวิจัยและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยพ้ืนฐานและต้นน้้า เป้าประสงค์ คือ 
องค์ความรู้จากด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้้า เป้าประสงค์ คือ ลดปัญหาการขาดแคลนน้้าได้ร้อยละ ๓๐ และสามารถใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป้าประสงค์ คือ ลดปัญหาที่เกิด
จากอุทกภัย ได้ร้อยละ ๔๐ และเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
วิจัยการแก้ไขปัญหาจากน้้า เป้าประสงคค์ือ ลดปัญหาน้้าเน่าเสียได้ร้อยละ ๔๐ จากทุกแหล่ง และยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างกลไกในการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่น้้า และระดับพ้ืนที่ให้เป็นเอกภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า ได้ก้าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ไว้ดังนี้ คือ ผลผลิต  มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส้าหรับเชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการจัดการ
น้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนในเชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการ
ศึกษาวิจัยด้านการจัดการน้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ์ คือ มีองค์ความรู้ด้านการ
จัดการน้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ส่วนตัวชี้วัด คือ ภาครัฐ 
เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับส่วนรวม  และก้าหนด
เป้าหมายไว้คือมีระบบการการจัดการน้้าของประเทศที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ ไดมี้หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส้าคัญที่เก่ียวข้อง คือ หน่วยงานหลักประกอบด้วย ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส้านักงาน
นโยบายและบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ  และส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่วน
หน่วยงานเครือข่ายที่ส้าคัญจะเป็นสถาบันการศึกษารัฐ เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการจัดการน้ า 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งเน้นให้เป็นแนว

ทางการด้าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการ
วิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ้าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการ
ของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส้าหรับการวิจัยทางด้าน
การศึกษาถือเป็นปัญหาส้าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึงวิกฤติการณ์ด้านการศึกษาของประเทศท่ีเกิดขึ้น 
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก้าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่ม
เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘    

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ในการวิจัยด้านการจัดการน้้า ได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณา
การและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้้าของประเทศ และกลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม  รวมทั้งระบบบริหารจัดการน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ที่เกี่ยวกับเรื่องน้้านี้ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาเรื่องน้้า และการจัดการน้้าเป็นปัญหาส้าคัญมากจึงได้ก้าหนดไว้ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 
และน้าปัญหาดังกล่าวนี้มาจัดท้าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า เพ่ือเน้นการสร้าง
งานวิจัยด้านการจัดการน้้าโดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและพ้ืนที่ลุ่มน้้าของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและ
ฝาย การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ ศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและชลศาสตร์ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการบูรณา
การระหว่างน้้าใต้ดินและน้้าผิวดินในการจัดการน้้า 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาด้านการจัดการน้ า 

 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช 
น้้ามีความส้าคัญต่อการเริ่มต้น การด้ารงอยู่ และการสิ้นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากนี้น้้ายังเป็นแหล่งที่ก่อก้าเนิด
ชุมชนมนุษย์และอารยธรรมอันเก่าแก่ในโลกล้วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับน้้าทั้งสิ้น ด้วยมนุษย์เชื่อจากการมองเห็นว่า
ในโลกนี้มีน้้าเป็นสสารที่มีปริมาณมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสสารอ่ืนที่มีอยู่ มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการน้า
น้้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือตนเองในด้านต่างๆ มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้ หมายรวมถึงการใช้
น้้าในประเทศไทยด้วย 

การพัฒนาของประเทศและของโลกในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท้าให้ความต้องการใช้น้้าของมนุษย์เพ่ิมปริมาณมากขึ้นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะน้้า
เพ่ือการเกษตร และการผลิตพลังงาน ท้าให้น้้าบริสุทธิ์จะกลายเป็นสิ่งที่ล้้าค่ามากขึ้นและคาดประมาณว่า
ภายในพุทธศักราช ๒๕๖๘ ประชากร ๒ ใน ๓ ของประชากรโลกจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางภาวะกดดันใน



๓ 
เรื่องน้้าทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งแนวโน้มปัญหาโลกร้อนจะเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้เกิดภาวะขาด
แคลนน้้ารุนแรงมากขึ้น๑ 

ขณะเดียวกันมีปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้้าก็มีเพ่ิมข้ึนมากขึ้นทุกปี และเป็นภัยพิบัติที่ท้าให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากท้าให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากหากไม่มีการจัดการที่ดีจะท้าให้เป็นปัญหาต่อเนื่องไป 
ในประเด็นต่างๆ และในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการจัดการหรือป้องกันปัญหา
ภัยพิบัติจากน้้า 

สภาพที่เป็นอยู่ในแต่ละปีประเทศไทยมีฝนตก คิดเป็นปริมาณน้้าฝน ๘๐๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี ปริมาณน้้าท่าคงที่ ที่เป็นน้้าผิวดินเฉลี่ยปีละ ๒๑๓,๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. และน้้าต้นทุนที่สามารถใช้การได้มี
ปริมาณอยู่อย่างจ้ากัด ประมาณ  ๕๒,๗๔๑  ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ความต้องการน้้ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี
ตามจ้านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๙ คาดว่าจะมีประชากรประมาณ  ๖๘.๑ และ 
๗๓.๕ ล้านคน ตามล้าดับ ซึ่งในปี ๒๕๕๑ ความต้องการใช้น้้าทุกภาคส่วนคาดว่าประมาณ ๑๑๔,๔๘๕ ล้าน 
ลบ.ม. สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ ๗๖,๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. และไม่มีการใช้น้้าอย่างประหยัด หากไม่สามารถเพ่ิม
ปริมาณกักเก็บคาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะขาดแคลนน้้าประมาณ ๖๑,๗๔๔ ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ ๓๓.๕๐ ของ
ปริมาณความต้องการ สภาพการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรจะเกิดขึ้นมากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูก
พืชฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังพบว่า ในสภาพที่เป็นอยู่บางพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน้้า
ท่วมขังอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพราะในฤดูฝนมีปริมาณน้้าฝนที่ตกถึงประมาณร้อยละ ๘๕ ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณ
น้้าท่าเพียงประมาณร้อยละ ๑๕ จึงท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้า๒  

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าดังกล่าว อันมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น้้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาดการอนุรักษ์ การจัดการน้้าในประเทศ
ไทยก็พบเช่นกันว่า ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤติน้้าได้  ทั้งที่ได้ใช้งบประมาณมากแต่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับน้้าท่วม 
ภัยแล้ง น้้าเน่าเสีย เป็นปัญหาซ้้าซาก การแก้ไขปัญหาน้้าของรัฐอาจมีประสิทธิภาพ คือ ได้จัดหาแหล่งน้้า สร้าง
ที่กักเก็บน้้าให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ได้ มีผลได้ (Output) คือ การมีเขื่อน อ่างเก็บน้้า ชลประทาน ขุดลอกคลอง 
หากแต่ล้มเหลวในผลลัพธ์ คือ ขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน้้าที่ดี ความขัดแย้งในด้านความต้องการ
ปริมาณน้้า ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้้า และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้้าที่พบใน
สังคมไทย ในปัจจุบัน และทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะด้วยสาเหตุหลายประการ๓  ได้แก่  ๑) นโยบาย
และแผนงานหลักด้านการจัดการน้้าของประเทศ ขาดความมีเอกภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความครอบคลุม ที่
จะน้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ๒) การจัดการน้้าที่ผ่านมา รัฐได้ขาดมุมมองในมิติทางสังคมศาสตร์ และ
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า ๓) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้ามีมากในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิด
ความซ้้าซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอ๔ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน้้าของภาครัฐที่
ยังคงเป็นแบบรวมศูนย์โดยองค์กรของรัฐ ส่งผลต่อการจัดการน้้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั้งๆ ที่มีปริมาณน้้า
เพียงพอ การจัดการของภาครัฐที่มุ่งเน้นปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่  ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านน้้าที่เผชิญอยู่  ส่วนมากรัฐจะมุ่งแก้ปัญหาด้านการใช้เครื่องมือวิศวกรรม ที่ขาด
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ และถึงแม้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรน้้าหลายฉบับ แต่การบริหารจัดการน้้าของไทยยังมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่
ชัดเจนในการจัดสรรน้้า ทรัพยากรน้้าส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงโดยเสรีเป็นระบบที่ขาดความเป็น

