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ในการบรหิารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live  

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๑. ความเป็นมาของกิจกรรม 
    แม้ว่าการยอมรับความจำเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนโยบายนานาชาติจะมีมานาน
มากกว่า ๒ ทศวรรษก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการทำให้เศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไปได้จริงตามแนวทางและทิศทาง
ที่เป็นความยั่งยืนนี้มิได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย  นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับในวงการนโยบายทั้งระดับระหว่าง
ประเทศและระดับประเทศว่ายังมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่มาก โดยเฉพาะอุปสรรคอันสืบเนื ่องมาจาก ภาวะ 
ความไม่ยั ่งยืนของแบบแผนการพัฒนาแบบเดิมที่อยู่บนฐานคิดอันไม่ยอมรับขีดจำกัดของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะที่ผ่านมาของประเทศไทยยังได้ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และส่งผลกระทบต่อความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา 
    หากพิจารณาสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยผ่านการตราพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพบว่า มีความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย โดย
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ความสำคัญกับการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ
และทุกมิติ1 ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กร
ผู้ใช้น้ำที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการบริหารจัดการน้ำทดแทนการให้ความสำคัญเฉพาะกับ
เทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีบางมาตราที่สะท้อนนัยยะที่ย้อนแย้งกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย เช่น ในมาตรา ๖ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “รัฐ” เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ 
บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
    กระนั้น สภาวะข้างต้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนผ่านที่อาจนำไปสู่ 
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้ หากทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่สะท้อน 
“ความจริง” ในพื้นที่ทั้งในด้านสถานการณ์ปัญหาน้ำ ลักษณะชุมชนผู้ใช้น้ำ  ตลอดจนระบบนิเวศของชุมชน 
ผู้ใช้น้ำ เนื่องเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะความรู้  
(ทางสังคม) ใหม่ที่เรียกร้องมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น หรือที่เรียกว่ามีการบูรณาการข้ามศาสตร์มากขึ้น  
เพื่อก้าวข้าม “กับดักทางความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม” ที่มักอธิบายปัญหาผ่านการสร้างอุดมการณ์คนละขั้ว  
โดยไม่ได้ใช้ปัญหาของชุมชนหรือสังคมเป็นหลักสำคัญท่ีต้องการจะแก้ไขจริง  
    ด้วยเหตุนี้เอง โจทย์การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำแบบเดิมควรจะต้องถูกตั้งคำถามถึงจริยธรรม
หรือ “ความรับผิดชอบ” ให้ทันต่อยุคสมัยของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ (ชีวิต) หลายรุ่น  
หลายวัย หลายพื้นที่ หลายชาติพันธุ์ หลายลุ่มน้ำ เป็นเรื ่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง  
สิทธิของบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเป็น 
การรับผิดชอบต่ออนาคตร่วมกัน  ทั้งนี้ ภายใต้ความตระหนักเช่นนี้ในแวดวงการวิจัยนโยบายระหว่างประเทศ
ส่วนหนึ่งจึงเห็นพ้องต้องกันว่า จำจะต้องปรับปรุงองค์ความรู้และความเข้าใจใหม่อย่างน้อย ๒  ด้าน ได้แก่  

 
1 พระราชบัญญัตทิรพัยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที ่๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก หน้า ๔๔ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑) การทำความเข้าใจต่อลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะระยะยาวกว่าที่เคยคิดนึกไว้ และ 
(๒) จำต้องยอมรับบทบาทของความรู้และการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กล่าวคือ การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน2 นั้น มี
การพิจารณาเรื ่อง การร่วมเรียนรู ้และร่วมสร้างองค์ความรู ้ (co-learning and co-creation of knowledge) 
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากเพื่อการทำความเข้าใจความหลากหลายของ  
กลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีอยู่ ทั้งในเรื่องบริบท ปัจจัย และกลไกในการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน ทั้งนี้การเรียนรู้ข้างต้น 
คือการเรียนรู้สำคัญที่มุ่งนำพาสังคมให้ก้าวออกจากภาวะไม่ยั่งยืน ( learning out of unsustainability)  
ซึ่งต้องประกอบด้วย การเรียนรู้ทางสังคม (social learning) และการเรียนรู้ทางนโยบาย (policy learning)  
    นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ ่งมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคม ได้รับการร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๒๓ เรื่อง ในจำนวนดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจำนวน ๗ เรื่อง ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน  ลุ่มน้ำปิง  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ลุ่มน้ำป่าสัก  ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล  เพื่อให้การตรวจสอบ
เป็นไปอย่างรอบด้าน และบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยหน้าที่และอำนาจประการหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ ส่งเสริมความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
เพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการทำรายงานผล  
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ให้เกิดความตระหนักในการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สำคัญในการดำเนินงานเชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม 
    ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงร่วมกับโครงการการพัฒนาแนวคิดการเปลี่ยนผ่าน 
สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และสถาบันวิชาการต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย 
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน กิจกรรม 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
กรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที ่ ๕ พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การยกระดับผลการศึกษาและถอดบทเรียนด้านแนวความคิดและปฏิบัติการของประสบการณ์การบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ-สาละวิน  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำภาคอีสาน  สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาเครือข่าย  พัฒนากระบวนกำหนดนโยบาย และเครือข่ายการบริหารราชการแผ่นดินในการบริหาร
จัดการน้ำที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืนบนฐานการเคารพในสิทธิมนุษยชนและระบบนิเวศ

 
2 แนวคดิยอ่ยสำคัญของการเปลีย่นผ่านสู่ความยั่งยืน ประกอบไปด้วย ๑) การไมเ่ป็นเสน้ตรง (No linearity) ๒) พลวัตหลายระดับ (multi-level perspective) 
๓) co-evolution ๔) การเรียนรูร้่วมกันและการสร้างความรูร้่วมกัน (co-learning and co-creation of knowledge) และ ๕) การผุดบังเกิด (Emergence)ดู
เพิ่มเตมิใน Loorbach, D., Frantzeskaki, N., & Avelino, F. (๒๐๑๗). Sustainability Transitions Research: Transforming Science and Practice for 
Societal Change. Annual Review of Environment and Resources, ๔๒(๑), ๕๙๙–๖๒๖. https://doi.org/๑๐.๑๑๔๖/annurev-environ-๑๐๒๐๑๔-
๐๒๑๓๔๐  
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตลอดจนเป็นเวทีเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงาน และระหว่างประเทศ ของผู้เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
ต่ออนาคตร่วมกัน   
๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือประเมินสถานการณ์น้ำและปัญหาการบริหาร
จัดการน้ำที่กระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างรอบด้าน  
    ๒.๒ ระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม. ) / ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่สำนักงาน กสม. / ผู ้แทนองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  
๔. งบประมาณ 
    กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue 
ก้าวสู่ปีที ่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ใช้งบประมาณดำเนินกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน ๒๓,๖๐๐ บาท  
๕. ผลการดำเนินกิจกรรม 
    กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue 
ก้าวสู่ปีที ่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ดำเนินการ เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม. ) / ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. / ผู้แทนองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๙๓ คน ประกอบด้วย ๑) 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๔๓ คน ๒) ทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
จำนวน ๑๒๗ คน และทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒๓ คน 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๖. บทสรุปผู้บริหาร 

    เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติน้ำทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ :  
สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีรายละเอียดการเสวนาแบ่งเป็นข้อสรุปได้ ดังนี้ 

ภาพรวมและการดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย  

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำ
ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำ โดยที่ผ่านมานักวิชาการและภาคประชาสังคม 
ได้ร่วมกันสะท้อนว่า แม้ปัจจุบันจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็นระยะเวลา
เกือบ ๕ ปี โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดจน  
มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำที่สะท้อนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในประเทศตามกฎหมายฉบับนี้ยังมีลักษณะเป็นการรวม 
ศูนย์อำนาจตัดสินใจโดยรัฐ เนื่องจากแม้กฎหมายจะกำหนดให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำอันมีองค์ประกอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ แต่กลไกดังกล่าวยังจัดตั้งขึ้นอย่างล่าช้าและขาดการถ่วงดุล
อำนาจในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ชุมชนยังไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
ภาครัฐยังคงวางบทบาทเป็นผู้กุมอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำซึ่งไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของการบัญญัติกฎหมายที่ต้องการสร้างมิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดเชิงกฎหมายและนโยบาย  

  ปัญหาเชิงกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเจตนารมณ์ของกฎหมายให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบในทุกมิติ 
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่แยกออกจากหน่วยปฏิบัติ 
คือ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ (Regulator) 3 แต่มีการดำเนินงานในเชิงหน่วยปฏิบัติมากเกินไป  
และดำเนินการการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนในแต่ละลุ่มน้ำบนพื้นฐานของการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับท้องที่ ชุมชน และร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ 4

เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำและการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในลุ่มน้ำต่าง ๆ สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ในลุ่มน้ำ การดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
และความต้องการใช้น้ำของแต่ละกลุ่ม  แต่ยังขาดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Impact Assessment : SEA) ของแผนแม่บทลุ ่มน้ำ และมีการประเมินความเสี่ยง 
ของการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้ง หรือน้ำเสีย เพื ่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเยียวยา  
ความเสียหาย โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานของรัฐที่ใช้น้ำร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
3 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 17 และมาตรา 23 
4 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 35 ระบุหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนจังหวัด จึงจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่คุ้มครองและส่งเสริม  
สิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  แต่ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของกฎหมาย คือ การกำหนด
ลุ่มน้ำ 5 การจัดทำแผนแม่บททรัพยากรน้ำ และการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ำ 6 เป็นไปด้วยความล่าช้า 
เกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของกฎหมาย อีกทั้งมีข้อสังเกตในเรื่องสัดส่วนของ
คณะกรรมการลุ่มน้ำที่มีสัดส่วนจากภาคประชาชนน้อยเมื่อเทียบกับภาครัฐอาจไม่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในเรื่องการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นสำคัญ  ตลอดจนอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังทับซ้อน
กับอำนาจของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และไม่มีงบประมาณ
รองรับจึงทำให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้าไปตามลำดับ และในเรื่อง
บทลงโทษที่รุนแรงต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๕ หากไม่ดำเนินการ
ตามระเบียบหรือข้อบัญญัติที่ท้องถิ่นกำหนด7 
    ปัญหาเชิงนโยบาย 
    ปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจากลุ่มน้ำที่ไหลผ่านในหลายประเทศยังไม่มีนโยบายจัดทำแผน
ป้องกันหรือเยียวยาให้แก่ประชาชน หรือนโยบายของรัฐที่มุ ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำโดยโครงการขนาดใหญ่ 
ที่ขาดการศึกษาที่รอบด้านจากหลากหลายสาขาวิชาซึ่งมีรายละเอียดที่มีความเฉพาะด้าน มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวน
มากกระทบต่อสิทธิในกระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA)  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาด้านลบในหลายสาขาวิชาไม่ได้รับความสำคัญส่งผลให้รายงาน EIA  
ไม่มีคุณภาพ มีการสร้างวาทกรรม เช่น ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำไม่พอใช้ อีสานแล้ง เพื่อเป็นข้ออ้างจัดทำโครงการ 
ขนาดใหญ่ผันน้ำจากลุ่มน้ำใกล้เคียงที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพื้นที่ป่าและลุ่มน้ำจำนวนมาก   
โดยขาดการถ่วงดุลอำนาจเนื่องจากปัจจุบันประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (เจ้าของโครงการ) และ
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้อนุมัติรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA) เป็นบุคคล
เดียวกัน  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า ในหลายข้อเท็จจริงมีปริมาณน้ำที่เพียงพอแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดีในระบบ
การกักเก็บน้ำ ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงขาดการประเมินศักยภาพขีดจำกัดของน้ำ 

 
5 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 25 ส่วนหนึ่งระบุว่า “เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีการก้าหนดลุ่มน้ำ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎกีา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสภาพอทุกวทิยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนเิวศ การตั้งถิ่นฐาน การผังเมอืง ผังน้ำ และเขตการปกครอง” , พระราชกฤษฎีกา
กำหนดลุม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
6 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำตามมาตรา ๒๕ แลว้ ให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุม่น้ำ 
7 มาตรา 6 ........เพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะที่มิใชท่างน้ำชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและ 
น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ......ให้หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีร่ับผิดชอบตามวรรคสอง มอีำนาจออกระเบียบหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ำสาธารณะตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรนำ้แห่งชาติกำหนด............... 
มาตรา ๘๕ ผู้ใดฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขอ้บัญญตัิทอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา ๖ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจำคกุไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่เกนิหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง นโยบาย และกฎหมาย 

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ควรพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน  8 เพ่ือปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 
  ๑) ดำเนินการตามเจตนารมย์ของกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจทั้งในระดับชาติ ระดับคณะกรรมการลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ  
ที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เร่งรัดจัดทำแผนแม่บททรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กลไกตามกฎหมาย 
รวมทั้งกฎหมายฉบับรองให้แล้วเสร็จ ดำเนินการสร้างรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยแสดงตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีด้วย 
 ๒) พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กระจายอำนาจการบริหาร
จัดการน้ำ งบประมาณ และการมีส่วนร่วมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓) ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำที่แยกส่วนหรือทับซ้อนหลายหน่วยงาน
ให้บูรณาการแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนมีงบประมาณรองรับในทุกส่วน คือ 
  ๓.๑) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ๑) พิจารณาแก้ไข / ปรับปรุง กฎหมาย  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา บริหารจัดการ บำรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ครอบคลุม
กับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่บาดาล ๒) พิจารณาแก้ไข / ปรับปรุงกฎหมาย มาตรา ๙ ในเรื่องสัดส่วนของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และมาตรา ๒๗ ในเรื่องคณะกรรมการประจำลุ่มน้ำให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรมในการกำหนดทิศทางนโยบายและการลงมติ
ความเห็นต่าง ๆ ๓) พิจารณาแก้ไข / ปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำประจำจังหวัด 
ให้ประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำประจำจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากมาจาก  
การเลือกตั้งและประชาชนในพื้นท่ี  
  ๓.๒) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  ๑) มีข้อเสนอให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้มีสัดส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน 
๒) การพิจารณาขับเคลื่อนการกระจายอำนาจแบบสมมาตร โดยพิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินโครงการ  
ที่มีขนาดใหญ่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพและรายได้สูง 
 ๔) กำหนดในเรื่องสิทธิของแม่น้ำตราเป็นกฎหมาย 
 ๕) การจัดทำศูนย์ข้อมูลน้ำระดับท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ 
 ๖) ประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ (Strategic Environmental Impact Assessment : SEA) 
ทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำ มีระบบจัดการตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ของชุมชนลุ่มน้ำ มีกลไกการมีส่วนร่วมจาก 
ทั้งภาควิชาการและชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาจากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสาขาอาชีพในทุกกระบวนการ

 
8 พระราชบัญญัตทิรพัยากรนำ้ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 (7) ,หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ศึกษาวิจัยจนถึงระดับการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐโดยให้น้ำหนักข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน
เป็นสำคัญ 
 ๗) มีนโยบายมุ่งเน้นคุ้มครองส่งเสริมคนชายขอบ (กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน เกษตรกรรายย่อย ฯลฯ) 
ในการบริหารจัดการน้ำ 
 ๘) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลน้ำในระดับท้องถิ่นให้ครบทุกพ้ืนที่  

๙) จัดทำฐานข้อมูลที่ละเอียดรอบด้านทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในเรื่องบริหารจัดการน้ำอย่างองค์รวม หลากหลายสาขาวิชา และมีการให้ความสำคัญในประเด็นปัญหา 
เฉพาะพ้ืนที่ ยุติการใช้ความคิดเหมารวมในการจัดการทุกพ้ืนที่    
 ๑๐) พิจารณาทางเลือกอื่นในการบริหารจัดการน้ำ แทนการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งบประมาณจำนวนมาก และอาจไม่คุ้มค่าในมุมมองหลากหลายสาขาวิชา 
    ๑๑) เฝ้าระวังเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิด  
    ๑๒) ศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศ เช่น กรณีการแก้ปัญหาของแม่น้ำ
ไนล์ที่ไหลผ่านในหลายประเทศมาใช้ร่วมกับกลไกคณะกรรมการระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมาธิการแม่น้ำ
โขง (Mekong River Commission: MRC) ข้อตกลงแม่น้ำโขงโดยปฏิญญา MRC 
    ๑๓) ประสานงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางจัดประชุม
ผลักดันนโยบายร่วมระหว่างคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
คณะกรรมการประมงแห่งชาติ กำหนดนโยบายและทิศทางร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำ            

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดระดับปฏิบัติงาน 

    ปัญหาในเรื่องการเก็บข้อมูลภาครัฐในเรื่องน้ำที่น้อยและยังมีความคลาดเคลื่อน รวมถึง 
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในเว็บไซต์แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงรวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ
ในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน การขาดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ 
โดยขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะในระดับการปฏิบัติงาน 

