
  
 

                                
13 พฤศจิกายน 2558 

ถอดบทเรียนต่างประเทศ  เตรียมรับสถานการณ์นํา้ในประเทศไทย 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งผลให้ประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ประสบปัญหาดา้นนํ้า ทั้งอุทกภยัและภยัแลง้ท่ีรุนแรง ดงันั้น ทุกประเทศจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการนํ้า เพื่อรองรับกบัวิกฤตดงักล่าว ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเม่ือ

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง 

สํานกังานใหญ่ นายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ ผวก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดบั

ภูมิภาค เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ : นําไปสู่การปฏิบัติอย่างไร”  ซ่ึงจดัโดยสถาบนั

นํ้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี 

เกาหลี และญ่ีปุ่น ร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์บริหารจดัการนํ้ า 

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการบริหารจดัการนํ้ าระหว่างประเทศในภูมิภาค สร้างความเขา้ใจในประเด็นการ

บริหารจดัการนํ้า พร้อมกาํหนดแนวปฏิบติัเบ้ืองตน้ร่วมกนั ตลอดจนสร้างเครือข่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

นํ้าเพื่อความร่วมมือในอนาคต  

การจัดการทรัพยากรนํา้ (กรณปีระเทศไทย)  

ดร.อภิชาติ อนุกูลอาํไพ นายกสมาคมทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย  

“จากสถานการณ์นํ้าในปีนี้ และในปีหน้า ประเทศไทยค่อนข้างเข้าขั้นวิกฤติ 

โดยเฉพาะแม่นํา้เจ้าพระยา เราต้องมีมาตรการควบคุม และบริหารจัดการนํา้ให้มากขึน้ ใน

สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดปัญหาวิกฤติขาดแคลนนํา้ท่ีเป็นวง

โคจรต่อเน่ืองไปถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วย แต่ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าค่อนข้าง

มั่นคงด้วยตัวเองอยู่แล้ว ดังน้ันจึงจาํเป็นต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนํา้มากขึน้ เพ่ือมิให้เกิดการขาด

แคลน เราจึงต้องศึกษาดูงานการบริหารจัดการนํา้ของประเทศต่างๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการนํา้ให้มีใช้อย่าง

เพียงพอได้”  

กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบออสเตรเลยี 

คุณราเชล เบรกเกอร์  (Ms.Rachel Blakers) นกัอุทกวทิยา  eWater Solutions   

“ประเทศออสเตรเลียต้องเผชิญกับสถานการณ์อันท้าทายเก่ียวกับการจัดการนํ้า  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รัฐแต่ละ

รัฐในออสเตรเลียอยู่ภายใต้กฎการใช้นํา้อย่างเคร่งครัด ต้องร่วมมือกันผลักดันให้การจัดการ

นํา้เป็นประเด็นสําคัญท่ีต้องให้ความสําคัญ นอกจากนี ้มีการเปิดตลาดนํา้ และการซ้ือขายนํา้ โดยการซ้ือนํา้กลับมา

จากผู้ ท่ีต้องการขาย ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการนํา้ให้มีประสิทธิภาพ ประเทศออสเตรเลีย

ให้เอกชนหรือผู้ใช้นํา้มีสิทธิในนํา้  ทาํให้กลไกการใช้นํา้มีประสิทธิภาพมากขึน้ แผนการจัดการนํา้สําหรับอนาคตมี

เป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟูสุขอนามัยของแม่นํา้ภายในออสเตรเลีย นอกจากนี ้ออสเตรเลียได้ประสบกับภัยแล้งและนํา้ท่วม



หนักเช่นเดียวกับประเทศไทย  หน่วยงาน eWater Solutions ของออสเตรเลีย สนับสนุนการจัดการนํา้แบบบูรณาการ 

มีการทาํแบบจาํลอง (modeling) การจัดการทรัพยากรนํา้ คาดการณ์ภูมิอากาศและระบบนิเวศน์ท้ังระยะยาว 100 ปีขึน้

ไป (long term) และระยะส้ัน 1-5 ปี(short term)” 

กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบเยอรมัน  

นายโรแลนด์  เทียร์ซเลอร์ (Mr.Roland Treitler) ผูอ้าํนวยการโครงการส่งเสริมการจดัการนํ้า

ของเยอรมนั (GIZ)  

 “การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศในเครือสหภาพยุโรป(European 

Commission Water Framework Directive (WFD)) หน่ึงในโครงสร้างทางกฎหมายท่ีสหภาพ

ยุโรปกาํหนดขึน้เพ่ือกาํหนดกรอบแนวทางจัดการนํา้ ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่พืน้ท่ีต้นนํา้ ลุ่มนํา้สาขา ไปจนถึงปากแม่นํา้ โดย

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนท้ัง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครัวเรือน ใช้นํา้อย่างจาํกัด  นอกจากนี ้ในประเทศเยอรมัน