                                           
๑  วันน้้าโลกเตือนท่ัวโลกผจญภาวะขาดแคลนน้้าข้ันวิกฤต ิ(http://www.dwr.go.th/news/detail.php) 
๒ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑, กรุงเทพฯ 
๓ มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด. ๒๕๔๖. แนวนโยบายการจัดการน้ าในประเทศไทย. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
๔ มูลนิธิสืบ นาคะเสถยีร. (http://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam-020html)   



๔ 
ธรรม ไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และไม่ เอ้ืออ้านวยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้้าระหว่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังล้าหลังประเทศอ่ืนในลุ่มแม่น้้าโขงด้าน
การจัดการน้้าจากแง่มุมทางกฎหมายและเครื่องมือการบริหารอุปสงค์ก็เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้้า  

สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก
การขาดเทคนิควิธีการการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั้งนี้เพราะการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ด้าเนินการอยู่ไม่มีการบูร
ณาการของทุกภาคส่วน ไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหา การวิจัยของหน่วยงานท้าการวิจัยตามความถนัด แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพราะไม่มีโครงสร้าง กรอบ และทิศทางการวิจัยของชาติด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระยะยาว   

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้าเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส้าคัญกับการวิจัย
ที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ความส้าคัญของการศึกษาถือเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประเทศได้ ถ้ามีการวางยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลังไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียนรู้” ของคนไทยและท้าให้การศึกษาปรับตัวได้ทันกับกระแสโลก เพราะโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ โลกและสังคมยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนที่ท้า
ทายคนรุ่นใหม่มากขึ้น  ตั้งแต่การเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ไปจนถึงการอยู่
ร่วมและอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ้าวัน 
แม้กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ของคนยุคใหม่ก็เผชิญความท้าทายมากมายภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและหลากหลาย
ขึ้นนี้ การเรียนรู้มิอาจถูกจ้ากัดอยู่ภายใต้กรอบคิดของความเป็นหลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็น
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาล
นอกต้าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ้า ไปจนถึงการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะ
ชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง 

๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการจัดการน้ าที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านน้้าจากผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต พบว่ามีปัญหาหลักๆ ๗ 
ประการ๕ ประกอบด้วย ๑) การขาดแคลนน้้าและภัยแล้งของประเทศ ๒) ปัญหาอุทกภัย น้้าท่วมและดิน/โคลน
ถล่ม ๓) ปัญหาคุณภาพน้้าและน้้าเน่าเสีย ๔) ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ่มน้้าของ
ประเทศ ๕) ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๖) ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า 
และ ๗) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้้า 

๑) การขาดแคลนน้ าและภัยแล้งของประเทศ 
การขาดแคลนน้้า ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความหายนะที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา” 

(Creeping Catastrophe) นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของประชาชนบาง
แห่ง ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จนท้าให้สหประชาชาติก้าหนดให้การขาดแคลนน้้าเป็น 
“วาระเร่งด่วนของโลก” ในประเทศไทย หลักฐานจากการศึกษาต่างๆ ล้วนชี้ให้เห็นว่า ในอนาคตปัญหาการขาด
แคลนน้้ามีแนวโน้มที่น่าวิตกอย่างยิ่ง แม้ว่าในปัจจุบันงานพัฒนาแหล่งน้้าที่ได้ด้าเนินการเสร็จแล้วทั้งหมดในแต่
ละลุ่มน้้าหลัก      ยังไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนและสนองความต้องการน้้าเพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้

                                           
๕ ส้านักงานคณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท้าโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติระยะยาว  , กรุงเทพฯ ,๒๕๕๒ 



๕ 
ทั่วถึงในขณะ ทีป่ระเทศชาติก้าลังพัฒนาในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว 
ฯลฯ จึงท้าใหป้ระสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้้าหรือความเดือดร้อนในเรื่องน้้าที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกๆ ปี๖ จึงสรุปได้ว่าสาเหตุที่ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

(๑) ความต้องการใช้น้ ามีมากขึ้น  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร     
 (๒) แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติและที่ได้สร้างไว้มีไม่เพียงพอ  หากปีใดมีฝนตกน้อย
ปริมาณน้้าที่กักเก็บก็จะน้อยตามไปด้วย ถึงแม้รัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กอีกหลายแห่งตามลุ่มน้้าต่างๆ ก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้้า สภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ้านวย และมีอุปสรรคในการพัฒนา เป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้การกักเก็บน้้าไว้ใช้มี
ปริมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมีปริมาณน้้าไม่เพียงพอกับความต้องการเพ่ือกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง  
 (๓) แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล้าน้้า ห้วย หนอง คลอง บึง ที่เคยใช้เป็นแหล่งเก็บน้้าเพ่ือการ
เพาะปลูกและเพ่ือการอุปโภคบริโภคตื้นเขิน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใช้น้้าอย่างถูกต้อง ถูกปล่อยปละละเลย
และถูกบุกรุกครอบครอง น้าพื้นที่ขอบหนอง คลอง บึง ซึ่งมเีนื้อท่ีมากไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

(๔) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการปลูกพืชฤดูแล้ง 
โดยเฉพาะการท้านาท้าให้มีการใช้น้้าไม่สอดคล้องกับศักยภาพของน้้าต้นทุนภายในลุ่มน้้า เกิดปัญหาการขาด
แคลนน้้าในภาคการเกษตรขึ้นในลุ่มน้้าต่างๆ ที่ส้าคัญ ได้แก ่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง ชี และมูล เป็นต้น  

(๕) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ท้าให้มีความต้องการใช้น้้ามากกว่าศักยภาพ
ของปริมาตรน้้าที่กักเก็บในลุ่มน้้า เช่น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ท้าให้ต้องมีการผันน้้าเป็นการท้าให้
ต้นทุนค่าน้้าสูงขึ้น และท้าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งด้านการใช้น้้าในอนาคตซึ่งการใช้น้้าในภาคอุตสาหกรรม มี
วัตถุประสงค์อยู่ ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ น้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภคท้ังในส่วนการใช้ของบุคลากรและที่เป็นวัตถุดิบของ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่ งคุณสมบัติของน้้ าที่ ใช้ เ พ่ือการนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยที่คุณภาพน้้าบริโภคจะต้องเหมาะสมกับสุขอนามัยของบุคคล คุณลักษณะบางอย่าง
ที่ต้องการจะต่างกันไปตามประเภทความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ การจัดการน้้าบาดาลเพ่ือใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา มีปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องทั้งทรัพยากรน้้าบาดาลเอง องค์กรที่ดูและ
รับผิดชอบ การวางแผน กฎหมาย เทคโนโลยี และบุคลากร  

(๖) การใช้น้ าขาดประสิทธิภาพ  เป็นการใช้น้้าไม่ประหยัดโดยเฉพาะในภาคการเกษตร  
(๗) ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างจริงจัง  ท้าให้เกิดการขาดแหล่งกักเก็บน้้าตาม

ธรรมชาติ  
(๘) ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากน้ า จากคณะกรรมาธิการการเกษตร 

สภาผู้แทนราษฎรรายงานว่า สาเหตุหลักที่ส้าคัญประการแรกของการเกิดสภาพปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งขึ้นใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ ของประเทศไทย คือ ความผันแปรของปริมาณและการกระจายตัวของฝนในรอบปีซึ่งเป็นสภาพ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ (คณะกรรมาธิการการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร, 
๒๕๔๖)๗  

                                           
๖ โอภาส ปัญญา. ๒๕๕๑. น้้าขาดแคลนในประเทศไทยจะเป็นวิกฤติที่รุนแรงมากกว่าที่คิด. รายงานการประชุมวิชาการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ. 
๗ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร. ๒๕๔๖. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. เอกสารประกอบการสัมมนา 