    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติควรประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
และมีแผนงานศึกษาวิจัยสนับสนุนชุมชนในการจัดทำฐานข้อมูลบริหารจัดการน้ำชุมชน เช่น ผังน้ำชุมชน  
แผนการใช้น้ำชุมชนแบ่งตามช่วงเวลา สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ วิธีบริหารน้ำต้นแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้
ปลายน้ำโดยสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เช่น เครื่องตรวจวัดอากาศประจำชุมชน  เครื่องวัดระดับน้ำ
อัตโนมัติ  เครื่องตรวจวัดประปริมานน้ำไหลผ่านชุมชนและปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่เพาะปลูก และแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมสนับสนุนการจัดทำแผนที่/แผนผังชุมชน  
    เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติทุกจังหวัดและการกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ  
ในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยพิบัติและเร่งรัดระบบการเยียวยาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
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และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

     สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงออกแบบและจัดทำต้นแบบทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติและวิธีการประสานงาน 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดความขัดแย้งและการแย่งชิงน้ำของแต่ละพ้ืนที่ 
 
๖. รายละเอียดการเสวนาวิชาการ 
    กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue 
ก้าวสู่ปีที ่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๕ ณ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live 
มีรายละเอียดและสาระสำคัญจากการเสวนาได้ดังนี ้
 

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 
ภาพที่ ๑ นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

    ดิฉันได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานวัตุประสงค์
ของการจัดงาน “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที ่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ :  
สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี ้
    เวทีเสวนาในวันนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน
ขอให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก  ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการยกระดับผลการศึกษา
และถอดบทเรียนด้านแนวความคิดและประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ - สาละวิน 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำภาคอีสาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงร่วมกับโครงการการ
พัฒนาแนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และสถาบันวิชาการต่าง ๆ จัดการเสวนาใน
ครั้งนี้ขึ้น โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งถ้าเปรียบเป็นในวงการพระ ก็เปรียบได้
กลับเกจิอาจารย์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ การอภิปราย : การประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน : ศักยภาพและข้อจำกัด ในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
กับการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน และสถานการณ์การบริหาร
จัดการน้ำระดับภูมิภาค และในช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย “การบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชนและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากประสบการณ์เช่นกัน 
    การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประเมิน
สถานการณ์น้ำและปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่กระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างรอบด้าน และระดมความคิดเห็น
ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนนำไปสู่ การยกระดับ 
ผลการศึกษาวิจัยและการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชนและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
    บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเสวนาในครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พิธีเปิด โดย นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กล่าวว่า 

 
ภาพที่ ๒ นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน 

    ดิฉันรู ้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน เวทีเสวนา  
Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันนี้  
    จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการน้ำยังคงพบ  
ในหลายพื้นที่ทั ่วประเทศ โดยเฉพาะการได้รับเรื ่องร้องเรียนภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ เรื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำเป็นต้องยกระดับ 
การศึกษาวิจัย การถอดประสบการณ์ และการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นจาก
เครือข่ายในหลายภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ครอบคลุมภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชนในการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันเป็นยุคสมัยสังคมแห่งการเปลี่ยนผ่าน และความรู้ต้องมาจาก
มิติที่รอบด้านมากขึ้น มีการบูรณาการข้ามศาสตร์มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเดิม ๆ   ทุกคนต้องมีสำนึกรับผิดชอบ
ต่อ (ชีวิต) หลายรุ่น หลายวัย หลายพื้นที่ หลายชาติพันธุ์ หลายลุ่มน้ำ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับ
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม อันเป็นการรับผิดชอบต่ออนาคตร่วมกัน 
    ในการจัดเสวนาครั้งนี้ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของทุกท่านที่จะร่วมกันนำความรู้และประสบการณ์ 
มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีเสวนาเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาในครั้งนี้
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บัดนี้ 
 

กล่าวนำการเสวนา และภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากร โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว 

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ ๓ ศ.สุริชัย หวันแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสนัติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ในฐานะผู้แทนโครงการการพัฒนาแนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
อยากจะกล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำไปสู่อนาคตร่วมกันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในมุมมองการเปลี่ยน
ผ่านในช่วงภายหลังการประกาศใช้กฎหมายมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ในส่วนนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้มีส่วนสำคัญให้ได้ทำวิจัยภายใต้แผนงานนี้ส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีส่วนรว่ม
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
    โดยในช่วงที ่ผ ่านมาได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนในการทำงานประสานพลังและ 
ถอดประสบการณ์ร่วมกับในหลายพื้นที่ โดยเน้นกรณีศึกษา ๕ ภูมิภาค คือ พื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนล่าง บ้านงาม
เมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  / โครงการผันน้ำยวม ลุ่มน้ำสาละวิน บ้านแม่เงา ตำบล
แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บ้านแสงตะวัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / โครงการ
ผันน้ำโขง เลย ชี มูล เน้นกรณีศึกษาในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่บ้านกลาง ตำบลบ้านตม อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  รวมถึงลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคตะวันออก คลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี คลองส้านแดง จังหวัดพัทลุง 
ซึ่งพบว่าภายใต้การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหลายพื้นท่ีพบปัญหาที่แตกต่างกัน
รวมถึงข้อร้องเรียนที่มายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาต้องมองถึงปัญหา 
ในระดับจุลภาคเพ่ือแก้ไขปัญหา 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ในส่วนสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย ในมุมมองทางวิชาการกับการบริหาร
จัดการน้ำกับความสัมพันธ์บทบาทของภาครัฐ สังคม และชุมชน สะท้อนเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาครัฐมีบทบาทในการใช้อำนาจ ปรับปรุงกฎหมาย และบำรุงรักษา แต่ในอีก
บทบาทหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนมิใช่เป็นเพียงผู้ใช้อำนาจ แต่ให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมมิใช่การ
รวมศูนย์อำนาจเหมือนดังในอดีต  การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งภาคเมือง เกษตร ธุรกิจ สะท้อนว่ากฎหมายต้องคำนึงถึงความสำคัญของ
ท้องถิ่นต่อบทบาทของรัฐที่มีการปฏิรูปตนเอง ซึ่งมีข้อเรียกร้องนำมาสู่การจัดทำกฎหมายฉบับนี้ ส่วนหนึ่งคือ
การจัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนำไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน  
แต่ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจากการศึกษาวิจัยและการมีเรื ่องร้องเรียนยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ทันการในการเตรียมความพร้อม การดำเนินการ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม
เจตนารมณข์องกฎหมายดังกล่าว  
    จากการศึกษาพบว่า ในส่วนขององค์ความรู้ในระดับพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา  
ในระดับพื้นที่แต่ยังขาดการขยายผลเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่สำคัญข้อหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัย  การพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ำยังขาดการบูรณาการจากหลายสาขาวิชาอยู่มาก  
ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่าง โดยปัญหาในเรื่องน้ำเป็นวิกฤติระดับโลกรวมทั้งข้อตระหนักร่วมกัน เช่น แอฟริกาใต้  
ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าประเทศหนึ่งในโลกแต่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด ในส่วนเหล่านี้ระดับสหประชาชาติ 
มีการระดมความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ข้อที่ ๖ เป้าหมายเรื่องน้ำมีลักษณะพิเศษที่ต้องบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ รวมถึงการคำนึงถึงภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน  
ในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องอาศัยการระดมความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิดสิทธิมนุษยชนและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมาตรฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้   เงื่อนไขสำคัญของการมีเป้าหมายร่วมกัน
ในการบริหารจัดการน้ำคือ การระดมทุกภาคส่วนมิใช่เพียงการมีบทบาทเพียงภาคส่วนใดส่วนหนึ่ง  
    ปัญหาที่พบอีกส่วนหนึ่ง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำจากความแตกต่างกันจากสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการบริหารจัดการน้ำ  ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มุ ่งเน้นแต่การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่  ซึ่งต้อง
ประสานหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น โดยใช้
ฐานคิดสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือของพหุภาคีเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญที่คำนึงถึงผลกระทบทางลบ การดำเนินการ
ที่รอบคอบตามหลักวิชาการและบริบททางสังคมให้เกิดความสมดุล มากกว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ภายใต้การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐ การดำเนินการของภาคธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงระบบนิเวศด้วย วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะระดมความเห็น
จากทุกภาคี สร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่ายร่วมกันให้มีความเชื่อมั่นแก้ไขปัญหาเพ่ือความยั่งยืนให้เป็นจริงต่อไป 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การอภิปราย : การประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำกับการพัฒนาที่ย่ังยืน : ศักยภาพและข้อจำกัด 

โดย ๑.  นายอนุสรณ์  รังสิพานิช นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 
  ๒.  ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา  จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ๓.  นายอัตถพงษ์  ฉันทานุมัต ิผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
  ๔.  ผศ. ดร. สิตางศุ์  พิลัยหล้า  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๕.  นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย์  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดำเนินรายการโดย ๑) ดร.มณีรัตน์  มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำ กสม. (ดำเนินรายการ) 
                         ๒) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
     ทั้งนี้ มีสาระสำคัญจากการเสวนา ดังนี้ 

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช  นกัภมิูสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) GISTDA ไดอ้ธิบายเกี่ยวกับฐานข้อมูลสถานการณ์นำ้ของประเทศไทยว่า 

 เราทำงานกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและนำมาวิเคราะห์ 
ให้ภาครัฐและภาคประชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แต่ในเรื่องฐานข้อมูลน้ำ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)  
 เริ่มต้นจากการมีข้อร้องเรียน ก่อนชุมชนจะบริหารจัดการน้ำ
ด้วยตัวเอง ก็ควรทราบข้อมูลจากภาครัฐก่อน คือ ผังน้ำ สภาพอากาศ 

(ปัจจุบัน คาดการณ์ล่วงหน้า) ปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ 
(ปริมาณน้ำ , การจัดการน้ำในเขื ่อน , ปริมาณน้ำที ่ระบายออก , 

แผนการระบายน้ำ) ระดับน้ำในแม่น้ำ  อย่างน้อยคือ บริเวณชุมชนของตนเองเพื่อรับทราบในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำของภาครัฐซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง ซึ่งในหลายส่วนชุมชนยากที่จะเข้าถึงข้อมูล  ภาครัฐ 
ควรสอนให้ชุมชนเข้าใจและร่วมตรวจสอบในส่วนของการบริหารจัดการของภาครัฐ  เพราะต้องยอมรับว่าน้ำ 
มีแนวโน้มที่จะขาดแคลน มีการแย่งน้ำกันมากข้ึนช่วง ๔ – ๕ ปี ที่ผ่านมา การกระจายน้ำให้ทั่วถึงทำได้ยากขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ปัจจุบันเปิดเผยโปร่งใสแล้ว 

ภาพที่ 4 อนุสรณ์ รังสิพานิช 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๕ powerpoint นำเสนอ อนุสรณ์ รังสิพานิช หน้าที่ ๕ 

    ปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลภาครัฐในเรื่องน้ำยังไม่เพียงพอ คือ น้ำต้นทุนต่อความต้องการ
ใช้น้ำที่แท้จริง โดยแบ่งได้หลัก ๆ คือ อุปโภค บริโภค ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันใช้การ
ประมาณการจากในอดีต แต่ความต้องการน้ำในปัจจุบันต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ ้น เช่น  
ภาคการเกษตร ภาครัฐควรวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้น้ำปลูกข้าวในแต่ละช่วงและในแต่ละพื ้นที่  
เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการการใช้น้ำที่ถูกต้อง ไม่ใช่ผันน้ำไปในช่วงที่ข้าวไม่ต้องการน้ำ 

 
ภาพที่ ๖ powerpoint นำเสนอ อนุสรณ์ รังสิพานิช หน้าที่ ๖ 

    ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดอยู่ในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ๑๒ กระทรวง ๕๑ หน่วยงาน เช่น สถานีตรวจวัดอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศ ระบบการวิเคราะห์
ติดตามปริมาณน้ำฝน ดาวเทียมก็สามารถวิเคราะห์ปริมาณน้ำจากเมฆได้ ข้อมูลปริมาณน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 
ข้อมูลเหล่านี้มีในเว็บไซต์และเปิดเผยซึ่งหากผิดพลาดประชาชนสามารถร้องเรียนได้    
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ข้อมูลที่น่าจะเป็นปัญหา คือ ข้อมูลสถานการณ์ของลุ่มแม่น้ำโขง เพราะประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศต้นน้ำไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ แม้จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศแต่ข้อมูลที่
รับนั้นมีน้อยมาก แต่ในส่วนนี้คิดว่าข้อมูลจากดาวเทียมอาจเป็นประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์ ได้ซึ่งอยู่ใน
แผนการวิเคราะห์ปริมาณน้ำของหน่วยงาน 

 
ภาพที่ ๗ powerpoint นำเสนอ อนุสรณ์ รังสิพานิช หน้าที่ ๑๕ 

    การประเมินความต้องการใช้น้ำที่มีมากขึ้นกับต้นทุนน้ำที่อาจลดลงอาจเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำ 
เราจึงควรมีนักวิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการน้ำแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการแย่งชิงน้ำ 
ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 
ข้อเสนอการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อเสนอต่อภาครัฐในการสนับสนุนชุมชน 
    เมื่อชุมชนได้เข้าถึง รับทราบข้อมูลการจัดการน้ำจากภาครัฐแล้ว ชุมชนควรต้อง 
    ๑. ต้องทำผังน้ำของตนเอง เช่น ข้อมูลคลองเล็ก ๆ ที่ภาครัฐไม่ได้จัดทำ การผันน้ำในพื้นที่
เกษตรกรรมรายย่อย  ชุมชนต้องมีแผนการบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนที่แตกต่างกัน คือ ๑. จากสภาพ
อากาศคือแหล่งน้ำฝน (การทำนาปีที่ต้องขุดบ่อ) ๒. จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ปริมาณน้ำ , การใช้น้ำต่อปี ,  
การวางแผนใช้น้ำ/ส่งน้ำ) ๓. จากคลองชลประทานที่มีการแย่งชิงน้ำและมักมีการกล่าวหาภาครัฐว่าไม่ปล่อยน้ำ
ให้ชุมชน (การปล่อยน้ำ , ปริมาณน้ำต้นทาง , การส่งน้ำเข้าพ้ืนที่ชุมชนผ่านประตูระบายน้ำ) น้ำต้นทุนจากเครื่องสูบ
น้ำจากแม่น้ำ  แหล่งน้ำใต้ดินซึ่งมองว่าควรใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นหลักมากกว่าการนำมาใช้ในเกษตรกรรม 
    ๒. การใช้น้ำของชุมชน (แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน , ปริมาณความต้องการน้ำในชุมชน , 
ช่วงเวลาที่ต้องการน้ำและปริมาณการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา)  
    ๓. แผน/ผลการใช้น้ำของชุมชน ประกอบด้วย แผนการใช้น้ำตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
แผนการใช้น้ำที่คำนึงถึงผู้ใช้ท้ายน้ำ แผนการใช้น้ำที่คำนึงถึงการอุปโภค บริโภค ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม 
แผนการรับมือภัยแล้ง/อุทกภัย เพ่ือนำข้อมูลเสนอต่อภาครัฐสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๔. เทคโนโลยีสนับสนุนชุมชน ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอากาศประจำชุมชน  เครื่องวัด
ระดับน้ำอัตโนมัติ  เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านชุมชนและปริมาณน้ำไหลเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก  และแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมสนับสนุนการจัดทำแผนที่/แผนผังชุมชน ซึ่งทาง Gistda ได้เคยจัดทำข้อมูลในส่วนนี้แล้ว 

 
ภาพที่ ๘ powerpoint นำเสนอ อนุสรณ์ รังสิพานิช หน้าท่ี ๒๒ ตัวอย่างข้อมูลดาวเทียมสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็ก  

 
ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลเพื่อบริหารน้ำชุมชน 
๑. ชุมชนควรนำเทคโนโลยีมาช่วยช่วยการบริหารจัดการน้ำชุมชน 
๒. ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการน้ำชุมชน 
๓. การจัดการน้ำและการประเมินการใช้น้ำต้องคำนึงถึงผู้ใช้ท้ายน้ำ 
๔. ควรมีการจัดประชุมหารือระหว่างชุมชนต้นน้ำและชุมชนท้ายน้ำ 
๕. การจัดการน้ำควรสอดรับกับนโยบายในภาพใหญ่ 
๖. แหล่งน้ำต้นทุนมีจำกัด ในอนาคตอาจมีการเก็บค่าน้ำในแหล่งชลประทาน  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ศ. เกียรติคณุ ดร.สุวัฒนา  จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้กล่าวถึงกฎหมายพระราชบญัญัติทรัพยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับการบริหารจัดการน้ำว่า 

 
ภาพที่ ๙ ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    วัตถุประสงค์ของกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตราขึ้นเพื่อแก้ปัญหา 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอดีตซึ่งนโยบายไม่ชัดเจน หน่วยงานมีภารกิจทับซ้อน 
หลายหน่วยงาน ทิศทางการบริหารไม่เป็นเอกภาพ การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลกระจัดกระจาย  
แยกส่วน เข้าถึงยาก แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนไม่ได้และขาดการมีส่วนร่วม จึงมีการผลักดันกฎหมายแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีแนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด
นโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่แยกออกจากหน่วยปฏิบัติ คือ สำนักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี  (ต่อมาคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในปัจจุบัน หรือ 
สทนช.) โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของ
ประเทศ (Regulator) มีหน้าที่หลัก ๔ ประการ คือ ๑. กำหนดยุทธศาสตร์/จัดทำแผนแม่บท ๒. กลั่นกรอง
โครงการต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบ ๓. ประสานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔. ติดตาม กำกับดูแล  
การดำเนินการตามแผน และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยมี
การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจากภาคประชาชน โดยต่อมาเมื่อมีการแปรญัติการพิจารณาร่าง
กฎหมายส่งผลให้รายละเอียดในหลายองค์ประกอบเปลี่ยนไปและในส่วนของการจัดตั้งกองทุนถูกตัดออก  
แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๑๐ powerpoint นำเสนอ ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร หน้าที่ ๖ 

การประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัญหาที่เกิดขึ้น 
    กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้เมื ่อวันที ่ ๒๘ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ หมวด ๑๐๖ มาตรา โดยในส่วนสำคัญ คือ หมวดที่ ๓ คือ องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ  
    ๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นในการกำหนดนโยบายและ
จัดทำยุทธศาสตร์ การกำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศตามกฎหมายดังกล่าว  
แต่มีการโอนย้ายบุคลากรส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานภาคปฏิบัติ (operator) ที่คุ ้นเคยกับการผลักดันงาน 
ในระดับโครงการ จึงยังขาดความเข้าใจในบทบาทการเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ 

 
ภาพที่ ๑๑ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๑๒ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๒. องค์ประกอบสำคัญตามเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ภายหลัง การดำเนินการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา คือ ๑) การกำหนด
ลุ่มน้ำ ตามมาตรา ๒๕ ไม่เกิน ๒ ปี หลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับในบทเฉพาะกาล ๒) การกำหนดให้มีคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ ตามมาตรา ๒๗ ไม่เกิน ๒ ปี หลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับในบทเฉพาะกาล (เพึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕)  

 
ภาพที่ ๑๓ คณะกรรมการลุ่มน้ำ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) ในส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้ำและอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ ๔) การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ
น้ำท่วมไว้เป็นการล่วงหน้า ตามมาตรา ๖๔  ๕) การจัดทำผังน้ำและรายการประกอบฯ ตามมาตรา ๑๐๓   
๖) การออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ตามมาตรา ๑๐๖ 
การจัดการน้ำของประเทศไทย ความขัดแย้ง ข้อสังเกตการจัดทำโครงการภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ในอดีตมีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำโดยที่ผ่านมาพบปัญหา 
ในเรื่องรายละเอียดที่มีความเฉพาะด้าน มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากและปัญหาการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในหลายกรณี เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้มีแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  9  

 
ภาพที่ ๑๔ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งพบปัญหาและข้อสังเกต ๑. ปัญหาในกระบวนการจัดทำ/ศึกษา โดยการจัดจ้างของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
มีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ซึ่งทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมมีปัญหา ๒. หน่วยงาน
ไม่ให้ความสำคัญของการศึกษาผลกระทบ สังเกตได้จากสัดส่วนงบประมาณในการศึกษาผลกระทบที่น้อยเมื่อเทียบ
กับงบประมาณทั้งหมดของโครงการ ๓. ปัญหาของรายงานการศึกษาที่ระบุมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไว้ด้านต่าง ๆ จำนวนมาก แต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ   
     ดังนั้น ในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนำ้ เห็นควรต้องปรับเกณฑ์/มาตรฐาน 
ในการตีกรอบและระบุผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ให้แตกต่างจากโครงการลักษณะอ่ืน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ ซึ่งควรเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนกังานทรพัยากรนำ้แห่งชาติ 
ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
9 ประกาศสำนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวนัที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๑๕ PowerPoint นำเสนอ ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร หน้าที่ ๔๓ 

     และในส่วนของการพิจารณาอนุมัติโครงการต้องมีการถ่วงดุลอำนาจ เนื่องจากปัจจุบันประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (เจ้าของโครงการ) และประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้อนุมัติ
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA) เป็นบุคคลเดียวกัน 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัต ิผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ  
ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและความก้าวหนา้ของการดำเนนิงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
ภาพที่ ๑๖ นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัต ิผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

    ๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการขับเคลื ่อนภารกิจ 
จำนวน ๔ ภารกิจหลัก ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ๒) ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
๓) ด้านการจัดทำแผนงานนวัตกรรม และ ๔) ด้านองค์กรเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยที่ผ่านมา 
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำ จำนวน ๔๘ หน่วยงาน 
และมีกฎหมายที่ทับซ้อนกันจำนวนมาก 

 
ภาพที่ ๑๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

โดยมีโครงสร้างกลไกการทำงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ระดับนโยบาย 
คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ๔๘ หน่วยงาน (๑๓ กระทรวง) /  
ระดับลุ่มน้ำ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง / และระดับพื้นที่ คือ องค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ ๑๘ กลไกการทำงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ๒. โดยการทำงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามกลไกการทำงานตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจในการบริหารจัดการน้ำ10 ในช่วงเวลาวิกฤติ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการร่วมกับกลไกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คือ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีการกำหนดระดับการเตือนภัยร่วมกัน  
มีการแบ่งภารกิจหน้าที่ในการติดตามภาวะวิกฤติในแต่ละพ้ืนที่และประสานข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ 

 
ภาพที่ ๑๙ กลไกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซ้าย) ร่วมกับกลไกตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขวา)   

 
10 มาตรา ๒๔ พระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และเพ่ือให้การทำงานในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใช้กลไกของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๓ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำให้การบริหารจัดการน้ำท่วม – แล้ง ให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น ๖ คณะทำงาน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านอำนวยการ ๒) ด้านประเมินสถานการณ์ ๓) ด้านบริหารจัดการน้ำ ๔) ด้านสร้างการรับรู้และ 
การประชาสัมพันธ์ ๕) ด้านบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ๖) ด้านติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินโครงการ 

 
ภาพที่ ๒๐ กลไกการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ โดย กลไกกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) 

    ๓. การมีมาตรการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ประกอบด้วย  
๑) การเร่งกักเก็บน้ำฤดูแล้ง ๒๕๖๔ / ๒๕๖๕ (ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ๖๑,๘๔๙ 
ล้านลูกบาศก์เมตร  ๒) การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานคร)   
๓) ปฏิบัติการเติมน้ำ โดยปฏิบัติการฝนหลวง  ๔) กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง  ๕) วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง   
๖) การเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ  ๗) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ๔ แม่น้ำสายหลัก (ความเค็ม)  ๘) การติดตาม
และประเมินผล  และ ๙) สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำ   

 
ภาพที่ ๒๑ สรุปผลติดตามการดำเนินการมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ๒๕๖๔/๒๕๖๕  

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๔. รวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ๑๓ มาตรการ คือ  
๑) การคาดการพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วม  ๒) การบริหารจัดการน้ำพ้ืนที่ต่ำรองรับน้ำหลาก  ๓) การทบทวน ปรับปรุง
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ – กลาง และเขื่อนระบายน้ำ ๔) การซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารชลศาสตร์/ระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน  ๕) การปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ๖) การขุดลอกคูคลอง
และกำจัดผักตบชวา  ๗) การเตรียมพร้อมเครื่องจักรประจำพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วม  ๘) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ำและวิธีการส่งน้ำ  ๙) การตรวจความมั่นคง คัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ  ๑๐) การเตรียมพ้ืนที่อพยพและซักซ้อม
เผชิญเหตุ  ๑๑) การตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย  ๑๒) การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ๑๓) การติดตาม
และประเมินผล 

 
ภาพที่ ๒๒ มาตรการรองรับสถานการณ์น้ำฤดูฝน ๒๕๖๔/๒๕๖๕ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

    ๕. การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ประกอบด้วย แผนแม่บทลุ่มน้ำระดับพื้นที่ ๒๒ ลุ่มน้ำ11 
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 

 
11  พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓ กำหนดให้ลุ่มน้ำของประเทศไทย แบ่งเป็น ๒๒ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย (๑) ลุ่มน้ำสาละวิน  (๒) ลุ่มน้ำ
โขงเหนือ  (๓) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) ลุ่มน้ำชี (๕) ลุ่มน้ำมูล (๖) ลุ่มน้ำปิง (๗) ลุ่มน้ำวัง (๘) ลุ่มน้ำยม (๙) ลุ่มน้ำน่าน (๑๐) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (๑๑) 
ลุ่มน้ำสะแกกรัง (๑๒) ลุ่มน้ำป่าสัก (๑๓) ลุ่มน้ำท่าจีน (๑๔) ลุ่มน้ำแม่กลอง (๑๕) ลุ่มน้ำบางปะกง (๑๖) ลุ่มน้ำโตนเลสาบ (๑๗) ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(๑๘) ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (๑๙) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน (๒๐) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๒๑) ลุม่น้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง (๒๒) ลุ่ม
น้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๖. การเร่งรัดจัดทำกฎหมายฉบับรองภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จำนวน ๓๕ ฉบับ ซึ่งแล้วเสร็จจำนวน ๒๑ ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ ฉบับ ซึ่งจะช่วยสร้างกลไก  
การมีส่วนร่วมให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพ้ืนที่ 
    ๗. การขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำและการสรรหาคณะกรรมการประจำลุ่มน้ำ ประกอบด้วย 
กรรมการลุ ่มน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กรรมการลุ่มน้ำ  ผู้แทนองค์กรผู ้ใช้น้ำ และกรรมการลุ ่มน้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร. สิตางศุ ์พิลัยหล้า  อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ได้กล่าวถึง สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำระดับภูมิภาค กรณีลุ่มน้ำภาคเหนือ –  สาละวิน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

 
ภาพที่ ๒๓ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า  อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
    ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นลุ่มน้ำที่กินพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย เกิดจากการไหลรวมของ
แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ณ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ลุ่มน้ำรวมประมาณ ๒๐,๕๐๐ ตาราง
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน ๑๖ จังหวัดภาคกลาง  มีสภาพอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา มีฝนเฉลี่ย ๑,๑๒๗
มิลลิเมตร และปริมาณน้ำท่า (น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วเกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้า) เฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประมาณ ๓,๙๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ) 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ ๒๔ powerpoint นำเสนอ ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า หน้าที่ ๕ ปริมาณฝนและน้ำท่าเฉลี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากรายงาน

การดำเนินการด้านรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ , ๒๕๕๕ 

    ปริมาณฝนและน้ำท่า ประเทศไทยยังพบปัญหาการจัดเก็บข้อมูลตั ้งแต่อดีต – ปัจจุบัน  
ซึ่งหากเทียบระหว่างข้อมูลรายงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ก็พบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน  
    พ้ืนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
และเป็นผลิตผลที่สำคัญของประเทศ จึงต้องมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งโครงการขนาดใหญ่ 
(พื้นที่เก็บน้ำเกิน ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) โครงการขนาดกลาง (๒ ล้าน – ๑ ร้อยล้านลูกบาศก์เมตร) และ
โครงการขนาดเล็ก (ต่ำกว่า ๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร) รวมทุกโครงการ จำนวน ๓๘๐ โครงการ  โดยพบปัญหาคือ 
โครงการขนาดเล็กไม่มีการเชื่อมโยงและระบบส่งน้ำครบทุกแห่ง ส่งผลให้เกษตรกรและประชนไม่สามารถ  
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีรับน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประมาณร้อยละ ๓๐ – ๔๐ จากการประเมิน 
    ในส่วนของความต้องการใช้น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) จากรายงานของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คือ ๗,๙๒๙.๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  แต่ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
จากรายงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คือ ๓,๙๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่งผลให้เกิดคำถามว่า  
“ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขาดแคลนน้ำจริง ๆ ใช่หรือไม่”  แต่ทั้งนี้มีข้อสังเกตในส่วนของตัวเลขปริมาณน้ำที่ขาด 
เมื่อเทียบกับรายงานการใช้น้ำตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของกรมชลประทานที่ว่าจ้างบริษัทปัญญา  
คอลซัลแตนท์ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประเมินว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความต้องการใช้น้ำจำนวน ๓๐,๐๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนกับรายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวนมาก 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    สถานการณ์การขาดแคลนน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
    ๑) ประเด็นข้อสังเกตจากการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน  พบว่า  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ ๔ แต่ทดแทน
ด้วยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า หากมีการใช้น้ำในระดับปกติ  เมื่อพื้นที่เกษตรกรรม
ลดลง ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมก็น่าจะลดลงไปด้วยกัน 
    ๒) ประเด็นข้อสังเกตด้านน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีมากกว่าน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
     แหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกิดจากแม่น้ำเจ้าพระยารวมกับแม่น้ำสายอื่น เช่น 
แม่น้ำสะแกกรังที่ไหลรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานี   จากการประเมินปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยกรมชลประทาน คือ ๒๑,๖๐๗.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
ซึ่งเมื่อเทียบข้อมูลการประเมินการใช้น้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ๑๖,๕๗๙ 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือแม้กระทั่งการประเมินในอนาคต ปี พ.ศ. ๒๕๗๙  คือ ๑๘,๙๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
สรุปได้คือ ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำ 
     การประเมินการใช้น้ำจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเพ่ิม
ปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื ่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื ่อนภูมิพล ของกรมชลประทานระบุว่า  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ , ๒๕๕๑ , ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖ , ๒๕๖๐ และ๒๕๖๔ ปริมาณความต้องการ 
ใช้น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะขาดแคลน แต่พบว่าในปีดังกล่าวมีเหตุการณ์อุทกภัยมาโดยตลอด จึงอาจสรุปได้ว่า
ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำ
เพียงแต่ว่า “ขาดการบริหารจัดการที่ดี”  

 
ภาพที่ ๒๕ powerpoint นำเสนอ ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า หน้าที่ ๓๐ พ้ืนที่น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส.ค. – พ.ย. ๒๕๖๔ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๓) การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – ข้อจำกัด ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ข้อมูลลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ , ๒๕๕๕) ระบุว่า มีจุดแข็งจำนวนมาก เช่น เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 
มีพื้นที่เกษตรจำนวนมาก เป็นต้น แต่มีจุดอ่อนคือ มีปริมาณใช้น้ำจำนวนมาก ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เพียงพอ โดยมีข้อสังเกตหนึ่งคือพื ้นที่เขื ่อนภูมิพลมีพื้นที ่กักเก็บน้ำประมาณ 
๑๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากสถิติข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ -  ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล 
กักเก็บน้ำยังไม่เต็มความจุของพื้นที่ จึงมีการประเมินในส่วนของโอกาสว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยามีลุ่มน้ำใกล้เคียง  
ที่มีปริมาณน้ำมากในฤดูฝนเหมาะแก่การผันน้ำมาใช้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ (ลุ่มน้ำสาละวิน) แต่มีข้อจำกัด คือ   
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในลุ ่มน้ำตอนบนและโครงการผันน้ำเพื ่อเพิ ่มปริมาณน้ำในลุ ่มน้ำเจ้าพระยา  
มีการดำเนินการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีความขัดแย้งจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในสังคม  
    ลุ่มน้ำสาละวิน 
    ลุ่มน้ำสาละวิน มีพื้นที่ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 
๘๐ เป็นพื้นที่ป่าไม้ เป็นพื้นที่ภูเขาและมีความลาดชัน มีลุ่มน้ำสาขา ๒๒ ลุ่มน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ลำน้ำสาละวิน มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร เหมาะแก่การทำ
โครงการพัฒนาขนาดกลางและขนาดเล็ก  แต่พ้ืนที่ไม่เหมาะแก่การดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
    ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา มีปริมาณฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๓๐๕ มิลลิเมตร 
และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มน้ำสาละวิน ประมาณ ๗,๔๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
ภาพที่ ๒๔ powerpoint นำเสนอ ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า หน้า ๓๘ ปริมาณฝนและน้ำท่าเฉลี่ยลุ่มน้ำสาละวิน จากรายงาน 

การดำเนินการด้านรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ , ๒๕๕๕ 

    พื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ พบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณลุ่มน้ำสาละวินที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๕ โดยมีแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ความต้องการใช้น้ำลุ่มน้ำสาละวิน  มีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวม ๑,๑๔๕.๐๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี และมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีของลุ่มน้ำสาละวิน ประมาณ ๗,๔๓๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี  
ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้น้ำ มีความเหมาะสมที่จะผันน้ำไปเพิ่มปริมาณน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
    การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – ข้อจำกัด ของลุ่มน้ำสาละวิน (ข้อมูลลุ่มน้ำ
สาละวิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ , ๒๕๕๕)  พบว่าจุดแข็งคือ มีความอุดมสมบูรณ์ สังคมมีความสงบ 
มีความเป็นมิตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีจุดอ่อน คือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าอนุรักษ์? ขาดระบบประปา  
ขาดอำนาจและงบประมาณในการพัฒนา  และมีข้อจำกัด คือ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต้องทำความตกลง
กับประเทศเพื่อนบ้าน (แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำนานาชาติมีต้นกำเนิดจากประเทศทิเบต ไหลผ่านประเทศจีน 
ประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์) 
    โครงการขนาดใหญ่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำตน้ทุนใหเ้ขื่อนภูมิพลแนวส่งน้ำยวม – อ่างเกบ็น้ำ
เขื่อนภูมิพล หรือ โครงการผันน้ำยวม (สาละวิน) เติมเขื่อนภูมิพล (เจ้าพระยา) 
    มีรายละเอียดการดำเนินการเพื ่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในลุ ่มน้ำเจ้าพระยา แบ่งเป็น  
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ , การทำฝนหลวง , การกำหนดที่ดินเกษตรกรรม 
ให้เหมาะสม) ๒) การจัดการความต้องการใช้น้ำ ๓) บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 
โดยมีการให้เหตุผลความจำเป็นว่า ต้องพิจารณาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  
และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ จากข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำสาละวินมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าไม้มากกว่า ๘๐ % จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
    การดำเนินโครงการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด ๓,๖๔๑.๑๘ ไร่ งบประมาณดำเนินโครงการ
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะได้รับปริมาณน้ำที่เพ่ิมขึ้น จำนวน ๑,๐๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีเส้นทาง
ผันน้ำตัดผ่านเขตป่าอนุรักษ์ใช้พื้นที่จำนวน ๒,๗๓๕.๐๖ ไร่ และมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่เตรียมประกาศอุทยาน
แห่งชาติแม่เงา จำนวน ๘๕๒.๗๕ ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ จำนวน ๑,๕๓๘.๒๑ ไร่  โดยมีองค์ประกอบของ
โครงการประกอบด้วย ๑) เขื่อนผันน้ำยวม ๒) ถนนเข้าเขื่อน ๓) อ่างเก็บน้ำยวม ๔) สถานีสูบน้ำบ้านสบเงา  
๕) ระบบอุโมงค์ส่งน้ำ ๖) พ้ืนที่เก็บวัสดุขุดเจาะอุโมงค์ ๗) ทางออกอุโมงค์ส่งน้ำและการปรับปรุงลำห้วยงูด 