มีบุคลากรจากรัฐส่วนกลางและรัฐท้องถ่ินร่วมกันเป็นคณะทาํงานพิเศษ จัดทาํข้อเสนอแนะเป็นแนวทางเพ่ือการ

ปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้ มีส่วนได้เสีย อาทิ การจัดทาํระบบข้อมูล

พืน้ฐาน ซ่ึงรวมถึงการจัดจาํแนกลักษณะแหล่งนํา้ท้ังระบบ ท้ังนี้ ประเทศเยอรมันคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก  ผู้ ใช้น้ํา 

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และรัฐบาลเป็นคนกาํหนดราคาค่าน้ํา นอกจากนีมี้การแสวงหาความร่วมมือในยุโรป เพราะ

ในยุโรปมีแม่นํา้สากล  จึงต้องหารือร่วมกัน ประเทศเยอรมันมีการบริหารจัดการนํา้ในภาวะภัยแล้ง โดยนาํนํา้ท่ี

สํารองไว้มาใช้ในการอุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเพียงแค่ 20% เท่าน้ัน หากปีไหนประสบ

ปัญหาภัยแล้ง ก็จะลดกําลังการส่งจ่ายน้ําให้กับภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลง โดยจะไม่ลดในภาคครัวเรือน 

หรืออุปโภคบริโภค พร้อมกันนีย้งัมีระบบ Eco System คือการปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมเนือ้ท่ีป่าให้มีท่ีกักเกบ็นํา้เพ่ิมขึน้” 

กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบเกาหล ี  

นายคิม ซู โฮ  (Mr.Kim Zoo Ho) ผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บริษทั K-Water 

“ประเทศเกาหลีมีระบบพยากรณ์นํา้ ระบบเกบ็กักนํา้ตํา่สุด-สูงสุด สามารถคาดการณ์ได้ 

แบบ Real time ทุกๆ 1 นาที เน้นเร่ืองข้อมูล software ข้อมูลจากดาวเทียมเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจ มีศูนย์กลางใหญ่ ครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังนี ้K-Water เป็นบริษัทหลักในการจัดการ 

เข่ือนหลัก รวมถึงเร่ือง Water Supply อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหาร

จัดการ อาทิ Smart Water Grid เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร รวมข้อมูล Demand -Supply ข้อมูลจัดการนํา้ 

นโยบายนํา้ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมถึงใช้นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้แบบบูรณาการใช้ 

Integrated Water Resource Management (IWRM) มาใช้ในการวางแผน” 

กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํา้แบบญีปุ่่ น  

นายมาซาโนริ ยานากุจิ (Mr.Masanari Yanagiuchi) ผูแ้ทนอาวโุส สาํนกังาน JICA (ประเทศไทย) 

“ประเทศญ่ีปุ่นบริหารจัดการท้ังนํ้าเสียและนํ้าเน่า โดยใช้ IWRM เป็นเคร่ืองมือ 

นอกจากนี ้ใช้ Virtual Water ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินปริมาณนํา้ท่ีใช้จริงในประเทศ

มาบริหารจัดการนํ้าในแต่ละปี โดยประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน เพ่ือหา

ปริมาณนํา้ท่ีจะใช้ในประเทศและวางแผนบริหารจัดการต่อไป” 



กล่าวโดยสรุป การจดัการทรัพยากรนํ้ าเชิงบูรณาการ สําหรับประเทศท่ีพฒันาแล้ว จะมีศูนย์กลางในการ

สนบัสนุนเพื่อหารือและทาํความเขา้ใจตรงกนั มีการบูรณาการการใชน้ํ้ า ครอบคลุมทุกระดบั และยอมรับในกฎระเบียบจริงจงั 

ขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันามีขีดจาํกดัดา้นการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานท่ีให้บริการ และผูใ้ชน้ํ้ าส่วนใหญ่ขาดความรู้

ความเขา้ใจในการดูแลรักษาแหล่งนํ้าและจดัการนํ้า สาํหรับประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ทาํการเกษตร ท่ีตอ้งการใชน้ํ้ ามาก แม้

จะมีการร้องขอใหช้ะลอการใชน้ํ้าในการเพาะปลูกแลว้ ในสภาพท่ีเห็นปัจจุบนั  ภาพการแย่งชิงนํ้าเร่ิมเกิดข้ึนแลว้ในบาง

พื้นท่ี  ฉะนั้น การแกไ้ขปัญหา จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ และประชาชน

ทัว่ไปอย่างจริงจงัด้วยความเขา้ใจ โดยเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  ควรเน้นการจดัการนํ้ าให้พอใช้

มากกวา่การจดัหาแหล่งนํ้ าท่ียากและตอ้งใชง้บประมาณสูงมาก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชน้ํ้ าอยา่งย ัง่ยืนของ

คนในรุ่นปัจจุบนั จนถึงลูกหลานในอนาคตดว้ย 

***************************** 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

โทรศพัท ์0 2504 0123 ต่อ 1129 โทรสาร 0 2503 9563 
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