๖ 
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ าในอนาคต  แม้ได้มีการพัฒนาแหล่งน้้าอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้น้้าได้เพียงร้อยละ ๗๑ ของความต้องการเท่านั้น กล่าวคือ  ในปี ๒๕๕๑ ปริมาณน้้าที่
สามารถกักเก็บและใช้งานได้ในอ่างเก็บน้้าทั่วประเทศมีเพียง ๕๒,๗๔๑ ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้้าที่มีความต้องการถึง ๗๓,๗๘๘ ล้าน ลบ.ม./ปี  ในปี ๒๕๖๙ ประเทศไทยจะยังคงมีภาวการณ์ขาด
แคลนน้้าอย่างน้อย ๖๑,๗๔๔ ล้าน ลบ.ม./ปี ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

การพัฒนาแหล่งน้ าของประเทศไทย  มีการด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๕๑  มี
แหล่งน้้าทุกประเภทรวม ๑๗,๕๕๓ โครงการ มีความจุอ่างเก็บน้้าทั้งสิ้น ๗๖,๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๒๕ ของปริมาณน้้าท่าทั้งหมด มีปริมาณน้้าใช้การได้ ๕๒,๗๔๑ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้้าที่พัฒนาขึ้นทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้า มีจ้านวนรวม ๔๑ ล้านไร่  โดยเป็นพ้ืนที่ชลประทาน ๒๘ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๑.๕ ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งประเทศ ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ ๓๑ ของพ้ืนที่ชลประทาน/พ้ืนที่รับประโยชน์ อยู่ในภาคกลาง
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

๒. ปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมและดิน/โคลนถล่ม 
  การศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัยดิน/โคลนถล่มและน้้าท่วม โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ระบุปัจจัยที่

เกี่ยวข้องและน้ามาใช้ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม และดิน/โคลนถล่ม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพืชหรือ
สภาพการใช้ที่ดิน สภาพดินและลักษณะการเหลวตัวของดิน เมื่อมีความชื้น (Liquidity) ความลาดชันของพ้ืนที่ 
ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้้า ปริมาณฝน  สามารถจ้าแนกพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยพิจารณาจากโอกาสที่มวลดินชั้น
บนหนา ๓๐ ซม. จะเหลวตัวและเลื่อนไหลลงของมวลดินมาจากไหล่เขาลงสู่ที่ต่้า   

สาเหตุการเกิดโคลนถล่มในบางพ้ืนที่ภาคเหนือเกิดจากฝนตกอย่างหนักและตกติดต่อกัน
เป็นเวลานานตลอดทั้งวัน พ้ืนที่ที่เกิดโคลนถล่มเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันที่สูงมากกว่า ๕๐ องศา ท้าให้ชั้นหิน
หรือมวลดินอุ้มน้้าจนเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก ตามร่องเขา และร่องแม่น้้า 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)  

ส่วนการจ้าแนกพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม พิจารณาจากพ้ืนที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมถึง (Flood 
Plain) ซึ่งมีโอกาสเกิดน้้าท่วมในภาวะฝนปกติ สามารถจ้าแนกออกเป็น ๒ เขต  ๑) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าป่า
ไหลหลาก : เป็นพื้นที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมถึงที่อยู่ในรัศมีระยะ ๑๐ กิโลเมตร จากพ้ืนที่ภูเขาและ  ๒) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดน้้าท่วมขัง : เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมถึง เป็นพื้นที่ทั่วไปท่ีอยู่ห่างจากพ้ืนที่ภูเขา และพบว่าประเภทความเสี่ยง
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่นาข้าว เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยสูง รองลงมา คือ พ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ปลูก
ไม้ผล (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๑)๘ 

สาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วม ส่วนใหญ่เป็นปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 
๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่  

๑) สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย  
(๑)  เกิดจากฝนตกหนักในพ้ืนที่ลุ่มน้้าในร่องความกดอากาศต่้า เกิดพายุหมุน เช่น ไต้ฝุ่น 

พายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น  การเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือจากพายุจร ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลาก  
(๒)  สภาพของพ้ืนที่ที่เป็นที่ลุ่มน้้าขังหรือได้รับอิทธิพลจากน้้าทะเลหนุน และ  
(๓)  การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเพ่ือช่วยชะลอน้้า

ไหลหลาก 

                                           
๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ๒๕๕๑. การใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย.
รายงานฉบับสมบูรณ์.  ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภมูิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 



๗ 
๒) สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ เป็นส่วนที่ไปเร่งให้เกิดความรุนแรงและขยายพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท้าให้มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมขังและน้้าหลากดินถล่ม รุนแรงและเพ่ิมพ้ืนที่
มากขึ้น ได้แก่  

(๑) สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ในลุ่มน้้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เช่น สภาพ
ของพ้ืนที่ป่าต้นน้้าตอนบนที่ท้าหน้าที่เป็นฟองน้้าถูกท้าลาย ท้าให้ขาดแหล่งดูดซับน้้า และอัตราน้้าหลากสูงสุด
เพ่ิมมากขึ้นและไหลมากเร็วขึ้น เป็นการเพ่ิมความรุนแรงในการท้าลายของน้้าและยังเป็นสาเหตุของดินถล่ม
ด้วย นอกจากนี้ยังท้าให้ดินที่ถูกชะล้างไหลลงมาตกตะกอนในแหล่งน้้า ท้าให้แหล่งน้้าตื้นเขิน เกิดน้้าท่วม
เฉียบพลัน และท้าให้น้้าป่าไหลหลากอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่
อาศยัในเขตพ้ืนที่ป่าไม้และที่ลาดชันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากและเกิดน้้าท่วมขังใน
ที่ลุ่ม เกิดจากการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ กล่าวคือ ในช่วงระยะ ๒๐ ปี ที่ผ่านมาระบบนิเวศ
ของลุ่มน้้าที่ส้าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้้าเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุที่ส้าคัญ พ้ืนที่ป่าต้นน้้าถูก
ท้าลายอยู่ในข้ันวิกฤติ ๑๔ ล้านไร่ ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพ้ืนที่ ๑๐๘ ล้านไร่ และเกิดอัตรา
การสูญเสียหน้าดิน ๒ ตัน/ตร.กม./ปี  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไข
อย่างได้ผลจริงจัง 

(๒) การขยายเขตเมือง ที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการถมที่และลุกล้้าเข้า
ไปในพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าท่วม (Flood Plain) ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้้าตามธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อน้้าล้นตลิ่ง ก็จะเอ่อ
ไหลเข้าไปท่วมบริเวณท่ีเป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมมาก่อน  

(๓) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานกีดขวางทางน้้า เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น ที่มี
การออกแบบและก่อสร้างสะพาน ท่อลอดถนน ประตูระบายน้้า และอาคารระบายน้้าอ่ืนๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ระบายน้้าหลาก    

(๔) การถมที่ในที่ลุ่มเคยขังน้้าเพ่ือการก่อสร้างอาคาร อาคารที่อยู่ อาศัย อาคาร
ส้านักงาน อาคารพาณิชย์ และเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้้า  

(๕) การก่อสร้างและการท้าคันก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้าเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่
ท้าการเกษตรท้าให้ลดพ้ืนที่ที่เป็นทางน้้าไหล และที่กักเก็บน้้าหลาก  จึงส่งผลกระทบท้าให้ปริมาณน้้าหลากใน
บางพ้ืนทีเ่พ่ิมมากข้ึน และการไหลของน้้ามาเร็วขึ้น รวมทั้งน้้าท่วมขังมีระดับสูงขึ้น  

(๖) แม่น้้าล้าธารตื้นเขินและขาดการบ้ารุงรักษาขุดลอก ท้าให้ชุมชนเมืองและหมู่บ้าน
ที่อาศัยอยู่ริมล้าน้้าหลายแหล่งเกิดปัญหาน้้าท่วมมากกว่าในอดีต ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า 
ปัญหาน้้าท่วมนั้นเกิดเป็นประจ้าแทบทุกปี  เนื่องมาจากแม่น้้าล้าธารตื้นเขินและขาดการบ้ารุงรักษาขุดลอกให้
น้้าไหลหลากไปได้สะดวก  