 
ภาพที่ ๒๕ powerpoint นำเสนอ ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า หน้า ๕๑ องค์ประกอบพื้นที่โครงการผันน้ำยวม (สาละวนิ) เติมเขื่อนภูมิพล(เจา้พระยา)  
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ดังนั้น หากพิจารณาแล้วอาจตั้งคำถามต่อมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ว่าโครงการผันน้ำยวม (สาละวิน) เติมเขื่อนภูมิพล (เจ้าพระยา) เป็นมาตรการเดียวที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตต่อรายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว คือ  
    ๑)  ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในพ้ืนที่โครงการ โดยระบุว่าพื้นที่โครงการเป็น
แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง และเกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้เคียงในดอีต “เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลัง” 
    ๒. พื้นที่โครงการมีแร่ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม ฯลฯ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนัก 
สู่ดิน น้ำ และอากาศ 
    ๓. การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์ปลาต่างถิ่น (Alien species) ระหว่างลุ่มน้ำจากลุ่มน้ำยวม 
สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำบางชนิด ทั้งในลุ่มน้ำยวม ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
และลุ่มน้ำท่าจีน ไปจนถึงอ่าวไทย 
    ๔. ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
    ๕. มีแนวโน้มจะดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private 
Partnership : PPP) ซึ่งเรื่องน้ำเป็นปัจจัย ๔ สำหรับทุกชีวิต รัฐไม่อาจใช้แนวคิดแสวงหากำไรมาดำเนินการได้ 
    ๖. กิจกรรมการมีส่วนร่วมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ยังคงมีกระบวนการเฉพาะแก่
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการเสียที่ดินทำกินจากการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งยังมีกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ คือ เกษตรกร 
ผู้ใช้น้ำประปา และชาวประมง ทั้งในแม่น้ำยวม ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน 
    โดยความคิดเห็นส่วนตัว ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า ได้กล่าวว่า รายงานประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมโครงการผันน้ำยวม (สาละวิน) เติมเข่ือนภูมิพล (เจ้าพระยา) เป็นรายงานที่ไม่มีคุณภาพ ถูกท้วงติง
จากชุมชนและนักวิชาการหลายสาขา มีการถูกบิดเบือนข้อมูลหลายประเด็น ส่วนหนึ่งคือการนำข้อมูลการ
สัมภาษณ์จากร้านอาหารท้องถิ ่น (ร้านลาบ) และนำไปอ้างอิงในเล่มรายงานนำไปสู่ข้อท้วงติงอันโด่งดัง  
# EIA ร้านลาบ  
 
ข้อเสนอแนะทางเลือกในเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยไม่ใช้การดำเนินโครงการผันน้ำยวม 
(สาละวิน) เติมเขื่อนภูมิพล (เจ้าพระยา)  
     ๑.) การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งในพื้นที่ชลประทานและพื้นที่เกษตรน้ำฝน  
เก็บน้ำในบ่อ สระ ไร่นา เชื่อมโยงกับระบบชลประทานที่มีการกักเก็บน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง 
     ๒) วิเคราะห์น้ำต้นทุน โดยใช้น้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดิน ตามศักยภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
     ๓) ใช้แนวคิด ๓ R 12 กับอุตสาหกรรมในลุ ่มน้ำเจ้าพระยา  รณรงค์ให้ลดการใช้น้ำ  
การใช้ซ้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 

 
12 ๓R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปรมิาณขยะให้นอ้ยลง ด้วยการลดการใช ้การนำกลับมาใช้
ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: ๓Rs) 



P a g e  | 35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 
     ในอดีตที่ผ่านมา การดำเนินการโครงการในแต่ละลุ่มน้ำดำเนินการจากหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ปัจจุบันมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการเป็นผู้กำกับและวางกฎระเบียบ
ระดับนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ (regulator) จึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังนี้ 
     ๑) วิเคราะห์ปัญหาของลุ่มน้ำในแบบองค์รวม แนวทางแก้ไขปัหา และแนวทางการบูรณาการ
หน่วยงานร่วมกัน รวมถึงภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วม 
     ๒) พิจารณาประเมินผลการดำเนินโครงการเกี ่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในอดีตที ่เคย
ดำเนินการแล้ว และแผนการดำเนินโครงการในอนาคต ในเรื่องผลกระทบต่อภาพรวมของน้ำทั้งข้อดีและข้อเสีย 
     ๓) แสวงหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่ลดการใช้งบประมาณ 
จากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อลดภาระการใช้จ่ายของประเทศไทย รวมถึงการหลีกเลี่ยงการดำเนินการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) กับต่างประเทศที่อาจเสี่ยงต่อ
การสูญเสียอำนาจต่อรอง 

คุณสันตภิาพ ศิริวัฒนไพบูลย์  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  
ได้กล่าวถึง สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำระดับภูมิภาค กรณีกรณีลุ่มน้ำภาคอีสานว่า 

 
ภาพที่ ๒๖ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

    ความเป็นจริงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สูงกว่าพื้นที่ภาคกลาง  
โดยมีพื้นที่ฝนน้อยประมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร/ปี และในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนมาก เช่น จังหวัดนครพนมและ 
บึงกาญ ประมาณ ๒,๕๐๐ มิลเมตร/ปี ซึ่งมากกว่าจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่ภาคใต้ เพราะฉะนั้น
ความเชื่อในเรื่องพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือเป็นพื้นที่แห้งแล้งจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริง เป็นเพียง  
วาทกรรมซ้ำซากในการของบประมาณเพ่ือบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่มาอย่างยาวนาน 
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และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    พื้นที่ ๑ ใน ๓ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ฝนดีได้รับอิทธิพลพายุฝนจากทะเลจีนใต้  
มีพื้นที่ฝนน้อยบริเวณตอนกลางของภาค เช่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น เพราะฉะนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะพื้นที่ ๓ ประเภท คือ พื้นที่ฝนดี พื้นที่ 
ฝนปานกลาง และพื้นที่ฝนน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ คือ ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร/ปี มีปริมาณน้ำ
มากกว่า ๒๒๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๐ คิดเป็นประมาณ 
๖๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งโดยปกติเมื่อกล่าวถึงปริมาณน้ำมักกล่าวถึงเฉพาะปริมาณน้ำท่า ไม่มีการกล่าวถึง
ปริมาณน้ำฝน กล่าวคือ ในพื้นที่รับน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมากจะหาพื้นที่กักเก็บน้ำฝนปริมาณ
มากมาจากที่ใด ด้วยวิธีอะไร มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 
    ส่วนตัวเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีวิธีบริหารจัดการน้ำแบบเฉพาะทาง เนื่องจาก  
มีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่เหมาะแก่การจัดทำโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการที่สูง เช่น
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผันน้ำจากแม่น้ำโขง 
    ปัญหาและข้อจำกัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินทราย  
กักเก็บน้ำได้ยาก มักสะสมเป็นน้ำบาดาลแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากพ้ืนที่ใต้ดินของภาคตะวันออกฉียงเหนือ
เป็นดินเค็ม ส่งผลให้น้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความเค็มไปด้วย ปริมาณแหล่งน้ำร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมอยู่บริเวณอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไหลผ่านไปยังแม่น้ำโขง  
ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้นหากช่วงใดมีปริมาณน้ำฝนมากจังหวัดอุบลราชธานีจะ เกิด
อุทกภัย แต่หากเมื ่อใดเป็นฤดูแล้ง ก็จะไม่มีพื ้นที ่กักเก็บน้ำ เนื ่องจากไม่มีพื ้นที ่ขนาดใหญ่ที ่เหมาะสม  
ในการจัดทำเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ  
    เมื ่อไม่มีพื ้นที ่เหมาะสมในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำแล้ว ในพื้นที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่ควรพิจารณาในเรื่องการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ แต่ควรพิจารณาบริหาร
จัดการน้ำจากแหล่งน้ำฝนที่มีปริมาณมากกว่า ๒๒๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระดับพื ้นที ่ ซึ่ งใช้
งบประมาณน้อยและมีการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่มากกว่าการจัดทำโครงการ
ขนาดใหญ่ โดยข้อพิจารณาหลัก คือ การออกแบบระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ในระดับที่สามารถนำมา
อุปโภคและบริโภคได้โดยอาจพิจารณาต้นแบบการดำเนินการจากประเทศสิงคโปร์ หรือกรณีศึกษาจาก
กรุงเทพมหานคร คือการนำน้ำซะขยะมูลฝอย13 กลับมาใช้ใหม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ  
ที่ควรนำระบบนี้กระจายไปสู่การบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษของการบริหารจัดการน้ำ  
โดยกระจายอำนาจการบริหารไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน  รวมถึงการสร้างนโยบายและแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการน้ำให้ดำเนินการ 
สร้างสถานที่กักเก็บน้ำที่จะนำมาบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมของตนเอง และการจัดทำระบบบำบัดน้ำ
กลับมาใช้ใหม่  

 
13 น้ำซะขยะมลูฝอย หมายถึง ของเหลวที่ไหลซึมออกมาจากขยะมูลฝอยและมีความสกปรกสูง 
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หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ทั้งนี้ โดยสรุป คือ ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณที่เพียงพอในพื้นที่  
แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการกักเก็บ การบำบัดกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อระบบ
นิเวศและสังคม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาการบริหารจัดการน้ำทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อจำกัดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ช่วงบ่าย : การอภิปราย “การบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ย่ังยืน” โดย 

   ๑. นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
   ๒. นายอัตถพงษ์  ฉันทานุมัต ิผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
   ๓. นายเกื้อศักดิ์  ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน 
   ๔. นายพิพัฒน์  เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ 
   ๕. ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ๖. นายอนุสรณ์  รังสิพานิช  นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 
   ๗. รศ.ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๘. รศ.ดร.ธนพร  ศรียากูล   ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   ๙. คุณสมคิด สิงสง รองประธานกรรมการมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต จงัหวัดขอนแก่น  
   ๑๐. ผู้แทนชาวบ้าน กรณีโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล  
   ๑๑. นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากร  ลุ่มน้ำยวม เงา 
เมย สาละวิน 
ดำเนินรายการ โดย  
   ๑. นายไพโรจน์  พลเพชร ที่ปรึกษาประจำ กสม. (ดำเนินรายการ) 
   ๒. ดร.กฤษฏา  บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (ประมวลสรุป) 
   ทั้งนี้ มีสาระสำคัญจากการเสวนา ดังนี้ 
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นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิกล่าวว่า 

 
ภาพที่ ๒๗ นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร ับเรื ่องร้องเรียนให้ ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนภายหลังการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ เรื่อง  
โดย กสม. มีความเห็นว่า หากมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในรายโครงการจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้  
จึงเห็นควรยกระดับการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม โดยปัญหาใหญ่ส่วนหนึ่ง คือ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่  เจตนารมณ์ที่สำคัญของกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คือสิทธิในการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กสม. เห็นควรให้กฎหมายมีการบังคับใช้
ตามเจตนารมณ์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกลไกหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวคือ กลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ 
ในการวางแผนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือกระบวนการมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาในพ้ืนที่โดยส่วนตัวมองว่า
กลุ่มคนจนหรือเกษตรกร จะเป็นผู้รับภาระหนักท่ีสุดที่จะเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ 
     การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ กสม. ดำเนินการตรวจสอบ หรือ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓14 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

 
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทาง
ช ี วภาพอย ่ างสมด ุ ลและย ั ่ งย ื นตามว ิ ธ ี การท ี ่ กฎหมายบ ัญญ ั ติ  (๓) เข ้ าช ื ่ อก ั น เพ ื ่ อ เสนอแนะต ่ อหน ่ วยงานของร ั ฐ ให ้ ด ํ า เนิ นการ ใด 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (๔) 
จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย 



P a g e  | 39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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(Sustainable Development Goals –SDGs)  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่กำหนดให้ประเทศไทยดำเนินการและสอดคล้องกับหลักการ  
ไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากร วัฒนธรรมและประเพณี และคำวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วย 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ลำดับที่ ๑๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำเป็นทรัพย์สิน
สาธารณะ สิทธิที่จะได้รับน้ำเพียงพอปลอดภัย สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ สิทธิที่จะได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สิทธิทางสุขภาพในการมีอาหาร การหาเลี้ยงชีพ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม  
การไม่เลือกปฏิบัติในการจัดสรรทรัพยากรให้ได้สัดส่วนและจำเป็น โดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับ 
การคุ้มครอง 
    ทั้งนีก้ฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดำเนินการผ่านมา ๕ ปี ยังพบ
ข้อจำกัดมากมายและยังคงไม่มีการพิจารณาถึงปัญหาและการทบทวนกฎหมายเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา จึงเห็นว่าเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีความคาดหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการน้ำ และเมื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับนโยบาย  
การบริหารจัดการน้ำดำเนินการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำรวมถึงกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วเสร็จ จะสามารถ
สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป 
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วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รศ.ดร.ธนพร  ศรียากูล  ประธานอนุกรรมการถา่ยโอนภารกจิด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

 
ภาพที่ ๒๘ รศ.ดร.ธนพร  ศรียากูล  ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    รศ.ดร.ธนพร  ศรียากูล  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ต่อการบริหารจัดการน้ำบนหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า  ในช่วงรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องบริหารจัดการน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดเริ่มต้นการกำหนด
เรื่องแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนหนึ่งคือการถ่ายโอน
ภารกิจของกรมชลประทานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ ภารกิจ คือ ๑) การดูแลบำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๒) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ๓) การบำรุงรักษา
ทางชลประทาน ๔) โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ๕) งานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือ
คันคูน้ำ ๖) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๗) การดูแลชลประทานขนาดเล็ก 
    ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด  
    ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดเกี ่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
การถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
    ๑) การถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณรองรับภารกิจเนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  โดยกรมชลประทานมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นรายได้ที่เก็บจากคนใช้น้ำที่ไม่ต้องเข้าระบบงบประมาณ
ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้กรมชลประทานมีความคล่องตัวในการใช้งบประมาณโดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี  
รวมถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (มาตรา ๗ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐)   
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๒) มาตรา ๖ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบปัญหาการกระจายอำนาจอย่าง
กระจุก โดยส่วนหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา บริหารจัดการ บำรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ...เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่ทางน้ำตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของกรมชลประทานและ  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคสำคัญระดับนโยบาย  
    ๓) มาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องสัดส่วนของคณะกรรมการ 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มาตรา ๒๗ ในเรื่อง ยังมีสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณน้อย   
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 
    ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและส่งผลให้ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 
    ๑) แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหมวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องขอบเขต
อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่และการจัดสรรงบประมาณรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๒) แก้ไขพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
     ๒.๑) มาตรา ๖ โดยส่วนหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนา บริหารจัดการ 
บำรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๒.๒) มาตรา ๙ ในเรื่องสัดส่วนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และมาตรา ๒๗  
ในเรื่องคณะกรรมการประจำลุ่มน้ำ เห็นควรมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชนเพ่ือความเป็นธรรมในการกำหนดทิศทางนโยบายและการลงมติความเห็นต่าง ๆ 
     ๒.๓) ปรับโครงสร้างของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำประจำจังหวัด มีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายให้ประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำประจำจังหวัด คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เนื่องจากมาจากการเลือกตั้งและประชาชนในพ้ืนที่ 
    ๓) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ 
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐   
     ๓.๑) มีข้อเสนอให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
ให้มีสัดส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน 
     ๓.๒) มีข้อเสนอให้ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการน้ำบาดาล และ
คณะกรรมการกองทุนน้ำบาดาล 
    ๔) การพิจารณาขับเคลื่อนการกระจายอำนาจแบบสมมาตร โดยพิจารณาขยายขอบเขต  
การดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและรายได้สูง  
    ๕) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเป็นตัวกลางในการจัดประชุมผลักดันนโยบาย
ร่วมระหว่างคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการ
ประมงแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการ  กำหนดนโยบายและทิศทาง
ร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ  
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และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผูเ้ชี่ยวด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน 

 
ภาพที่ ๒๙ นายเกื้อศักด์ิ ทาทอง ผู้เชี่ยวด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน  

    ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามภารกิจของกรมชลประทานว่า ภารกิจของกรมชลประทาน
ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยึดโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
โดยเป็นเจ้าภาพหลักจำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ ด้านความมั ่นคงด้านน้ำและการผลิต และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบรรเทาอุทกภัย  โดยภารกิจมีกรอบการดำเนินงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรให้
สามาถส่งน้ำเข้าไปในพื้นที ่ได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น ซึ ่งทางกรมชลประทานดำเนินการทั ้งในส่วนของ  
กาแสวงหาศักยภาพในการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเดิม ซึ่งไม่สามาถหลีกเลี่ยงต่อผลกระทบ 
ต่อประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาโครงการโดยแบ่งได้ตามกรอบการดำเนินงาน ๒ ส่วนคือ  
๑) การจัดการมีส่วนร่วมก่อนดำเนินโครงการและการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบ และ ๒) กระบวนการ 
มีส่วนร่วมภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
    ขั้นตอนที่เป็นปัญหามาก นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ได้กล่าวว่าคือ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
คือ ผู้เกี่ยวข้องอาจรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือการเวนคืนที่ดิน 
ซึ่งตามกฎหมายกรมชลประทานมีหน้าที่ต้องลงพื้นที่เข้าพบเพื่อแจ้งโดยตรงต่อผู้เสียหาย  และอีกส่วนหนึ่งคือ 
ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำข้อมูล
ข่าวสารไปกระจายให้แก่ผู้เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเวทีกลุ่มย่อยรายชุมชนและกลุ่มผู้ที่อาจไม่เห็นด้วยต่อ
โครงการพัฒนาในพื้นที่เพื่อชี้แจงในรายละเอียด หรือการประสานสื่อมวลชวนเพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดทำแผนในการเยียวยาผู้ได้รับ
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผลกระทบร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และการจัดสรรงบประมาณให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่แย่ไปกว่าเดิม เช่น มีแผน
ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น  
    การบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อแล้วเสร็จประกอบด้วยพื้นที่ในเขต
ชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานได้มีการประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำร่วมกันในพื้นที่ แต่ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน กรมชลประทานเห็นว่ากลไกคณะกรรมการประจำลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตในการวางแผนในส่วนนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ำครบถ้วน
แล้ว การพิจารณาแผนงานโครงการในพื้นที่จะให้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นสำคัญในการ
พิจารณาเห็นชอบ/ปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ี 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนยวิ์จัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
ภาพที่ ๓๐ รศ.ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

    รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กับประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขงจำนวน ๔ ข้อ คือ  
    ๑) กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการบริหารจัดการนำ้ในลุ่มน้ำหนึง่ 
มีทั้งการใช้อุปโภค บริโภค การทำเกษตร การทำประมง หรือระบบชลประทานครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์
และยากท่ีจะกำหนดว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด คือเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง แต่มีนัยสำคัญของกฎหมายใน
การให้อำนาจรัฐในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่กลบทับสิทธิชุมชนอย่างชัดเจนมากและในส่วนการมี
ส่วนร่วมตามกฎหมายนี้ มีปรากฏการดำเนินกิจกรรมจำนวนสองครั้งส่วนตัวจึงเห็นว่าพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่สะท้อนในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างที่ควรจะเป็น 
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ๒) จากประสบการณ์การลงพื ้นที ่ศึกษาวิจัยพบว่าในทางปฏิบัติประเด็นการเยียวยา 
จากการเกิดภัยพิบัติกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีทำได้ล่าช้า ตั้งแต่การประกาศภัยพิบัติระดับชาติ  
ในระดับท่ี ๑ ส่งผลกระทบต่อการเยียวยาและวิถีชีวิตของประชาชน 
    ๓) ควรมีการทบทวนและศึกษาวิจัยและการประเมินศักยภาพในเรื ่อง “สิทธิของน้ำ”  
ให้มีสิทธิตามกฎหมายผ่านองค์กรภาคประชาชนหรือแหล่งน้ำใดถึงขีดจำกัดที่ต้องฟื้นฟู เช่นเดียวกับกรณี
ต่างประเทศ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย หรือประเทศแถบลาตินอเมริกา เป็นต้น 
    ๔) การทำการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Impact Assessment : SEA) ความสำคัญและอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำสายหลักส่วนหนึ่งมาจากลุ่มน้ำสาขา 
การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้ใช้แม่น้ำสาย
หลักและแม่น้ำสายรองในการออกแบบและจัดการแม่น้ำร่วมกัน โดยใช้ศูนย์ข้อมูลประจำลุ่มน้ำในการวางแผน
เชิงนโยบายและการจัดทำโครงการ กิจกรรม ในฐานะเป็นเครื่องมือกลั่นกรองที่ทำให้นักวิจัยจากหลายสาขา
สามารถทำงานและประเมินผลการวิจัยร่วมกัน แต่โดยที่ผ่านมามีกระบวนการมีส่วนรวมจากภาควิชาการเท่านั้น  
ยังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการบริหารจัดการลุ่มน้ำภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 
จากชาวบ้านในหลายอาชีพทั้งจากการเกษตร ประมง การค้าขาย ฯลฯ มีส่วนร่วมกับนักวิชาการออกแบบ 
เพื่อจัดทำข้อมูล วางแผนผลกระทบเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย วิธีการ
ศึกษาวิจัย กรอบการประเมิน วิธีการประเมิน วิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ต่อ
ภาครัฐ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ทั้งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลในมิติอ่ืน ๆ ในเชิงสังคม  
     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ปรับปรุงกฎหมาย 
     ๑) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการบังคับใช้
ที่ต้องให้ความสำคัญกับกลไกการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
มากกว่าการใช้อำนาจของรัฐ รวมถึงแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติในการเร่งรัดการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุการณ์  
ภัยพิบัติต่าง ๆ 
     ๒) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดในเรื่อง 
“สิทธิของน้ำ” การประเมินศักยภาพความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำเพ่ือพิจารณาในการใช้งานตามศักยภาพ 
     ๓) มีข้อเสนอในเรื ่อง การทำการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Impact Assessment : SEA) ต้องมีกลไกการมีส่วนร่วมจากทั้งภาควิชาการ 
และชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาจากหลายสาขาวิชาและหลากหลายสาขาอาชีพในทุกกระบวนการจนถึงระดับ
การมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐโดยให้น้ำหนักข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนเป็นสำคัญ 
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หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผูเ้ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ   

 
ภาพที่ ๓๑ นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ 

    ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนว่ากรมทรัพยากรน้ำมีหน้าที่ดูแลแหล่งน้ำบริเวณนอกพื้นที่ป่า เมื่อจะดำเนินการในเรื่องใด  
ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบการออกแบบหรือเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการดำเนินโครงการของ
กรมทรัพยากรน้ำมักเป็นโครงการขนาดเล็กจึงไม่เกิดข้อขัดแย้งกับประชาชน และได้ดำเนินภารกิจของกรม
ทรัพยากรน้ำบนหลักการสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ  
    ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 
    ๒) ศึกษาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีพ้ืนผิวน้ำเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ (มติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ,กันยายน ๒๕๖๓) 
    ๓) แผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เอ้ือต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     โดยมีโครงการที่เอ้ือต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่องค์กรผู้ใช้น้ำ การบริหารพ้ืนที่
ชุ ่มน้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ  การจัดงานวันสำคัญและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันแม่น้ำแห่งชาติ  
วันพ้ืนที่ชุ่มน้ำโลก  การให้บริการอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้น้ำแก่กลุ่มเปราะบางในประเด็นสิทธิมนุษยชน  
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ข้อเสนอแนะ 
    ๑) เสนอให้มีการจัดทำแผนผังคุณค่าทางทรัพยากรที่สำคัญ เช่น แผนผังพันธุ์ปลา พันธุ์พืช  
ในแต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบในวงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรในแต่ละระบบนิเวศและทรัพยากรของแหล่งน้ำได้ออกแบบได้ และไม่เกิดความสูญเสียที่จำเป็น 
    ๒) พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๘๕  
ในหมวดบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปกับประชาชน 

ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ภาพที่ ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ผศ.ดร.ทวิดา  กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงกระบวนการ
เชิงนโยบายของรัฐบาลต่อการบริหารจัดการน้ำและในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติว่า 
   ประเทศไทยโดยรัฐไทยมีลักษณะนิสัยในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการเรื ่องต่าง ๆ ด้วยวิธี 
การออกกฎหมายใหม่ส่งผลให้เกิดการทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับ โดยในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ 
หน่วยงานใดกันแน่คือหน่วยงานหลักในแต่ละกลไก มีการตั้งคำถามในส่วนของกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำจะมี
รูปแบบวิธีการหารืออย่างไร มีการกระจายอำนาจในรูปแบบใด บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างไร ซึ่งมีช่องว่างของกฎหมายในเรื่องอำนาจของหน่วยงานและรูปแบบการปฏิบัติงานภายใต้สถาวะวิกฤติ 
ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำให้อำนาจสูงมากรวมถึงการประกาศภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม15   
จึงมีข้อเสนอดังนี้ 
 
 

 
15 พระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ 
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    ระดับนโยบาย 
     ๑) เห็นควรกำหนดอำนาจหน้าที่และการประสานงานตามกฎหมายในการประกาศสถานการณ์ 
ภัยแล้งหรือน้ำท่วมให้ชัดเจน เช่น อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการพื้นที่ กับอำนาจการประกาศ
ภาวะภัยแล้งโดยนายกรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรรมการ  
    ระดับผู้ปฏิบัติงาน 
    ๒) การแบ่งอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยภิบัติตั้งแต่ระดับภัยพิบัติปกติจนถึงระดับวิกฤติ ซึ่งมีการรับรู้
รับทราบปัญหาทั้งในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำ แต่ผู ้ปฏิบัติ เมื ่อเกิด
สถานการณ์คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการป้องบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการดูแลพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งยังมีความทับซ้อนกันของกฎหมายในการ
บริหารพื้นที่  ควรต้องกระจายอำนาจและงบประมาณรองรับการดำเนินการ ซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติการประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพระหว่างหน่วยงาน 
    ๓) กำหนดบทบาทและเครื ่องมือในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ เช่น หน่วยงานใด 
คือผู้ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าและระบบการติดตามซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน 

ความเห็นจากผูเ้ข้าร่วมการเสวนา 

คุณโสภาพรรณ กาสมสัน ผู้แทน สภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดตาก กรรมการลุ่มล้ำผู้ทรงคุณวุฒิ   
ลุ่มน้ำสาละวิน / อนุกรรมการทรัพยากรลุ่มน้ำประจำจังหวัดตาก   
    ลุ่มน้ำสาละวินซึ่งเป็นลุ่มน้ำระหว่างประเทศเคยมีโครงการศึกษาวิจัย ขณะนั้นมีการผลักดัน
กลุ่มคนบนดอยไปยังพื้นท่ีอ่ืนโดยขาดการศึกษาในเรื่องสิทธิของคนในพ้ืนที่ จึงมีข้อเสนอดังนี้ 
    ๑) การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการศึกษาและให้ความสำคัญถึงสิทธิของคนที่อยู่ 
ในพ้ืนที ่
    ๒) พันธุ์พืชและระบบนิเวศ กรณีศึกษาจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพันธุ์พืชสำคัญ
และเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถปลูกร่วมกับพื้นที่ป่าธรรมชาติได้ คือ หัวบุก แต่ทั้งนี้ หัวบุก เป็นพืช 
ที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำไปใช้ประโยชน์ของกฎหมาย (ของป่า) ซึ่งคนในพื้นที่ถูกควบคุมและกระทบ 
สิทธิในการดำรงชีวิตอยู่กับป่า  จึงเห็นควรให้ กสม. มีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการคนในพื้นที่ที ่ถูกกระทบในมิติสิ ่งแวดล้อมและมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม โดยเฉพาะคนชายขอบ คนดอย และคนไม่มีเอกสารสิทธิทั้งเชิงบริบทและเชิงพื้นที่ ในเรื่องกระบวนการ 
มีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่ป่า ดูแลระบบนิเวศธรรมชาติร่วมกัน เพื่อยกระดับจากพืชป่า (พืชท้องถิ่น)  
มาเป็นพืชปลูก (พืชเศรษฐกิจ) ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเหมาะสม  
    ๓) เร่งรัดพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลน้ำและการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว ครบทุกจังหวัดและ 
มีระบบสารสนเทศกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะสามารถแก้ไขปัญหา และแจ้งเตือนภัยพิบัติได้ทันเวลา 
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คุณณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ   
    ๑) ควรนำแนวคิดในเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มประเทศ 
ปลายน้ำเพื่อแก้ปัญหาลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาละวิน  โดยการศึกษาวิจัยในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ เช่น กรณี 
การแก้ปัญหาของแม่น้ำไนล์ที ่ไหลผ่านในหลายประเทศมาใช้ร่วมกับกลไกคณะกรรมการระหว่างประเทศ  
เช่น คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)  
    ๒) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะผู้กำกับบทบาทการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ
ควรประสานงานกับสำนักงบประมาณ สร้างความเข้าใจเรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามบริบทที่หลากหลายของแต่ละพ้ืนที่ 
 
คุณสถาพร วายุภาพ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำปิง 
    มีข้อเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาควิชาการ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๒) ออกแบบและจัดทำต้นแบบทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติและวิธีการประสานงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งและ 
การแย่งชิงน้ำของแต่ละพ้ืนที่ 
 
คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง ๗  
    มีข้อเสนอให้ 
    ๑) ให้เฝ้าระวังเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำโขง  
    ๒) ทบทวนโครงการ เนื่องจาก แผนแม่บทลุ่มน้ำโขงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ภาครัฐได้มีแผน
เตรียมการโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับไว้ก่อน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ที ่ไม่ทั ่วถึงละเมิด  
สิทธิของคนในพื้นที ่
    ๓) การผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าลำน้ำบริเวณห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
ปัจจุบันมวลน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนท้ายน้ำโขง เห็นควรทบทวนปริมาณน้ำต้นทุนที่ชัดเจนโดยคำนวนน้ำ
ต้นทุนจากประเทศจีนร่วมด้วย  
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ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วม 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑. นางปรีดา  คงแป้น    กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒. นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์               กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๓. นางสาวมณีรัตน์  มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๔. นายไพโรจน์  พลเพชร  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๕. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ (ออนไลน์) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๖. นายเอกชัย  ปิ่นแก้ว   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 

สำนักกฎหมาย 
๗. นางสาววิศนี  วณิชวิชกรกอจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง 

                                                              กฎหมาย ๑ (แทน ผู้อำนวยการสำนักฯ) 
สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๘. นางสาวกมลชนก  วีระนาวิน (ออนไลน์) นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ 
                                                           สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๙. นายนพรัตน์  เพชรแก้ว (ออนไลน์) นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

๑๐. นางสาวทิพย์ธีรา  รัมมณีย์ (ออนไลน์) นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๑๑. นายวัชรพงศ์  วังเลา   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๒. นางสาวยุวดี  สมบุญ  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๓. นายภพธรรม  สุนันธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๔. นางสาวศิริลดา  ผิวหอม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๕. นางสาวประภัสสร  ปานป้อมเพชร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๖. นางสาวมณีรัตน์  อ่อนบุญ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๑๗. นางสาวไอริณ  นาคปานเสือ นักจัดการงานทั่วไป 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
๑๘. นายนพดล  คงสัมฤทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวนทีกานต์  กวินภาส นักจัดการงานทั่วไป 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
๒๐. นางสาวอัตถิยา  เดวีเลาะ                นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ บังคับบัญชา 

                                                              ข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
๒๑. นางอรวรรณ  ทองสุพรรณ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ 
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๒๒. นายอภิสิทธิ์  พันธ์วิไล                 นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๒๓. นางสาววสี  ภูเต็มเกียรติ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
๒๔. นายวรพล  ครุตเนตร  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
๒๕. นางละไมมาด มาตรศรี ธารานุรักษ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
๒๖. นายชาติชาย  ชงสกุล  นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
๒๗. คุณธนัชชา  พูลเอี่ยม  นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
๒๘. นางสาวรัตนากร  สุขใย  นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
๒๙. นางอัจฉรา  แสงประทุม นักประชาสัมพันธ์ 
๓๐. นายณัฐพงษ์  คล่องแคล่ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๓๑. นางสาววิรัญชนา  สุขดำ นักจัดการงานทั่วไป 
๓๒. คุณเกรียงไกร  กางกำจัด นักจัดการงานทั่วไป 
๓๓. นายจิรัฏฐ์  จำเนียรการ  นักจัดการงานทั่วไป 
๓๔. คุณชัชนินทร์  เวียงนนท์  นักจัดการงานทั่วไป 
๓๕. นางอรอนงค์  ไกยูรวงศ์ (ออนไลน์) เลขานุการประจำ กสม. 
๓๖. นางสาวกามารียะห์  สาแล๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการประจำ กสม. 
๓๗. นางสาวอิษิรา  ธนรัช  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                              ประจำ กสม. 
วิทยากร 

๓๘.  ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  
                                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๙.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                                              มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔๐.  คุณอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนแม่บท 
                                                              สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

๔๑.  คุณเกื้อศักดิ์ ทาทอง  ผู้เชี่ยวด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน 
๔๒.  คุณพิพัฒน์ เรืองงาม  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน  