(๗) การเกิดแผ่นดินทรุดที่เกิดจากการสูบน้้าใต้ดินมาใช้เกินศักยภาพ พ้ืนที่ในเขตเมือง
หรือชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั้น ได้มีการสูบน้้าใต้ดินมาใช้เกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติที่
จะไปเติมให้  และเกิดการไม่สมดุลขึ้นจึงท้าให้ชั้นดินค่อยๆ ยุบตัวลงทีละน้อยจนเกิดแผ่นดินทรุด   

๓.  คุณภาพน้ าและน้ าเน่าเสีย 
 คุณภาพน้้ามีการเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ หมายรวมถึง ทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรดิน การประกอบอาชีพและสุขอนามัยของมนุษย์มากขึ้น ทั้งที่เป็นมลภาวะน้้าเสีย  มลพิษจากสารเคมี
ทางการเกษตร  ผลกระทบจากมลภาวะอุตสาหกรรมที่เกิดจากปริมาณน้้าสะอาดไม่พอเพียงต่อการน้าไปบ้าบัด 
เจือจาง และการควบคุมการเกิดมลภาวะไม่มีประสิทธิภาพ๙                         

                                           
๙ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
,(http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=194) 



๘ 
การเกิดมลพิษทางน้ าในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน้้าของแม่น้้าสายส้าคัญ ๔๖ 

สาย และแหล่งน้้านิ่ง ๔ แหล่ง ประกอบด้วย กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลาที่เคย
อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุหลักที่ท้าให้การจัดการมลพิษทางน้้ายังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร
เนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษทางน้้า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขาดความสมดุล
และการจัดการมลพิษทางน้้าที่เน้นการบ้าบัดที่ปลายเหตุ (End of Pipe) โดยไม่ค้านึงถึงการจัดการที่
แหล่งก้าเนิด คือ  

๑) ปัญหาด้านคุณภาพน้ า และแหล่งน้ า ประกอบด้วย  
 (๑) คุณภาพน้ าจืดและแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลง  สาเหตุมาจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วท้าให้แนวโน้มความต้องการใช้น้้ามีปริมาณสูงขึ้น มีการ
ระบายน้้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึนโดยไม่ผ่านการบ้าบัดมากขึ้น  

 (๒) คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยาย
เมืองและภาคอุตสาหกรรม ท้าให้มีปัญหาการรุกล้้าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ทั้งการก่อสร้างท่าเทียบเรือ โรงแรม 
สถานที่ท่องเที่ยว และบ้านเรือน มีการระบายน้้าทิ้งจากชุมชน พ้ืนที่พาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และ
พ้ืนที่เกษตรกรรม ลงสู่แหล่งน้้าผิวดินแล้วไหลต่อเนื่องลงสู่แหล่งน้้าชายฝั่งทะเล   

๒) ปัญหาน้ าเน่าเสีย ประกอบด้วย  
 (๑) แหล่งก าเนิดที่เป็นสาเหตุท าให้น้ าเน่าเสีย มาจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

และน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรม ส าหรับน้ าเสียจากชุมชน ประเมินจากน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ที่อาศัยในชุมชนเมืองระดับเทศบาล ๑,๒๖๕ แห่ง พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา และพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล ๗,๑๕๐ แห่ง พบว่า มีปริมาณน้้าเสียประมาณ ๑๕.๐๙ ล้าน ลบ.ม. 
ต่อวัน หรือร้อยละ ๘.๔ ของปริมาณน้้าเสียทั้งประเทศ และมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ประมาณ 
๒,๗๑๐ ตันบีโอดี ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ ของปริมาณความสกปรกทั้งประเทศ น้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเมินจากน้้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน รวมทั้งน้้าเสียจากการใช้น้้าของ
คนงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงงาน โดยในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย
ประมาณ ๑๒๐,๙๐๐ โรงงาน มีปริมาณน้้าเสียประมาณ ๖.๗๗ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ของ
ปริมาณน้้าเสียทั้งประเทศ ส้าหรับน้้าเสียจากภาคเกษตรกรรม ประเมินจากน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าว การ
เลี้ยงสุกร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวม ๑๔๖.๗๒ ล้านลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ ของปริมาณน้้าเสียทั้ง
ประเทศและมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ประมาณ ๘๔๗ ตันบีโอดีต่อวัน หรือร้อยละ ๑๓.๗ ของ
ปริมาณความสกปรกทั้งประเทศ โดยปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๑ ของปริมาณน้้าเสียจาก
เกษตรกรรม) มาจากพ้ืนที่นาข้าวที่ใช้สารเคมีเกษตรในนาข้าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ส่วนการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแหล่งน้้ามีน้อยมากและพบว่ามีค่าอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าผิวดิน สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช กลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศห้ามใช้แล้วตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕     

(๒) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ในปัจจุบันปี ๒๕๕๐ ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมที่
มีการก่อสร้างแล้วมีอยู่เพียง ๙๕ แห่ง ในจ้านวนนี้เป็นระบบที่ใช้งานได้ ๗๐ แห่ง มีความสามารถในการบ้าบัด
น้้าเสียรวมประมาณ ๓.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดเพียง ๑.๙๐ ล้าน ลบ.ม. 
ปัญหาของการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนในปัจจุบัน คือการสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนอยู่
เฉพาะในชุมชนขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่เทศบาลแม้ว่าได้จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแล้วก็ตาม แต่ก็พบว่าน้้า
เสียยังไม่ได้รับการบ้าบัดครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งพ้ืนที่เทศบาล การขาดบุคลากรที่มีความช้านาญและ
งบประมาณด้าเนินการตามระบบและควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย และสุดท้ายคือ ปริมาณน้้าท่า



๙ 
ในแหล่งน้้ามีน้อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ความสามารถในการรองรับน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด/น้้าเสียอยู่ใน
ระดับต่้า  

จากการศึกษาพบว่า สัดส่วนความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละลุ่มน้้าส่วนใหญ่เป็นน้้า
เสียมาจากชุมชน ส่วนความสกปรกจากน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพบมากในลุ่มน้้าที่มีจังหวัดเป็นที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย พ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา พบในจังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และ
กรุงเทพฯ ส่วนลุ่มน้้าปราจีนบุรี พบในจังหวัดปราจีนบุรี ลุ่มน้้าโตนเลสาบ พบในจังหวัดสระแก้ว และลุ่มน้้า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก พบในจังหวัดระยอง ส้าหรับค่าความสกปรกจากน้้าเสียจากภาคเกษตรกรรมในแต่ละลุ่ม
น้้าส่วนใหญ่มีสัดส่วนน้อยกว่าน้้าเสียประเภทอ่ืน  ยกเว้น ในลุ่มน้้าที่มีน้้าเสียจากภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจาก
ฟาร์มสุกร เนื่องจากค่าบีโอดีในน้้าเสียของฟาร์มสุกรค่อนข้างสูง  

๔.  ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศ 
 ๑) ทรัพยากรป่าไม้ 

(๑) สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน มี ๒ สถานภาพ คือ จาก
การศึกษาและส้ารวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย หมายถึง พ้ืนที่
ป่าไม้ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๓๐,๓๗๐.๓๙ ตร.กม. (๑๔๓.๙๘ ล้านไร่) หรือ
ร้อยละ ๔๔.๘๒ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอนเพราะมีหลายพ้ืนที่ประกาศ
ซ้อนทับกันอยู่ พ้ืนที่ป่าปกคลุม หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่จริงในปัจจุบันที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่ง
ข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๕๐ เหลืออยู่เพียง ๑๖๕,๕๐๐.๔๘  ตร.กม. (๑๐๓.๔๐ ล้านไร่) หรือร้อยละ ๓๒.๒๐ ของพ้ืนที่
ประเทศ โดยจ้าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าบก จ้านวน ๑๐๑.๗๐ ล้านไร่ และพ้ืนที่ป่าชายเลน จ้านวน ๑.๗๐ ล้านไร่  

จากการวิเคราะห์ปัญหาการบุกรุกหรือการใช้ที่ดินผิดประเภทบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธารของประเทศ
ไทยในภาพรวมยังไม่รุนแรงมากนัก แต่มีเพียงเฉพาะบางลุ่มน้้าเท่านั้นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ลุ่มน้้า
ปัตตานี ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  ดังนั้น จึงควรจัดเตรียมแผนป้องกันรักษา บูรณะฟ้ืนฟู และบ้ารุงรักษาระบบ
นิเวศต้นน้้าของพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณดังกล่าวให้ฟ้ืนคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็ว ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยด้านการ
จัดการต้นน้้ามีมากมายและสร้างความก้าวหน้าให้งานพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้้าให้ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ต้นน้้า  

(๒) ปัญหาด้านป่าไม้ และสาเหตุ   
ปัญหาด้านป่าไม้  ได้แก่ การบุกรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นพ้ืนที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมและพ้ืนที่
ชุมชน ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Jun Furuya และ Shintaro Kobaysashi, 2008 กล่าวว่า การขยายพ้ืนที่
การเกษตรอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าที่ส่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บน้้าของระบบนิเวศลดลง 
พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรม สาเหตุเนื่องจากการบ้ารุง ดูแล รักษาที่ไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง และจริงจัง  

สาเหตุของปัญหาในกรณีป่าบก สามารถสรุปได้ดังนี้ นโยบายและแนวทางการ
บริหารประเทศในด้านทรัพยากรป่าไม้ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้แต่เป้าหมายด้านการบริหาร
ของเขตป่าอนุรักษ์ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และชั้นคุณภาพพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีมากมาย แต่ไม่ค่อยบังเกิดผลในทางปฏิบัติจริง และไม่ช่วยก่อให้เกิดผลดีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้้าที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผ่านมาได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตทั้งทรัพยากรดิน น้้า  และป่าไม้ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ดังกล่าวเกินศักยภาพอย่างไร้ทิศทาง และการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ต้นน้้าล้าธารที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันยังมุ่งเน้นไปที่การจัดระบบการปฏิบัติการตามหน้าที่ปกติ (Routine) 



๑๐ 
กิจกรรมที่ด้าเนินการเป็นรูปแบบเดียวกันในทุกพ้ืนที่ ความจริงควรใช้การด้าเนินงานบริหารจัดการในเชิงรุก
สร้างสรรค์มากขึ้น  

๒) สภาพป่าชายเลน 
  (๑) ภาพรวมป่าชายเลนในระดับประเทศ ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 

๒,๖๐๐ กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่ส่วนที่มีป่าชายเลนขึ้นอยู่เพียงประมาณร้อยละ ๓๖ ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น และ
จากผลการศึกษาพบว่า ป่าชายเลนลดลงจาก ๓,๖๗๙ ตร.กม. (๒.๒๙ ล้านไร่) ในปี ๒๕๐๔ เหลือเพียง 
๑,๖๗๕.๘๒ ตร.กม. (๑.๐๔ ล้านไร่) ในปี ๒๕๓๙ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี ๒๕๕๐ พบว่า พ้ืนที่ป่าชายเลน
ทั้งหมดมีประมาณ ๒,๕๗๘.๐๕ ตร.กม. (๑.๗๒ ล้านไร่) โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามจังหวัด
ต่างๆ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

ปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการกัด
เซาะของน้้าทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพ้ืนที่ป่าชายเลนและป่าชายหาด ท้าให้พ้ืนที่ชายฝั่งประสบภาวะ
วิกฤติจากปัญหาดังกล่าวอย่างรุนแรง มีสาเหตุที่ส้าคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง
และต้นไม้ถูกท้าลาย ความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนชุมชนบริเวณชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ๑๐ 

(๒) สาเหตุของปัญหาในกรณีของป่าชายเลน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การใช้ประโยชน์จากป่าที่มากเกินศักยภาพของพื้นที่ เช่น การอนุญาตให้เข้าไป

ตัดฟันไม้ในป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์มากเกินก้าลังผลิตของป่า การลักลอบบุก
รุกป่าชายเลนเพ่ือหาผลผลิตจากป่าโดยตรงที่มากเกินขีดความสามารถของป่า 
และการลักลอบเผาถ่านไม้โกงกาง เป็นต้น  

 การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เดิมเช่น การขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดท้าท่าเรือและการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

 กิจกรรมหรือสิ่งก่อสร้างของมนุษย์บริเวณแนวชายฝั่ง เช่น การถมทะเล การ
สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อเส้นทางการไหลของกระแสน้้าเดิม  

๓) พื้นที่ชุ่มน้ า  
                 (๑) สภาพปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ า   
 จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้า (Wetland) พ้ืนที่ลุ่มน้้า พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ฉ่้าน้้า 
มีน้้าท่วม มีน้้าขัง พ้ืนที่พรู พ้ืนที่แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขังหรือมี
ท่วมอยู่อย่างถาวร และชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่ งและน้้าไหล ทั้งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม พ้ืนที่
ชายทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเม่ือน้้าลงต่้าสุดมีความลึกของระดับน้้าไม่เกิน ๖ เมตร เป็นระบบนิเวศที่
มีความสมบูรณ์ของสรรพชีวิต เป็นแหล่งน้้า แหล่งทรัพยากรที่มนุษย์สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิต 
เป็นแหล่งอาหารของโลก และมีบทบาทช่วยส่งเสริมรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  (นิรวาน พิพิธสมบัติ และ
คณะ, ๒๕๕๐)๑๑ 
        พื้นที่ชุ่มน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าให้บริการแก่ประชาชน ตามหน้าที่ของระบบน้้าในพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
ดังต่อไปนี้กล่าว คือ การบรรเทาน้้าท่วม การไหลของน้้าลงสู่ชั้นน้้าใต้ดิน เรามีน้้าใต้ดินประมาณร้อยละ ๙๗ ของ
                                           
๑๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่.๒๕๕๑ ก. โครงการศึกษาศักยภาพป่าและปลูกเสริมป่าเพ่ือป้องกันพ้ืนที่แนวชายฝ่ังทะเล. 
รายงานฉบับสมบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๑ นิรวาน พิพิธสมบัติ  และคณะ. ๒๕๕๐.  พ้ืนที่ชุ่มน้ า : แหล่งอาหารของโลก  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน
พ้ืนที่ชุ่มโลก ประจ าปี ๒๕๕๐.  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 



๑๑ 
น้้าจืดที่ไม่แข็งตัวบนโลก การกักเก็บน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้า (รวมถึงน้้าใต้ดินและอ่างเก็บน้้าที่สร้างขึ้น) เป็นที่กักเก็บน้้า
จืดของโลก การปรับปรุงคุณภาพน้้า สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์จากการประมงและการเจริญเติบโตของพืช การจัดการน้้าใช้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิผลและ
ต้องจดจ้าว่าระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้านั้นเป็นส่วนที่ส้าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้้าเพราะพ้ืนที่ชุ่ม
น้้าท้าหน้าที่กักเก็บน้้า ส่งน้้า ท้าให้น้้าสะอาดและปลดปล่อยน้้า๑๒ 
 ถึงกระนั้นการรักษาให้น้้าไหลเพ่ือการถ่ายเทและเพ่ิมเติมน้้าอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจ้าเป็น
ที่จะขาดไม่ได้ส้าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของชุมชน๑๓   
           พ้ืนที่ชุ่มน้้าทั่วโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั้งพืชและสัตว์ เป็นระบบนิเวศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ผลผลิตของพืชและสัตว์สูงมากกว่าพ้ืนที่ป่าไม้และทุ่งหญ้าที่มีขนาดเนื้อที่เท่าๆ 
กัน  โดยกรมป่าไม้และสหพันธ์การอนุรักษ์โลก (World Conservation Union-IUCN) พบว่ามีพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่
ได้รับการพิจารณาว่ามีความส้าคัญในระดับภูมิภาคเอเชียไม่น้อยกว่า ๔๒ แห่ง และมีเพียงร้อยละ ๒ ของพ้ืนที่ชุ่ม
น้้าทั้ง ๔๒ แห่งเท่านั้น  ที่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ แต่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๙๐ ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์
และคุ้มครองอย่างจริงจัง ยังไม่ได้ก้าหนดและจัดท้าขอบเขตอย่างชัดเจนและที่ส้าคัญ คือ ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
ให้คงสภาพตามกฎหมายแต่อย่างใด แม้ว่าส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท้า
การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้าดังกล่าวและจ้าแนกประเภทตามระดับความส้าคัญไว้แล้วเกือบทั้งหมดแล้ว แต่
ส้านักงานไม่มีอ้านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้พ้ืนที่ชุ่มน้้าหลายแห่งก้าลังถูกคุกคามด้วยการบุกรุกหรือใช้
ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม  
 ดังนั้น จึงจ้าเป็นใช้การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity) ของ
พ้ืนที่ชุ่มน้้า เพ่ือใช้เป็นดัชนีที่จะช่วยบ่งบอกถึงศักยภาพของระบบนิเวศนั้นๆ ในการที่จะด้ารงไว้ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกื้อกูลผลผลิตหรือบทบาทที่ส้าคัญของระบบ
นิเวศ (Ecosystem Service) หมายรวมถึง ระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้้า๑๔  
 (๒) ปัญหาด้านพื้นที่ชุ่มน้ าที่พบในปัจจุบัน ได้แก่  

 การสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้้าในเชิงปริมาณ เช่น สูญเสียพ้ืนที่ และศักยภาพการกัก
เก็บน้้าของพ้ืนที่ชุ่มน้้า อันเนื่องมาจากการถมพ้ืนที่ การสร้างคันคูหรือฝาย
ล้อมรอบพื้นท่ี  

 การสูญเสียพ้ืนที่ชุ่มน้้าในเชิงคุณภาพ เป็นความสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งในเชิงอุทกวิทยาและนิเวศวิทยา  

   (๓) สาเหตุของปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ า สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ครบถ้วน จึงมองไมเ่ห็น

ถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นของการมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าในชุมชน   
 พ้ืนที่ชุ่มน้้าบางแห่งที่เป็นที่สาธารณะแต่เอกชนมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองเข้าใช้

ประโยชน์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา  
                                           
๑๒ มณทิรา เกษมสุข และ นิรวาน  พิพิธสมบัติ. ๒๕๕๒.วันพ้ืนที่ชุ่มโลก จากต้นน้ าถึงปลายน้ า. ส้านักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
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๑๒ 

 ขาดองค์กรหลักที่เป็นเอกภาพ พร้อมทั้งมีอ้านาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ชัดเจน  

 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
 พ้ืนที่ชุ่มน้้าบางส่วนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย 
 ยิ่งไปกว่านั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการกัดเซาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพ้ืนที่ป่าชายเลน
และป่าชายหาด ท้าให้พ้ืนที่ชายฝั่งประสบภาวะวิกฤติจากปัญหาดังกล่าวอย่างรุนแรง สาเหตุที่ส้าคัญเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งและต้นไม้ถูกท้าลาย ความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยัง
ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชุมชนบริเวณชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
๑) องค์กรบริหารจัดการน้้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ท้าให้

ขาดองค์กรและโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ยังไม่เป็นเอกภาพ ขาดเป้าหมายร่วมกันใน
การบริหารจัดการและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้ามีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง ขาดการ
บริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการที่แท้จริง
และเป็นรูปธรรมในการก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพและมีกรอบแผนที่ชัดเจน 

๒) นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้้าของรัฐ แต่ละสมัยไม่มีความชัดเจน และ
ไม่ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกันขาดความต่อเนื่อง การจัดท้านโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากร
น้้าจ้ากัดอยู่ในวงแคบ  ไม่มีการด้าเนินการแบบองค์รวมและพิจารณาอย่างครบถ้วนในทุกด้านที่เก่ียวข้องกัน    

๓) ขาดการวางแผนและการพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการ การพัฒนาที่ผ่านมาขาดการบูรณา
การแบบองค์รวม ทั้งความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา  รวมทั้งกลุ่มจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่ค้านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก พ้ืนที่
ที่มีการพัฒนามากกว่าย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าพ้ืนที่ชนบท น้้าเป็น
ตัวอย่างที่ส้าคัญที่แสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์จากน้้าตกอยู่กับกลุ่มผู้ใช้บางส่วน (ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๐) ท้าให้การพัฒนาโดยองค์รวมขาดความเชื่อมโยงและไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

๔) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้้า ได้แก่ ข้อมูลที่มี
อยู่กระจัดกระจายในหลายหน่วยงาน และหลายครั้งมีการขัดแย้งของข้อมูล ข้อมูลมีความหลากหลาย และยัง
ไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ท้าให้ยากต่อการน้าไปใช้ การขาดความ
เชื่อมโยง เชื่อมต่อของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การขาดศูนย์ระบบ
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้้าของประเทศ  

๕) กระบวนการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานแต่
ขาดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรน้้า การจัดหาน้้าเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง การแก้ปัญหา
อุทกภัยและการแก้ไขปัญหาน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพ การสร้างสิ่งกีดขวางการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมา ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รายงานว่า ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่มีน้อย  ประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้้าของแหล่งน้้าธรรมชาติและท่ีจัดสร้างไว้ลดลง และมีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ส่วนการใช้ประโยชน์จากน้้าใต้ดิน
ยังไม่เหมาะสม จึงมีผลท้าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้้า ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าในภาคเกษตรกรรม 



๑๓ 
อุตสาหกรรม การบริการ และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเพ่ือการผลักดันน้้าเค็ม มีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นตามอัตราความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ความไม่สม่้าเสมอของปริมาณน้้าในแต่ละช่วงของปี  ท้า
ให้เกิดปัญหาน้้าท่วมและวิกฤติภัยแล้ง  

๖) ผู้ใช้น้้าในกิจกรรมต่างๆ ยังขาดจิตส้านึกในการใช้น้้าอย่างประหยัด ขาดวินัยของผู้ใช้
น้้าอย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่รู้วิธีการอนุรักษ์น้้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญด้านหนึ่งที่ท้าให้น้้า
มีปริมาณไม่พอใช้เช่นกัน 

๗) ขาดการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุม ประเด็นปัญหาและความจ้าเป็นในเชิงพ้ืนที่ บุคคล
เป้าหมายทุกภาคส่วนและการมองอนาคตในระยะยาว 

๘) ปัญหาด้านการขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการด้าเนินงาน ในการจัดท้า
งบประมาณของประเทศเป็นไปในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการ
พิจารณางบประมาณโดยยึดพ้ืนฐานจากงบประมาณเดิมที่แต่ละหน่วยงานเคยได้รับในปีที่ผ่านมาและตามที่
หน่วยงานเสนอขอโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญหาในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน้้า  
ซึ่งมีหน่วยงานด้าเนินการอยู่เป็นจ้านวนมากในหลายกระทรวง ท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในลักษณะต่างคน
ต่างท้าตามภารกิจและงบประมาณที่ได้รับมา จึงขาดการประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอย่าง
จริงจัง ท้าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับความสนใจ
แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบประมาณที่จัดสรรการกระจายมากและแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๖. ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าเป็นเครื่องมือในการรับประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนและป้องกันความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าและใช้ประโยชน์ในการเป็นน้้าดื่มน้้าใช้ และน้้าที่ใช้
เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการควบคุมการใช้น้้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณค่าและยั่งยืน โปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม หมายรวมถึง การพัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่ง
น้้า การป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วม มลพิษทางน้้าและการขาดแคลนน้้า การตั้งกองทุนทรัพยากรน้้า การกระจาย
อ้านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าของประเทศไทยเป็นเหตุให้การจัดการ
ทรัพยากรน้้าไม่บรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร มีปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับกฎหมาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ประเด็นส าคัญของกฎหมายที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมและการเกิดช่องว่างให้มีการจัดการน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าในปัจจุบันมีหลายฉบับ และประเด็นส้าคัญที่มีอยู่ในหลาย
ฉบับนั้นยังไม่ครอบคลุมให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 (๑) สิทธิในการใช้น้้า น้้าที่อยู่ในแม่น้้าล้าคลองทั่วไปนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทหนึ่งเพราะน้้าที่อยู่ในทางน้้าย่อมมีไว้ส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผลทางกฎหมายที่ตามมาก็คือ ทุกคนมี
สิทธิ์ใช้น้้าในแม่น้้าล้าคลองทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าเป็นผู้ใช้น้้าภาคเอกชน หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐไม่มีอ้านาจในการสั่งห้ามมิให้ประชาชนใช้น้้าจากทางน้้า เพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้น้้าเท่าเทียมกัน 
 (๒)  มลพิษทางน้้า ปัญหามลพิษทางน้้ามิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทาง
ปฏิบัตินั้นเมื่อปัญหาใดอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน มีแนวโน้มว่าปัญหานั้นมิได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันการณ์และเหมาะสม เพราะคิดว่าหน่วยงานของตนเองมิใช่ผู้รับผิดชอบหลัก 
 (๓) องค์กร ในอดีตก่อนการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี ๒๕๔๕ มีหน่วยงานระดับชาติ
หลายหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า แต่ใน
ปัจจุบันลดลงในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าจะมีเฉพาะในส่วนขององค์กรเพ่ือการบริหาร