                                                           กรมทรัพยากรน้ำ 
๔๓.  คุณอนุสรณ์ รังสิพานิช  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  

                                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
                                                              (องค์การมหาชน) หรือ GISDA 

๔๔.  กนกวรรณ มะโนรมย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
                                                              คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางศ์ุ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๔๗.  คุณสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๔๘.  คุณจิตราภรณ์  สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๔๙.  รองศาสตราจารย์ธนพร  ศรียางกูร ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้าน 

                                                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕๐.  คุณกฤษฏา  บุญชัย   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
๕๑.  คุณสมคิด สิงสง    รองประธานกรรมการมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต 
๕๒.  คุณสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากร  

                                                             ลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน 
บุคคลภายนอก (เข้าร่วมทางออนไลน์) และอ่ืนๆ ท่ัวประเทศไทย (ไม่สามารถระบุชื่อ – นามสกุล ) 

๕๓.  คุณปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง สมาคมพัฒนาประชาสังคมไทสกล / กรรมการลุ่มน้ำ 
                                                              ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำโขง 

๕๔.  นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำโขง 
๕๕.  คุณศิริพักตร์ ป่าสณฑ์  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ / กรรมการ 

                                                           ลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำโขง 
๕๖.  รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                           ลุ่มน้ำปิง 
๕๗.  นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง  องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย / กรรมการลุ่มน้ำ 

                                                           ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำกลุ่มน้ำปิง 
๕๘.  คุณสมพงษ์ ชูประสิทธิ์  องค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำปิงการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ 
๕๙.  คุณพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) /  

                                                           กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ลุ่มน้ำยม 
๖๐.  คุณภูริภัส สุนทรนนท์  มหาวิทยาลัยนเรศวร / กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                           ลุ่มน้ำยม 
๖๑.  คุณสมจิต สุวรรณบุษย์ กลุ่มรักษ์ขุนยวม / กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  

                                                           ลุ่มน้ำสาละวิน 
๖๒.  คุณโสภาพรรณ กาสมสัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ / กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  

                                                           ลุ่มน้ำสาละวิน 
๖๓.  นายประเสริฐ ประดิษฐ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอน / กรรมการ 

                                                           ลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ลุ่มน้ำสาละวิน 
๖๔.  นายประสิทธิ์  เจริญพานิช   คุณช่างขุดลอกชำนาญงานกลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ำ 

                                                           สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า 
๖๕.  นายผดุงพล สุพินิจ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๖๖.  นายปีดิเทพ อยู่ยืนยง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ 
                                                              หรือนิติศาสตร์กรรมการในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
                                                              เขตพ้ืนที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

๖๗.  นายอาคม มีแจ้    ประธานกลุ่มผู้ใ้ช้น้ำอ่างแม่ตีบ 
๖๘.  คุณอ้อมบุญ  ทิพย์สุนา ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง  
๖๙.  คุณณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร  คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา 

                                                              ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ 
๗๐.  นายสถาพร วายุภาพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำปิง  
ผู้สังเกตุการณ์ 

๗๑.  นายดุลยฤทธิ์  หวมหวล วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
๗๒.  นายจรัล  เทพอาคม  ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
๗๓.  นายศรัณย์ หุตากร   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
๗๔.  นางสาวกรองกาญจน์  การเนตร ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๗๕. นางสาวกมลชนก  คุณยศนิล ผู้ติดตามวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางศุ์ พิลัยหล้า 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สรุปแบบประเมินผล 

เวทีเสวนา Policy Dialogue 
ก้าวสู่ปีท่ี ๕ พระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ : 

สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
    การดำเนินการประเมินผลครั้งนี้ ประเมินผลจากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาที่ได้ตอบแบบสอบถาม 
โครงการเวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยาการน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชน 
ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
,ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศูนย์จัดการและบริการข้อมูลสาธารณะ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting 
และผ่านระบบ Facebook Live) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๙๓ คน 
ประกอบด้วย ๑) ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๔๓ คน  ๒) ทางระบบออนไลน์  
Zoom Cloud Meeting จำนวน ๑๒๗ คน และทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จำนวน ๒๓ คน ซึ่งเวทีเสวนาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ภาคเช้า: การประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ศักยภาพและข้อจำกัด) และภาคบ่าย: การอภิปราย “การบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้   

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒ การประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดเวทีเสวนา 
ตอนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 
ตอนที่ ๔ การประเมินเพ่ือวัดผลความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ เพศของผู้เข้าร่วมเสวนาตามท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมเป็น ๒๘ คน โดยแบ่งเป็น ชาย ๑๕ คน หญิง ๑๓ 
คน ไม่ต้องการระบุ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาทั้งหมด โดยปรากฏรายเอียด  
ดังตารางและแผนภูมิด้านล่าง   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

๑.๒ อายุของผู้เข้าร่วมเสวนา โดยแบ่งความถี่เป็น อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๐ คน อายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน 
๖ คน อายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๘ คน อายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๔ คน และอายุมากกว่า ๕๐ ปี จำนวน ๑๐ คน 
โดยปรากฏรายละเอียดดังตารางและแผนภูมิด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 
ชาย ๕๓.๖ ๑๕ 
หญิง ๔๖.๔ ๑๓ 

ไม่ต้องการระบุ ๐ ๐ 

ช่วงอายุ ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี ๐.๐๐ ๐ 

อายุ ๒๐ – ๓๐ ป ี ๒๑.๔๓ ๖ 
อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ี ๒๘.๕๗ ๘ 
อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ี ๑๔.๒๙ ๔ 

อายุมากกว่า ๕๐ ปี ๓๕.๗๑ ๑๐ 

แผนภูมิที่ ๑ แผนภูมิแสดงจำนวนเพศของผู้เข้าร่วมเสวนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จของผู้เข้าร่วมเสวนา โดยแบ่งเป็น ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
โดยปรากฏรายละเอียดดังตารางและแผนภูมิด้านล่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ๐.๐๐ ๐ 
ระดับประถมศึกษา ๐.๐๐ ๐ 
ระดับมัธยมศึกษา ๐.๐๐ ๐ 
ระดับอาชีวศึกษา ๐.๐๐ ๐ 
ระดับอนุปริญญา ๐.๐๐ ๐ 
ระดับปริญญาตรี ๕๓.๖ ๑๕ 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ๔๖.๔ ๑๓ 

t0
t21.43

t28.57

t14.29

t35.71
น้อยกว่า ๒๐ ปี

อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี

อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี

อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี

อายุมากกว่า ๕๐ ปี

แผนภูมิที่ ๒ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่อายุของผู้เข้าร่วมเสวนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภูมิที่ ๓ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จของผู้เข้าร่วมเสวนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๑.๔ หน่วยงาน/สังกัดของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายภาคประชาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
และหน่วยงานอิสระ โดยปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิด้านล่าง  

 
 

 

๑.๕ สอบถามความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถาม
มีความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ คน และไม่มีความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติ
น้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ คน โดยปรากฏรายละเอียดดังตารางและแผนภูมิด้านล่าง 

 

 
 
 

ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ทรัพยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 
มี ๖๗.๙ ๑๙ 

ไม่มี ๓๒.๑ ๙ 

แผนภูมิที่ ๔ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่หน่วยงาน/สังกัดของผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

แผนภูมิที่ ๕ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถาม 
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๑.๖ สอบถามความรู้เรื ่อง สิทธิมนุษยชน พบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถามมีความรู้เรื ่อง สิทธิ
มนุษยชน จำนวน ๒๕ คน และไม่มีความรู้เรื่อง สิทธิมนุษยชน จำนวน ๓ คน โดยปรากฏรายละเอียดดังตาราง
และแผนภูมิด้านล่าง 

 
 
 
 

 

 
 
 

๑.๗ สอบถามประสบการณ์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาที่
เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑๓ คน และไม่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
เพ่ือขบัเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑๕ คน โดยปรากฏรายละเอียดดังตารางและแผนภูมิด้านล่าง 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

ความรู้เร่ือง สิทธิมนุษยชน ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 
มี ๘๙.๓ ๒๕ 

ไม่มี ๑๐.๗ ๓ 

ประสบการณ์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละของจำนวนที่ตอบ จำนวนที่ตอบ(คน) 

เคย ๔๖.๔ ๑๓ 
ไม่เคย ๕๓.๖ ๑๕ 

แผนภูมิที่ ๖ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่ความรูเ้รื่อง สิทธิมนุษยชน ของผู้เข้าร่วมเสวนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

 

แผนภูมิที่ ๗ แผนภูมิแสดงจำนวนความถี่ประสบการณ์มสี่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ของผู้เข้าร่วม
เสวนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลความพึงพอใจต่อการจดัเวทีเสวนา 

  กระบวนการจัดเวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ :สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน  ใช้ระยะเวลาจำนวน ๑ วัน  
(ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) โดยใช้รูปแบบการจัดเวทีเสวนา ๒ รูปแบบ ได้แก่ จัดที่ห้องประชุม ๗๐๙  
ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ออนไลน์ (ZOOM Meeting และผ่านระบบ Facebook Live) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จากการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีเสวนา พบว่า ความพึงพอใจในอันดับแรกคือ ระดับ ๔ มีค่ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๑๔ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับที่สองคือ ระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๖ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และอันดับที่สามคือ ระดับ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  โดยหัวข้อเสวนาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ ๕ ที่มีค่าความถี่มากที่สุด 
ได้แก่ หัวข้ออภิปราย “การบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั ่งยืน”  โดยสรุปได้ดัง
ตาราง ตามหัวข้อการเสวนา ดังนี้ 
 

 ๒.๖ สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมที่มีต่อเวทีเสวนา 
       - ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมน้อย ติดขัดเข้าร่วมในระบบออนไลน์ 
       - ควรมีคนจากหน่วยงานด้านพลังงานเขามาด้วยเพราะเขื่อนเป็นปัญหาสำคัญ อย่างการนำเสนอ
ว่าเขื่อนภูมิพลมีพ้ืนที่รับน้ำเพียงพอ แต่ถ้ามองการผลิตไฟฟ้า อาจมีสาเหตุว่าทำไมน้ำไม่เต็ม ก็จะเพ่ิมมิติความ
เข้าใจ รวมทั้งมีกรมประมงเข้ามา หรือด้านจัดการที ่ดิน คิดว่าแม้รัฐมองประชาชนเข้าใจบางเรื ่องน้อย 
หน่วยงานรัฐก็อาจจะเข้าใจการบูรณาการที่จำกัด 
       - อยากให้จัดอีก 

หัวข้อการเสวนา 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๑ หัวข้อ “พระราชบัญญัตินำแห่งชาติกับการบริหาร
จัดการน้ำ” 

๐ ๐ ๑๐.๗ ๕๗.๑ ๓๒.๐ 

๒.๒ หัวข้อ “สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานตามแนวทางของ พ.ร.บ.น้ำฯ” 

๐ ๐ ๒๕ ๕๓.๖ ๒๑.๔ 

๒.๓ หัวข้อ “ฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำของประเทศไทย” ๐ ๑๐.๗ ๑๔.๓ ๕๐ ๒๕ 
๒.๔ หัวข้อ “สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำระดับภูมิภาค” ๐ ๓.๖ ๑๔.๓ ๓๕.๗ ๔๖.๔ 
๒.๕ อภิปราย “การบริหารจัดการน้ำบนฐานสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

๐ ๐ ๓ ๓๙.๓ ๕๐ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตอนที่ ๓  การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 

   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ
อธิบายได้ว่า การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับ ๔ (ร้อยละ ๕๗.๑) 
สถานที่จัดเวทีเสวนา/โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับ ๓ (ร้อยละ ๕๓.๖) อาหาร
และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับ ๔ (ร้อยละ ๔๖.๔) วัน/เวลา ในการจัดงานเสวนา 
มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับ ๔ (ร้อยละ ๔๖.๔) และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับ
จากงานเสวนาไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ มีความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับ ๔ (ร้อยละ ๖๔.๓) โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ดังนี้ 
 

 ๓.๖ สรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงานเสวนา 
       - งานเทคนิค การจัดการfb live มีปัญหา 
       - ควรนำไปสู่การปฏิบัติให้คนในชุมชนฐานรากได้รับการแก้ไข 
       - อยากให้มีการนำเสนอในเฟสบุ๊ค 
       - ควรปรับปรุงระบบออนไลน์ให้สเถียร/ แจ้งผู้เข้าประชุมก่อน 
       - ระบบเทคโนโลยีในการจัดประชุมออนไลน์มีการติดขัดบ่อย บางครั้งไม่ได้ยินเสียง เสียงก้อง 
         มีเสียงแทรก 
       - การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมออนไลน์ควรมีการทดสอบระบบก็ที่จะดำเนินการเสวนา 
       - ระบบเสียงควรปรับปรุงให้สามารถได้ยินเสียงการเสวนาได้อย่างชัดเจน 
  

หัวข้อการเสวนา 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓.๑ การบริการ/อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๐ ๓.๖ ๑๗.๙ ๕๗.๑ ๒๑.๔ 
๓.๒ สถานที ่จ ัดเวทีเสวนา/โสตทัศนูปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

๐ ๓.๖ ๕๓.๖ ๒๘.๖ ๑๔.๓ 

๓.๓ อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ๗.๑ ๓.๖ ๒๑.๔ ๔๖.๔ ๒๑.๔ 
๓.๔ วัน/เวลา ในการจัดงานเสวนามีความเหมาะสม ๐ ๓.๖ ๒๑.๔ ๕๓.๖ ๒๑.๔ 
๓.๕ ท่านสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากงาน
เสวนาไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ 

๐ ๐ ๑๗.๙ ๖๔.๓ ๑๗.๙ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตอนที่ ๔ การประเมินเพื่อวัดผลความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 

 ใช้เกณฑ์การผ่านประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม โดยแบบสอบถามประกอบด้วย
คำถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีในการเสวนาในส่วนการประเมินสถานการณ์การบริหาร
จัดการน้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ศักยภาพและข้อจำกัด) รวมจำนวน ๑๐ ข้อ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมที่ทำแบบสอบถาม 
เพื่อวัดผลความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนถูกตั้งแต่ ๗ ข้อขึ้นไปจาก ๑๐ ข้อ จะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น   
๒๘ คน ผู้ผ่านเกณฑ์ท้ังหมดจำนวน  ๒๘ คน และคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๐ คน  
 สรุป มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางด้านล่าง ดังนี้ 

คำถาม จำนวนคนที่ตอบ ใช่ จำนวนคนที่ตอบ ไม่ใช่ 
๔.๑ การบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องบูรณาการ
องค์ความรู้จากหลายสหสาขาวิชา 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 
๔.๒ บทบาทในการบริหารจัดการน้ำควรมีแค่รัฐ
เท่านั้นเป็นผู้จัดการ 

๑ 
(ตอบผิด) 
๓.๖ % 

๒๗ 
(ตอบถูก) 
๙๖.๔ % 

๔.๓ สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการน้ำ คือ 
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 
๔.๔ การเข้าถึงฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำเป็นสิทธิ
ของประชาชนที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ได้ 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 
๔.๕ ชุมชนควรมีส่วนในการจดัทำฐานข้อมูล
ความต้องการน้ำของชุมชนเองโดยได้รับการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐ 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 
๔.๖ ปัญหาในการบริหารจัดการน้ำสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากกรณีท่ีภาคประชาสังคม/ประชาชน 
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการเนื่องจาก
ข้อจำกัดทางสิทธิ/กฎหมาย 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 

๔.๗ การกำหนดกลไกเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ
ควรมาจากส่วนกลางสู่ชุมชนท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว 

๔ 
(ตอบผิด) 
๑๔.๓ % 

๒๔ 
(ตอบถูก) 
๘๕.๗ % 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คำถาม จำนวนคนที่ตอบ ใช่ จำนวนคนที่ตอบ ไม่ใช่ 
๔.๘ คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 
๔.๙ ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอ
ต่อการความต้องการใช้น้ำ แต่ขาดการบริหาร
จัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

๒๕ 
(ตอบถูก) 
๘๙.๓ % 

๓ 
(ตอบผิด) 
๑๐.๗ % 

๑๐. การเพิ ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนในเขื ่อน 
ภูมิพลผ่านโครงการผันลำน้ำยวมมีผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก 

๒๘ 
(ตอบถูก) 
๑๐๐ % 

๐ 
(ตอบผิด) 

๐ % 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๑ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายพระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
       - กฎหมายที่ใช้เพื่อจัดการการใช้น้ำ 
       - ควรปรับปรุงให้ตรงตามเจตนารมณ์เริ่มแรกก่อนจะมีการประกาศใช้บังคับ 
       - ต้องปรับแก้หลายจุดและโดยเร็ว 
       - ปรับปรุงข้อกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนเป็นหลัก 
       - ปัจจุบันยังบังคับใช้ พรบ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ครบทั้งหมด 
       - พรบ.น้ำ พ.ศ. ๖๑ มีปัญหาในเชิงของการจัดการ 
       - ยังขาดการชี้แจงเรื่องฐานความคิดถึงสิทธิในน้ำ ดูเหมือนว่ารัฐยังเป็นเจ้าของแหล่งน้ำต่าง ๆ  
       - อยากให้ปรับปรุงเพิ่มบทบาทการเข้าถึงสิทธิการใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ  
       - เจตนารมณ์ของกฎหมายดี แต่การปฏิบัติตามยังมีความล่าช้า และบทบาทของ สทนช. ที่ควร
จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับนโยบายไม่เด่นชัด 
       - เป็นกฎหมายกลางเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำ 
       - เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือบูรณาการบริหารจัดการน้ำ 
       - เป็นกฎหมายที่ใช้ในการสร้างองค์กรเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
       - เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่ดี แต่เมื่อประกาศบังคับใช้กลับตรงกันข้าม 
       - เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่มีเครื่องมือให้ใช้จัดการ แต่ควรมีการปรับปรุง 
       - แก้ไขให้เหมาะสมตามบริบทท้องถิ่น 

 ๕.๒  หากกฎหมายพระราชบัญญัติน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรมีการปรับปรุง ท่านคิดว่า 
ควรปรับปรุงในเรื่องใด 
       - กรอบการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้มีความชัดเจน 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       - การกระจายอำนาขบริหารจัดการน้ำให้กับหน่วยงานท้องถิ่น กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นจริงเป็นจัง 
       - การบังคับกับสภาพตามท้องถิ่น 
       - การปฏิบัติของหน่วยงานที่ยังคิดว่ารัฐต้องเป็นผู้คิดโครงการ 
       - การเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
       - ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พรบ.น้ำ 
และควรเชื่อมโยงกับ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง 
       - ปรับแก้ในหลายเรื่อง เช่น ระยะเวลาในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ประเมิน EIA และการปรับใช้กฎหมาย 
       - ควรปรับปรุงให้เกิดการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น และรูปแบบในการบริหารจัดการ และ
งบประมาณรองรับ 
       - ควรแก้ในส่วนการกระจายอำนาจบริหารจัดการน้ำให้อำนาจแก่ส่วนท้องถิ่น 
       - ควรปรับปรุง โดยมีการประเมินผลของการใช้กฎหมายก่อน 
       - ควรปรับแก้ทุกเรื่อง 
       - ปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนในภาคพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
       - การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำไปจนถึงชุมชนปลายน้ำ 
       - ปรับปรุงในหลายด้านให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพสังคมไทย 
       - เพิ่มสัดส่วนอำนาจของประชาชน ภาคประชาสังคม ที่ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
อนุรักษ์น้ำจังหวัด 
       - ออกกฎหมายต้องมีความชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบคำถามให้ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริง 
       - อำนาจการบริหารจัดการน้ำ ควรกระจายไปสู่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
       - เรื่องการบังคับใช้ร่วมกับกฎหมายอ่ืน เช่น พรบ.สิ่งแวดล้อม พรบ.กระจายอำนาจ และอ่ืนๆ  
       - กำหนดบทลงโทษ และเพ่ิมการมีส่วนร่วม 
       - ในเรื่องการให้สิทธิการใช้น้ำ 
       - ให้สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

 ๕.๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
       - ควรมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๕ ปี 
       - ควรให้ สนทช ปรับปรุง พรบ น้ำ 
       - ผลกระทบข้ามพรมแดน ไม่ควรอ้างว่าเป็นเรื่องนอกเหนืออธิปไตย แต่ควรปกป้อง คุ้มครอง 
วิถีของประชาชนได้รับผลกระทบ 
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กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำยวม และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกรณีผันน้ำโขง เลย ชี มูล ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ ๕ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สทิธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       - คำตอบแต่ละข้อ ควรมีข้อปลายเปิดด้วย เนื่องจากบางข้อไม่แน่ใจว่าจะตอบข้อไหนดี เช่น 
น้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพียงพอ แต่บริหารไม่ดี ไม่สามารถเลือกข้อใดข้อหนึ่งเพราะอาจถูกทั้ง ๒ ข้อ 
(ท้ัง ๒ ข้อ อาจเสริมกัน) แต่ไม่มีคำตอบให้ตอบแบบอื่น ซึ่งจะทำให้ผลสรุป bias ได ้
       - ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ให้มากขึ้น 
       - อยากให้มีการยกร่างปรับปรุง พ.ร.บ.น้ำ 
       - ควรมีการติดตามการใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
       - อยากให้มีการติดตามการใช้กฎหมายนี้ในแง่ของการบริการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง 
       - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานอิสระ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ 

 



น ้ำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน –
ควำมส้ำคัญของควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ศำสตรำจำรย์สุริชัย หวันแก้ว 
ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์ศึกษำสันติภำพและควำมขัดแย้ง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

21 เมษำยน 2565

เวทเีสวนา Policy Dialogue ก้ำวสู่ปีที่ ๕ พระรำชบัญญัติน ้ำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ : สิทธิมนุษยชนในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อกำรพัฒนำที่ยังยืน

ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั น ๗ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



กำรก้ำวสู่ควำมยั่งยืนกับระบบกำรก้ำกับดูแล

1. ปัญหาน ้าในโลก ความจ้าเป็นต่อมุมมองสหสาขาวิชา
2. รายงานระดับโลกว่าด้วยเรื่องน ้ำกับกำรพัฒนำขององค์การสหประชาชาติ

-- ความจ้าเป็นต้องเข้าใจระบบตรวจสอบ (Accountability Regimes) ในยุค SDGs
3. ประโยชน์ของการท้าความเข้าใจจากทัศนะที่ขัดแย้งกัน 
4. กิจการเกี่ยวเนื่องที่จ้าเป็นตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ 2562 (กิจการการจัดการน ้า การชลประทาน การ
ประปา และการบ้าบัดน ้าเสีย) 

5. ความส้าคัญของระบบการก้ากับดูแลในกระบวนการก้าวออกจากความไม่ยั่งยืน 
ความรู้ อ้านาจ และผลประโยชน์ 



อ้ำงอิง

-สิทธิเกี่ยวกับน ้า.ค้าวินิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
ล้าดับที่ 15 ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกบัน ้า

-The Importance of a Human Rights Based Approach to IWRM
https://cap-net.org/02-09-2020-webinar-the-importance-of-a-human-rights-based-approach-to-iwrm/
-The importance of engaging young people in this dialogue on water and human rights
http://humanright2water.org/blog/2020/10/08/the-importance-of-engaging-young-people-in-the-
dialogue-on-water-and-human-rights-2/
https://www.youtube.com/watch?v=UygDVrYR23Q
-The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind, executive 
summary
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303
-The importance of a human rights based approach 2020
http://humanright2water.org/blog/2020/09/04/the-importance-of-a-human-rights-based-approach/

https://cap-net.org/02-09-2020-webinar-the-importance-of-a-human-rights-based-approach-to-iwrm/
https://www.youtube.com/watch?v=UygDVrYR23Q
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303


สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการนํา้อย่างยัง่ยืน

ฐานข้อมูลเพ่ือากรจัดการนํา้ชุมชน

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช

นักภูมิสารสนเทศเช่ียวชาญ

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

กระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม



ขอ้มูลภาพใหญ่ท่ีควรรู้ เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• ผังนํ้า

• สภาพอากาศ

– ปจจุบัน คาดการณ ลวงหนา

– เปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา

• ปริมาณนํ้าที่อยูในเขื่อน / อางเก็บนํ้า

– ปริมาณน้ํา

– การจัดการน้ําในเขือ่น Rule Curve

• การระบายนํ้าออกจากเขื่อน /อางเก็บนํ้า

– ปริมาณที่ระบายออก

– แผนการระบายน้ํา



ขอ้มูลภาพใหญ่ท่ีควรรู้ เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• ระดับน้ําในแมน้ํา

– ระดับน้ํา

– ปริมาณการไหลของน้ํา

– ปริมาณน้ําทา

• ความตองการการใชน้ํา

– อุปโภค บริโภค สําหรับเมือง ชุมชน

– ภาคการเกษตร

– ภาคอุตสาหกรรม



ผงันํ้ า
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6 |

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการอุดมศกึษาฯ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกันายกรฐัมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสขุกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง

พลงังาน

51 หน่วยงาน
12 กระทรวง

ข้อมลู 435 รายการ

กระทรวงการคลงั

เช่ือมโยงการทาํงานร่วมกนัทัง้ ใน และ ระหว่าง 

กระทรวง

6









• ขอ้มลูปรมิาณนํา้ฝน เดือน

สงิหาคม 2563 จากการ

วิเคราะหข์อ้มลูภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมหลาย ๆ ดวง

(GSMAP)





ปริมาณนํ้าในเข่ือนภูมิพล เปรียบเทียบ คศ. 2020 - 2022



http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chao
praya_chart2012/cp_thaiwater.php

ปรมิาณการไหลของนํา้ในแตล่ะจดุของลาํนํา้



http://water.rid.go.th/flood/plan_ew/plan_ew.html
ปรมิาณการไหลของนํา้พรอ้มแผนการระบายนํา้







Crop Watch  System Output



ขอ้มูลสาํหรับการบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• ผังนํ้า

• สภาพอากาศ

– ปจจุบัน คาดการณ ลวงหนา

– เปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา

– ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ชุมชนรายป

• แหลงนํ้าตนทุน มาจากแหลงใด ?

– จากน้ําฝน

– แหลงน้ําขนาดเลก็

– คลองชลประทาน

– แมน้ํา



ขอ้มูลสาํหรับการบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• นํา้ตน้ทนุจากแหลง่นํา้ขนาดเลก็
– ปรมิาณนํา้เขา้ตอ่ปี

– การใชน้ํา้ตอ่ปี

– การวางแผนการใชน้ํา้ การสง่นํา้

• นํา้ตน้ทนุจากคลองชลประทาน
– การปลอ่ยนํา้

– ปรมิาณนํา้ที่ปลอ่ยนํา้ตน้ทาง

– การสงันํา้เขา้พืน้ท่ีชมุชนผ่านประตรูะบายนํา้

• นํา้ตน้ทนุจากแหลง่นํา้ดว้ยเครือ่งสบูนํา้

• นํา้ตน้ทนุจากแหลง่นํา้ใตด้นิ (โดยสว่นตวัไม่เห็นดว้ยจะนาํมาใชใ้นภาคการเกษตร)



ขอ้มูลสาํหรับการบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• การใชน้ ํา้ของชมุชน

– แผนท่ีการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิของชมุชน

– ปรมิาณความตอ้งการใชน้ํา้ของชมุชน

– ช่วงเวลาความตอ้งการใชน้ํา้และปรมิาณนํา้ในแตช่่วงเวลา

• ผลท่ีไดจ้ะเป็นแผนการใชน้ ํา้ของชมุชน

– แผนการจ่ายนํา้ตามหว่งเวลาท่ีเหมาะสม

– แผนการการใชน้ํา้ท่ีคาํนงึถึง ผูใ้ชท้า้ยนํา้

– แผนการใชน้ํา้ท่ีคาํนงึถึง การอปุโภคบรโิภค การรกัษาสภาพแวดลอ้ม

– แผนการรบัมือภยัแลง้ อทุกภยั



เทคโนโลยท่ีีสามารถเขา้มาช่วยบริหารจดัการนํ้าชุมชน

• เครือ่งตรวจวดัอากาศประจาํชมุชน

• เครือ่งวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ

• เครือ่งตรวจวดัประมาณนํา้ท่ีไหลผา่นชมุชน และปรมิาณนํา้ท่ีจ่ายเขา้พืน้ท่ีเพาะปลกู

• แผนท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถจดัทาํแผนท่ี แผนผงั ใหก้บัชมุชนได้



ขอมูลแหลงนํ้าผิวดินขนาดเล็ก (>= 2 ไร) 141,022 บอ

สถานการณแหลงน้ําขนาดเล็ก จากขอมูลดาวเทียม

ขอมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

พ้ืนท่ี

จํานวน

แหลงน้ํา

ขนาดเล็ก 

(บอ)

ความจุสูงสุด

โดยประมาณ 

(ลาน ลบ.เมตร)

ปริมาณน้ํา

คงเหลือ

โดยประมาณ 

(ลาน ลบ.เมตร)

ปริมาณนํ้า

คงเหลือ 

(% )

ภาคเหนือ 9,276 281 93 33.24

ภาคกลาง 40,292 1,423 377 26.55

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
64,107 2,345 1,006 42.92

ภาคตะวันออก 14,504 458 204 44.53

ภาคใต 5,540 269 185 33.24

ภาคตะวันตก 7,303 228 67 29.54

รวมท้ังประเทศ 141,022 5,007 1,935 38.65



ขอ้เสนอแนะการจดัทาํขอ้มูลเพ่ือการบริหารนํ้าชุมชน

• ชมุชนควรนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบรหิารจดัการนํา้ชมุชน

• ภาครฐัควรเขา้ไปสนบัสนนุการจดัทาํฐานขอ้มลูการจดัการนํา้ชมุชน

• การจดัการนํา้ควรประเมนิความตอ้งการใชน้ ํา้โดยคาํนงึถงึ การใชอ้ยา่งเพียงพอและคงเหลือ

ใหค้นใชน้ ํา้ทา้ยนํา้ดว้ย

• ควรมีประชมุหารอืรว่มกนัระหวา่งชมุชนตน้นํา้ กบัชมุชนทา้ยนํา้

• การจดัการนํา้ชมุชนควรสอดรบักบันโยบายการจดัการนํา้ภาพใหญ่

• แหลง่นํา้ตน้ทนุมีจาํกดั อนาคตจะมีการเก็บคา่นํา้ในแหลง่นํา้ชลประทานหรอืไม ่?



วันที่ 21 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุม 709 ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแม่บท

กองนโยบายและแผนแม่บท

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ

สถานการณน์  า

และความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

พระราชบัญญัติน  าแห่งชาติ

1



ประเด็นน าเสนอ

1. สถานการณ์น  า และการบริหารจัดการน  าที่ผ่านมา
2. แผน และนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของ

ประเทศ และเชิงพื นที่ 
3. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน  า 

พ.ศ.2561

2



3

1. สถานการณ์น  า และบริหาร
จัดการน  าของสถานการณ์น  า



กรมชลประทาน
บริหารจัดการ ติดตามสถานการณน์  า
ในเขตชลประทาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนให้แหล่งเก็บกักน  า

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
ก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในภาพรวม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ควบคุมการระบายน  าในเข่ือน/อ่างเก็บน  า

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ป้องกัน/ระบายน  าในชุมชนเมือง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร
ข้อมูลคาดการณ์/จัดท าแบบจ าลองตามสถานการณ์น  า

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ
ข้อมูลเชิงแผนท่ี/ข้อมูลดาวเทียม ตามสถานการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝน /พยากรณ์อากาศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด าเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่าต้นน  า

กรมทรัพยากรน  าบาดาล
จัดหาแหล่งน  าบาดาลใต้ดินตามศักยภาพ

กรมทรัพยากรน  า
ติดตามสถานการณ์น  านอกเขตชลประทาน แหล่งน  าธรรมชาติ

กรมเจ้าท่า
ดูแลล าน  าสายหลัก

จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดการน  าระดบัท้องถ่ิน/ชุมชน

องค์กรจัดการน  าเสีย
จัดการ/บ าบัดน  าเสีย

กรมควบคุมมลพิษ
ตรวจสอบคุณภาพน  า

การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค
จัดส่งน  าให้พื นท่ีอยู่อาศัย

กรมป่าไม้
อนุกรักษพ์ื นที่ตน้น  า

กรมพัฒนาที่ดิน
ด าเนินการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการ

มีหน่วยงานบูรณาการด้านทรัพยากรน  า ทั งต้นน  า กลางน  า ปลายน  า 
48 หน่วยงาน จาก 13 กระทรวง รวมทั ง 76 จังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมอนามัย
ตรวจสอบคุณภาพน  าประปา



5

48 หน่วยงาน (13 กระทรวง)

จัดท าก ากับ/ขับเคลื่อน นโยบายการ
บริหารจัดการน  าในระดับประเทศ

ก ากับ/ขับเคลื่อน การบริหารจัดการ
น  าในระดับลุ่มน  า และจังหวัด

บริหารจัดการน  าและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการบริหารจัดการน  าในพื นที ่

5

จ านวน 24 คน

จ านวน 37-46 คน

จ านวน 20-25 คน
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เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้อ้านวยการกองอ้านวยการน้้าแห่งชาติ บัญชาการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาวิกฤติน้้ าและประสานงานจากทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
กว่า 40 หน่วยงาน จาก 8 กระทรวง เพื่อให้มีการจัดการบริหารน้้ า  “ท่วม-แล้ง”
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกลำโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงำน

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านอ านวยการ

ด้านประเมินสถานการณ์
ด้านบริหารจัดการน  า

ด้านสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์

ด้านติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินโครงการ

1 2 3 4 5 6

ด้านบูรณาการและขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 5

ติดตำม วิเครำะห์
/คำดกำรณ์

ชี้เป้ำพื้นท่ีเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำร
เสนอ กนช. 

และ ครม. เห็นชอบ

ประเมินผล

การบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติ



61,849 ล้าน ลบ.ม.

2 จัดหาแหลง่น า้สา้รอง
ในพื นทีเ่สีย่งขาดแคลนน า้

ลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่และกรุงเทพมหานคร
444 แห่ง 181 ล้าน ลบ.ม

ปฏิบัติการเตมิน า้3
กรมฝนหลวงตั งหนว่ย
ปฏิบตักิารทา้ฝนหลวง

(อ่างเกบ็น า้ขนาดใหญ่/กลาง/เลก็ และแหลง่น า้ธรรมชาติ) 11,015ล้าน ลบ.ม. 