๑๔ 
จัดการ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้้า คณะกรรมการลุ่มน้้าย่อย โดยได้
ก้าหนดเรื่องขององค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ไว้ชัดเจน 
 (๔) การป้องกันน้้าท่วม โดยปกติการป้องกันน้้าท่วมที่ผ่านมาได้ด้าเนินการโดย
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยมาตรการตามที่แต่ละหน่วยงานเห็นสมควร เช่น การสร้างคัน
กั้นน้้าเข้าสู่พ้ืนที ่การขุดขยายคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ การประสานงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับป้องกันน้้าท่วม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรับผิดชอบ
ปัญหานี้โดยตรง ดังนั้นจึงควรจะมีการมอบหมายให้หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน หรือกรมทรัพยากรน้้ามี
หน้าที่รับผิดชอบและเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 
 (๕) การพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน้้า มีกฎหมายหลายฉบับและอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน แม้ว่าได้มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้้า แต่มิได้หมายความว่า 
การพัฒนาแหล่งน้้าจะด้าเนินการไปอย่างเหมาะสม และแหล่งน้้าได้รับการคุ้มครองอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพเสมอไป 
 ๒) ความหลากหลายของกฎหมาย และขาดความเป็นเอกภาพ การขาดกฎหมายแม่บท
หรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  การขาดความครอบคลุมของกฎหมาย ถึงแม้ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรน้้ามีแฝงอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ และปัจจุบันได้ใช้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ปี ๒๕๕๐ แต่มีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จท้าให้การบังคับใช้ยังไม่
ครอบคลุมทุกกรณ ี ความซ้้าซ้อนของกฎหมายส่วนใหญ่เป็นความซ้้าซ้อนกันในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษ ปัญหาความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมายเกี่ยวข้องกับน้้าที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน บางฉบับได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับ 
 ๓) การขาดความเป็นเอกภาพ สภาพของกฎหมายในปัจจุบันยังขาดความเป็นเอกภาพ 
เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องเดียวกันมีจ้านวนมาก แต่กฎหมายแต่ละฉบับมีการบังคับใช้ไม่ครอบคลุมใน
ทุกกรณี ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาอีก
ด้วย เพราะว่าผู้บังคับใช้มักเกิดความสับสน และไม่แน่ใจว่าสมควรจะใช้กฎหมายฉบับใดเหมาะสมที่จะบังคับใช้แก่
กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วต้องเสียเวลาในการวินิจฉัยและตีความ  จึงขาดความคล่องตัวในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายด้านทรัพยากรแหล่งน้้าอยู่บ้างแล้ว แต่ทั้งนี้ยังขาดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน้าไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการจัดท้านโยบาย
และแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมาจ้ากัดอยู่ในวงแคบ โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท้าน้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีแผนแม่บทที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๔) ความไม่สามารถในการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติและข้อก าหนดต่างๆ ความไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมาย ข้อก้าหนด มาตรการ และนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ตามที่ผังเมืองก้าหนดไว้ได้อย่าง
จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพ ผังเมืองที่วางไว้ไม่ค่อยมีความเหมาะสม ปฏิบัติแล้วเกิดความขัดแย้งประกอบกับ
การบังคับใช้ผังเมืองไม่ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันเหตุการณ์  รวมทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๕) ขาดการจัดระเบียบและการก าหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ (Zoning) ที่ชัดเจน
เพ่ือก้าหนดกรอบการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่
อนุรักษ์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาสภาวะ
แวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืน 



๑๕ 
 ๗. ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้ า ระบบฐานข้อมูล
ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการลงทุนและการจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการวาง
แนวนโยบายของการพัฒนาทรัพยากรน้้า  
 ๑) ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในหลากหลายหน่วยงานและในหลายเรื่องที่ข้อมูลมี
ความขัดแย้งกัน ไม่น่าเชื่อถือ 
 ๒) ข้อมูลมีความหลากหลาย และยังไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบและอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน ท้าให้ยากต่อการน้าไปใช้ 
 ๓) การขาดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ ของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย 
 ๔) การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ๕) การขาดศูนย์ระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้้าของประเทศ 

 ๖) การขาดระบบการด้าเนินงานด้านการวิจัย สังเคราะห์ข้อมูล ประมวล และน้าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

 

 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านการจัดการน้ า
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัย (Strategic Positioning) 
 
 

 ๑. ศึกษาความเป็นไปได้  การอนุรักษ์
ธรรมชาติมากขึ้น 
๒. ปริมาณน้้ามีมาก 
๓. ความอุดมสมบรูณ์ของป่าไม้ยังมีอยู่ 
๔. ความก้าวล้้าทันสมัย Software ใน
การน้ามาใช้ 
๕.องค์ความรู้มีมากมาย ที่สามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ 

 

๑. การขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน (ระบบราชการ) 
๒. ความครอบคลุมภายในประเทศ  
๓. ขาดแรงกระตุน้เนื่องจากปญัหา
ยังไม่รนุแรงมาก 
๔. ความล้าหลงัของกฎหมายที่มี
ผลบังคบัใช้รวมทั้งบทลงโทษผู้ทา้
ความผิด 
๕. ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน 

๑. บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึง เปน็ธรรมและ
ยั่งยืน 
๒. พัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพให้มี
ความสมดุล 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าอยา่งบูรณาการ
ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้้า 

๑. หน่วยงานที่เก่ียวข้องมากมาย มี
ถึง ๕๗ หน่วยงาน 
๒. ได้รับความสนใจอย่างมาก
รวมถึงการเอาใจใส่จากทุกฝ่าย 
๓. สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นไดโ้ดย
ไม่ต้องวางแผนในระยะยาว 
๔. การรับเทคโนโลยีจากส่วนตา่งๆ 
มาแก้ปัญหา 
๕. ยังคงมีทรัพยากรอยูม่าก 
๖. ทุกหน่วยงานให้ความส้าคัญ
อย่ า ง ม า ก สั ง เ ก ต จ า ก จ้ า น ว น
งบประมาณที่มากข้ึน 

 ๑. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพอากาศ และสภาวะโลกร้อน 
๒. ทรัพยากรป่าไมล้ดลงมาก 

 
 
 

  อุปสรรค 
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๑๖ 
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ า

ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
 การจัดท้านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตระหนัก

ถึงความส้าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน้าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้้า และส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ วช. จึงได้น้า
เนื้อหาส้าคัญของพัฒนาการจัดการน้้าที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่
ระบบชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ในการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า เพ่ือใช้สนับสนุน
และแก้ปัญหาเรื่องน้้ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ฯลฯ ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า ซึ่งได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญเพ่ือความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล 
ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การจัดการน้้า จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้้า  ในแนวทางการ
ด้าเนินการที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้้า และ ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ปี 
๒๕๕๔ คือนโยบายเร่งด่วน ในนโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้้า ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๖.๔ จัดระบบบริหาร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้้าซ้อนและทวีศักยภาพ 
จัดท้าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัย
พ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นโยบาย ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ และ 
ข้อ ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖/๒๕๕๗ คือ 
งบประมาณยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๒ การแก้ไขปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม และการจัดการน้้า
อย่างเป็นระบบ  และ ข้อ ๓.๓ การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ข้อ ๕.๓ แผนงานจัดการทรัพยากรน้้า และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ ๕.๓ การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



๑๗ 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า จะมีความสอดคล้อง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด้าเนินการโดย วช. แล้ว ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื ่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน้้า ๕) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพ่ือความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยี
ใหม่และเทคโนโลยีที่ส้าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ 
๑๒) ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องการจัดการน้้า เป็นส่วนส้าคัญส่วน
หนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น้ากลุ่มเรื่องดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นมาเป็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า ก็เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจากกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น  
 จากการด้าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพ่ือท้าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการน้้าให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท้ายุทธศาสตร์ส้าหรับการวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการ
น้้า ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ และให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดท้าให้เชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 
 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  

บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ยั่งยืนด้วยงานวิจัย 
 
๓. พันธกิจการวิจัย   

๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
๓.๒ พัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพให้มีความสมดุล 
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการ 
๓.๔ ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้้า 

 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยการแก้ไขปัญหาจากน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 
 
 



๑๘ 

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
เป้าประสงค์ :  องค์ความรู้จากด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า 
เป้าประสงค์ :   ลดปัญหาการขาดแคลนน้้าได้ร้อยละ ๓๐ และสามารถใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพใน

ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
เป้าประสงค์ : ลดปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ได้ร้อยละ ๔๐ และเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยสามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยการแก้ไขปัญหาจากน้้า 
เป้าประสงค์ : ลดปัญหาน้้าเน่าเสียได้ร้อยละ ๔๐ จากทุกแหล่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างกลไกในการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและ

ภัยแล้งทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่น้้าและระดับพื้นท่ีให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการจัดการน้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการจัดการน้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิม

มากขึ้น 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ส่วนรวม 
๖.๔  เป้าหมาย 
       มีระบบการการจัดการน้้าของประเทศที่ยั่งยืน 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงานหลัก 
 ๑) ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕) ส้านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 ๖) ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 



๑๙ 
๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น 

 
๘. กลยุทธ์แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ า กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 
  แผนงานวิจัย ๑ ชลศาสตร์ (วิจัยศาสตร์ทางด้านการไหลของน้้า การระบายน้้า ควบคุมน้้า 
วัดความเร็วกระแสน้้า วัดปริมาณน้้า คุณสมบัติการไหลของน้้า เป็นต้น) 
 แผนงานวิจัย ๒ อุทกวิทยา (วิจัยทางด้านการเกิด เคลื่อนที่ หมุนเวียนและแผ่กระจายของน้้า
บนผิวดินและใต้ดิน การเกิดน้้าท่า การซึมของน้้าลงดิน ชั้นหินอุ้มน้้า รวมถึงคุณสมบัติน้้าทางฟสสิกส์และเคมี) 
 แผนงานวิจัย ๓ อุตุนิยมวิทยา (วิจัยด้านพยากรณ์อากาศ กระบวนการของสภาพอากาศ 
ปริมาณน้้าฝน เป็นต้น) 
 แผนงานวิจัย ๔ น้้าใต้ดิน (วิจัยด้านน้้าในชั้นดินต่างๆ ) 
 แผนงานวิจัย ๕ เทคโนโลยีใหม่/เครื่องมือ (อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตอบสนองกับความต้องการใช้ได้ทุกด้าน) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒  
 แผนงานวิจัย ๑ พัฒนาพื้นที่ป่าแหล่งน้้าต้นทุน  
 แผนงานวิจัย ๒ พัฒนาแหล่งเก็บน้้าเพิ่ม 
 แผนงานวิจัย ๓  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้้าให้กับพ้ืนที่ที่ยังขาดแคลน 
 แผนงานวิจัย ๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค   
 แผนงานวิจัย ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร 
 แผนงานวิจัย ๖  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ืออุตสาหกรรม 
 แผนงานวิจัย ๗  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ือการคมนาคมทางน้้า 
 แผนงานวิจัย ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬา 
 แผนงานวิจัย ๙  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์  
 แผนงานวิจัย ๑๐ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพื่อพิธีกรรม ประเพณี และความเชื่อ 
 แผนงานวิจัย ๑๑ พัฒนาระบบการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่หลายครั้ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรอบเวลา ช่วงปีท่ี ๒-๓ 
 แผนงานวิจัย ๑ ป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ต้นน้้าให้คงสภาพนิเวศสมบูรณ์ 
 แผนงานวิจัย ๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้า ระบบระบายน้้า และผันน้้า 
 แผนงานวิจัย ๓  พัฒนาพื้นที่รับน้้าท่วม (แก้มลิง) เพ่ือป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
 แผนงานวิจัย ๔  การป้องกันและจัดการพ้ืนที่ที่ถูกน้้ากัดเซาะ 
 แผนงานวิจัย ๕  ปรับปรุงรูปแบบการเกษตรและใช้พื้นที่เกษตรรับน้้านอง 
 แผนงานวิจัย ๖  การพัฒนาเครื่องมือ ตรวจวัดและเตือนภัยน้้าท่วมและดินถล่ม 
 แผนงานวิจัย ๗  พัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยง ภัยจากน้้าท่วม 
 แผนงานวิจัย ๘ การจัดการทรัพยากรน้้าระดับลุ่มน้้าแบบบูรณาการ และการผันน้้าข้ามลุ่มน้้า 
 แผนงานวิจัย ๙ การพัฒนาใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยแก้หรือลดปัญหา           
 แผนงานวิจัย ๑๐ พัฒนาวิธีการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัย 
 
 



๒๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยการแก้ไขปัญหาจากน้ า กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔ 

 แผนงานวิจัย ๑ การฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าวิกฤติและเร่งด่วน ประกอบด้วย 
 (๑) การจัดการน้้าเสียชุมชน 
 (๒) การจัดการน้้าเสียการเกษตร 
 (๓) การจัดการน้้าเสียอุตสาหกรรม 
 (๔) การควบคุมการรุกตัวของความเค็ม 
 แผนงานวิจัย ๒ การก้ากับและควบคุมการระบายของเสียและน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดโดย

การบังคับใช้กฎหมาย   
 แผนงานวิจัย ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 

เป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 แผนงานวิจัย ๔ การกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างแนวป้องกัน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔   
 แผนงานวิจัย ๑  การศึกษาโครงสร้างองค์กร 
  แผนงานวิจัย ๒ การสร้างเครือข่าย 
  แผนงานวิจัย ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  แผนงานวิจัย ๔ เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการบริหารจัดการ 
  แผนงานวิจัย ๕ การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น ระบบพยากรณ์เตือนภัย 
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑  องค์ความรู้ที่จะศึกษาวิจัยและแหล่งข้อมูลที่ได้ต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
๙.๒  การได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรัพยากรน้้าอย่างจริงจังทุกภาคส่วน บูรณา

การความคิดเรื่องทรัพยากรน้้า 
๙.๓  ระบบโครงสร้างในการรองรับการท้างานท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยึดหยุ่น  
๙.๔  ความเอาใจใส่อย่างจริงจังในเรื่องบทลงโทษ หากมีความผิดจริง รวมถึงการเพ่ิมให้สมกับความเป็น

จริง ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย 
๙.๕  บูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ก้าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพ่ือให้แผนการ

วิจัยด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการ
ก้าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด้าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อัน
จะท้าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากข้ึน 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า จะเก่ียวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ้านวน

มากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-



๒๑ 
Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด้าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได ้

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ประกอบด้วย ความพร้อมด้านบุคลากร ด้าน

ระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส้าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการ
วิจัยต้องมีความรู้และมีจ้านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้
นักวิจัยสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยที่เปสดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก้าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด้าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
จะน้าไปพัฒนารูปแบบด้านการจัดการน้้า ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร

ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการน้้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการท้าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท้าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิ จัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้้า ด้วยการบริหาร
จัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของ
งานและความคล่องตัวในการด้าเนินงานวิจัยด้วย 
 