Dem
and วางแผน5 เพาะปลกูพืช

ฤดูแลง้
เพาะปลูกพชื
ฤดูแล้งแล้ว 12.24 ล้านไร ่

(แผน 16,677 ล้าน ลบ.ม.)  
(66% ของแผน) 

(แผน 11.65 ล้านไร่)  

แหล่งน ้าส้ารองผลิตน ้าประปา
17 สาขา กปภ. ที่เฝ้าระวังเพิ่มเติม 82.12 ล้าน ลบ.ม

การสง่เสริมการบริหารจดัการน า้ชุมชน แจ้งหนว่ยงานทีม่ภีารกจิพจิารณาดา้เนนิการ

เร่งเกบ็กักน า้1 ฤดูแลง้ ปี 2564/65
(ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ) Su

pp
ly ก้าหนด4

ผลการจัดสรรน ้าทั งประเทศ
(ณ วันที่ 10 มี.ค. 65 )

10 หน่วย (เครือ่งบนิ 24 ล้า)
ผลการขึ นปฏิบัติการ 10 เที่ยวบิน
1. ป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง พื นท่ีได้รับประโยชน์ 0.8 ล้านไร่
2. เติมน ้าต้นทุนให้อ่างฯ 0.2 ล้าน ลบ.ม.

(ณ วันที่ 7 มี.ค. 65)

นารอบที ่2
10.35 ล้านไร่ 1.89 ล้านไร่ 

(ณ วันที่ 9 มี.ค. 65)

(แผน 9.02 ล้านไร่)  

จัดท้าโดย กองบริหารจัดการลุ่มน ้า ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

เก็บเกี่ยวแล้ว 0.93 ล้านไร่

จ้านวนการขึ นทะเบยีน
เพาะปลกูนารอบที ่2 296,060 ครัวเรือน 4,808,256 ไร่

พืชไรพ่ืชผกั

(แผน 2.63 ล้านไร่)  

การจัดสรรน ้าฤดูแล้ง
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6
กรมชลประทานวางแผนส้ารองน ้า
เตรียมแปลงในพื นที่ลุ่มต่้า 

เตรียมน า้สา้รอง
ส้าหรับพื นทีลุ่ม่ต่า้          

11 ทุ่ง
ช่วงต้นฤดูฝน ปี 2565
ปริมาณน ้า 1,388 ล้าน ลบ.ม.

เฝ้าระวังคุณภาพน ้า7 4 แม่น ้าสายหลกั
• แม่น ้าเจ้าพระยา
• แม่น ้าท่าจีน
• แม่น ้าบางปะกง       
• แม่น ้าแม่กลอง

อยู่ในเกณฑป์กติ

(ความเค็ม)

ติดตามประเมนิผล8
ติดตามสถานการณ์
รายสัปดาห ์รายเดอืน

9 สร้างการรบัรูส้ถานการณ์
น ้าและแผนการบรหิารจดัการ
น ้า
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้
สถานการณ์น ้าและการประหยัดน า้
อย่างต่อเนื่อง ตั งแต่ 1 พ.ย. 2564 ถึง ปัจจุบัน 
จ้านวน 1,053 ครั ง

(ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 )

จัดท้าโดย กองบริหารจัดการลุ่มน ้า ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
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2. แผน และนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าของ
ประเทศ และเชิงพื นที่ 



แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี

14 14

พัฒนาระบบประปาเมือง
พื นที่เศรษฐกิจ 388 เมือง/
แหล่งน  าส ารอง 346 ล้าน 

ลบ.ม.

จัดหาน  าในพื นที่เกษตรน  าฝน

13,860 ล้าน ลบ.ม. 

พื นที่ 15 ล้านไร่
เพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้าน

14,534 หมู่บ้าน

มีน  าดื่มได้มาตรฐาน
ราคาเหมาะสม

ทุกหมู่บ้าน

ทุกภาคส่วนประหยัดน  าได้ 

215 ลิตร/คน/วัน

พัฒนาแหล่งเก็บกักน  า
ระบบส่งน  าใหม่

13,439 ล้าน ลบ.ม. 

18 ล้านไร่

จัดการคุณภาพน  า

อนุรักษ์ทรัพยากรน  า4 การบริหารจัดการ 6

พัฒนาระบบผันน  า 
ระบบเชื่อมโยงแหล่งน  า
2,596 ล้าน ลบ.ม.

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน  า

สิ่งกีดขวางทางน  า 562 แห่ง

ล าน  าธรรมชาติ 6,271 กม.

ป้องกันน  าท่วมชุมชนเมือง

เมืองส าคัญ 764 แห่ง   

บรรเทาอุทกภัย
พื นที่วิกฤต 
ร้อยละ 60

มท./ทส. กษ./ทส./มท.

มท./สทนช./
ทส./คค./กษ.

ทส./มท./กษ.

ระบบบ าบัดน  าเสียใหม่ 741 แห่ง
น าน  ากลับไปใช้ประโยชน์ 

132 ล้าน ลบ.ม./ปี

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 13 ลุ่มน  า

ฟ้ืนฟูแม่น  า ล าคลอง 
แหล่งน  าธรรมชาติ

ทส./กษ. สทนช.

ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน  า
ที่เสื่อมโทรม

3.52 ล้านไร่

การป้องกัน/ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื นท่ีต้นน  า

21.45 ล้านไร่ 

องค์กร กฎหมาย 
แผนแม่บท 

พัฒนาวิจัย นวัตกรรม เพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการและ
การผลิต 

5
การอนุรักษ์

ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าฯ

จัดการน  าอุปโภคบริโภค 1 สร้างความม่ันคงน  าภาคการผลิต 2

3
การจัดการน  าท่วมอุทกภัย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 ก.ย. 62)
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• พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง
• ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่ือมกับ GMS BIMSTEC และ AEC 
• ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย 

เช่ือมสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูง
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน  า จัดระบบบริหารจัดการน  า ป้องกัน/แก้ไขหมอกควัน

• บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
• แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มีรายได้น้อย
• สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และ EECเพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
• ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคเหนือ
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

ภาคใต้
ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน  ามันประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก

• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือความมั่นคงให้กับภาคการผลิต

• พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมอืงการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

• เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชน

• พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั นน าของโลก
• พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน  ามันแห่งใหม่ของประเทศ
• พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค
• พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ

การเชื่อมโยงการค้าโลก

ภาคกลาง
พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง
• พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก พัฒนาคุณภาพชวิีต 

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมอืง
• พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงระดับนานาชาติและเชื่อมโยง

เพ่ือกระจายการท่องเทีย่วทั งภาค
• ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ 
• บริหารจัดการน  าและทรัพยากรธรรมชาต ิและคงความสมดุลของระบบนิเวศ
• เปิดประตูการค้า/การลงทุน/การท่องเทีย่ว เชื่อมโยงทวาย-ภาคกลาง-EEC
• พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค

ภาคตะวันออก
ฐานเศรษฐกิจชั นน า

• พัฒนา EEC ให้ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
• พัฒนาภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
• ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว
• พัฒนา SEZ ให้เป็นประตูเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน
• เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ/มลพิษ

ภาคใต้ชายแดน
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ส าคัญของประเทศ และเป็น
เมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเท่ียวกับพื นที่ภาคใต้
และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์

อ.ก.บ.ภ.

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ที่มา : สศช.15



ทิศทางการพัฒนาด้านทรัพยากรน  าของประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• พัฒนาแหล่งน  าต้นทุน/ผันน  าให้ภาคเกษตร และ

พื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
• พัฒนาแหล่งน  าในพื นที่เกษตรน  าฝนที่มีศักยภาพ

น  าผิวดิน/บาดาล 
• จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ในพื นที่ไม่มีศักยภาพ
• การบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการ การแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
• การบริหารจัดการพื นที่เกษตร (Zoning)

ภาคกลาง
• พัฒนาน  าต้นทุนและระบบการจัดสรรน  า เพื่อรองรับ

การเป็นพื นที่เศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศ
• วางแผน และขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่ม

น  าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง 
• ปรับปรุงล าน  าสายหลัก เพื่อการคมนาคม และการ

ระบายน  า
• การบริหารจัดการน  าให้สมดุลกับน  าต้นทุน
• การวางแผนพัฒนาระบบจัดการน  าในพื นที่ภาคกลาง

ตอนล่าง ในระยะ 50

ภาคเหนือ
• ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าและจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• พัฒนาแหล่งเก็บกักน  าสนับสนุนเมืองหลัก และพื นที่

เศรษฐกิจพิเศษ
• บรรเทาอุทกภัยที่ลาดเชิงเขา โดยการเตือนภัย การ

ปรับตัว และหนีภัย
• บรรเทาอุทกภัยลุ่มน  ายม-น่านตอนล่าง
• สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ที่ดินต้นน  าและท้าย

น  า เพ่ือลดกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย

ภาคใต้
• สนับสนุนน  าเพ่ือการท่องเท่ียว ฝ่ังอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย
• พัฒนาแหล่งน  าเฉพาะพื นที่ เพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมแปรรูป และ พื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
• การบรรเทาอุทกภัยในพื นที่เศรษฐกิจส าคัญ /เศรษฐกิจส าคัญ
• การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เกษตร

ภาคตะวันออก 
• พัฒนาแหล่งน  า/โครงข่ายน  าเพื่อพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
• พัฒนาระบบประปารองรับชุมชนเมือง และการท่องเที่ยว
• บริหารจัดการน  าเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจ 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  า 
• ปรับโครงสร้างการใช้ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร

ภาคใต้ชายแดน
• พัฒนาแหล่งน  าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร และ

อุตสาหกรรมแปรรูป 
• พัฒนาระบบประปาเพ่ือพัฒนาแหล่งการค้า/ท่องเที่ยวชายแดน 

(เมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง)
• ป้องกันน  าท่วมชุมชนเมือง เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว และ

พื นที่เศรษฐกิจส าคัญ 16



การเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการส าคัญ ในปี 2566 - 2567

798,758
ล้านบาท

วงเงินรวม
7,279

ล้าน ลบ.ม.
5.53
ล้านไร่

5.72
ล้านไร่

2.52
ล้านครัวเรือน

ปริมาณน  าเพิ่มขึ น พื นที่รับประโยชน์ พื นที่ป้องกันน  าท่วม ครัวเรือนรับประโยชน์ จ านวน 469 โครงการ

ภาคเหนือ

ลุ่มเจ้าพระยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 109 โครงการ
167,880  ล้านบาท

จ านวน 63 โครงการ
314,812 ล้านบาท

จ านวน 138 โครงการ
49,510 ล้านบาท

ครัวเรือนรับประโยน์
372,144 ครัวเรือน

พื นที่ป้องกันน  าท่วม 
1.27 ล้านไร่

ปริมาณน  าเพิ่มขึ น
4,744 ล้าน ลบ.ม.

พื นที่รับประโยชน์ 
2.47 ล้านไร่ ครัวเรือนรับประโยน์

316,604  ครัวเรือน
พื นที่ป้องกันน  าท่วม 
312,056  ไร่

ปริมาณน  าเพิ่มขึ น
610.58 ล้าน ลบ.ม.

พื นที่รับประโยชน์ 
680,440  ไร่

ครัวเรือนรับประโยน์
324,679 ครัวเรือน 

พื นที่ป้องกันน  าท่วม 
2.61 ล้านไร่

ปริมาณน  าเพิ่มขึ น
139.51 ล้าน ลบ.ม.

พื นที่รับประโยชน์ 
155,500 ไร่

ลุ่มน  าสาละวิน

จ านวน 3 โครงการ
878.67 ล้านบาท

ครัวเรือนรับประโยน์
2,234 ครัวเรือน

พื นที่ป้องกันน  าท่วม 
2,506 ไร่

ปริมาณน  าเพิ่มขึ น
2.56 ล้าน ลบ.ม.

พื นที่รับประโยชน์ 
3,475 ไร่

17



การขับเคลื่อนไปสู่ลุ่มน  า

แผนแม่บทระดับประเทศ

แผนแม่บทระดับลุ่มน ้ำ
โดย คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ

แผนปฏิบัติการฯรายปี

มาตรา 17 (1)

มาตรา 35 (1)

มาตรา 17 (2)
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แผนแม่บทชาติ

แผนแม่บทลุ่มน  า

อนุฯ จังหวัด

จปฐ.64

กชช.2ค

วิเคราะห์พื นที่
• ปัญหา/พื นที่
• นโยบาย
• ความต้องการ

รวบรวม
จัดท าแผนปี 

66-70

MTEF

ก าหนดประเด็น
การพัฒนาราย
ด้าน 6 ด้าน

ท าแผนจังหวัด

ท าแผนลุ่มน  า

แผนแม่บทลุ่มน  า
ฉบับสมบูรณ์

เป้าหมาย/ตัวชี วัด
แผนลุ่มน  า

เป้าหมาย
แผนแม่บท

เป้าหมาย/
แผนปฏิบัติกาลุ่มน  า

ติดตามประเมินผล
ลุ่มน  าภาค

โครงการ

รายงานผล

ปัญหา/อุปสรรค

SWOT/PESTEL

ปี 64
... MTEF

จัดส่ง

ก าหนดเป้าหมาย

รายงานศึกษา/
SEA/MP

กรอบการจัดท าแผนแม่บทฯลุ่มน  า
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จัดท าแผนแม่บทระดับลุ่มน  า(ระดับพื นที่)1
ปี 61 - 65

ติดตามประเมินผล2

ปรับปรุง/ทบทวน3

กระบวนการการมีส่วนร่วม

กลั่นกรองจัดล าดบั
ความส าคัญ 
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กรอบเวลาการจัดท าแผนแม่บทลุ่มน  า

จัดท าแผนแม่บทลุ่มน  า 
25 ลุ่มน  า (มาตรา 35 (1))
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ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่น

สงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา

เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่

กรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานคร

ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็

นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์

ระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยอง

ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์

สุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านี

อบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานีอบุลราชธานี
นครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมา

อดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานีอดุรธานี นครพนมนครพนมนครพนมนครพนมนครพนมนครพนมนครพนมนครพนมนครพนม

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก

กาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุกาญจนบรีุ

แบ่งขอบเขตลุ่มน  าใหม่ 22 ลุ่มน  า
พ.ร.ก.ก าหนดลุ่มน  า 64

จัดท ากรอบแนวทาง/เล่ม
ต้นแบบ และประชุม

ถ่ายทอด เลขาฯลุ่มน  า

-สทนช. จัดท า (ร่าง) แผนแม่บท 20 ปี แล้วเสร็จ
- คก.ลุ่มน  าน า (ร่าง) แผนแม่บทน  า 20 ปี มาเสริมการ
จัดท า แผนแม่บทลุ่มน  า และรับฟังความคิดเห็น โดย 
อนก.ทรัพยากรน  าจังหวัด/คก.ลุ่มน  า 2 ครั ง
• ครั งที่ 1 กรอบแนว กลยุทธ์ 
• ครั งท่ี 2 เป้าหมาย ตัวชี วัด แผนงาน

คก.ลุ่มน  าจัดท า (ร่าง)แผนแม่บทลุ่ม
น  า 22 ลุ่มน  า โดยใช้ SEA + แผน

หลัก มาเป็นองค์ประกอบ 

เสนอแผนแม่บทลุ่มน  าเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก คกก.
ลุ่มน  า/อนุฯแผนแม่บท/กนช.

แผนแม่บทน  า 20 ปี
(มาตรา 17 (1))

18 ก.ย.62 ปี 63
ม.ค. –ก.พ. 

64 11 ก.พ. 64
มี.ค.64-
พ.ค.65

พ.ค.- ส.ค.65 ส.ค.-ก.ย. 65

1

2

3

4

5

6

7



กระบวนการจัดท าแผนลุ่มน  า
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ทิศทางการพัฒนาของพื นที่
• ปัญหา 
• ศักยภาพ 
• นโยบายยุทธศาสตร์ 
• ความต้องการประชาชน

กรอบแนวทางการพัฒนาพื นที่ท่ี
สอดคล้องกับ SEA
• เป้าประสงค์
• พื นที/่เป้าหมาย
• ตัวชี วัด
• กลยุทธ์/แผนงาน 
• หน่วยงานรับผิดชอบ

กรอบการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการและ
จัดล าดับความส าคัญโครงการ (22 ลุ่มน  า)
• แผนหลัก
• แผนปฏิบัติการ
• โครงการ

SEA แผนแม่บทลุ่มน  า
แผนหลัก

(รายพื นที/่รายประเด็น)



สทนช.

คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน  าจังหวัด

ครม.

• แผนงานพัฒนาภาค
• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
• แผนพัฒนาจังหวัด / อปท.

• แผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร์
• แผนงานตามภารกิจพื นฐาน/

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

• แผนงานบูรณาการ
• แผนงานนโยบายเร่งด่วน
• แผนงานแนวทางปฏิรูปภาครัฐ

Function Agenda Area

กลไกจัดท าแผนปฏิบตัิการ วิธีงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
(กระทรวงฯ / กรม / องค์กรด้านน  า / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / อปท.)

กระทรวงเจ้าสังกัด

สงป.

คณะกรรมการลุ่มน  า
ให้ความเห็น

พ.
ค.

 –
ส.

ค.

ม.
ค.

ก.
ย.

นวทางการจัดท า
ผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน  าแ

ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561

หน้าที่และอ านาจของ กนช.
ตามมาตรา 17

(2)  พิจารณาและให้ ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน  าและแผนงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรน  าแบบ
บูรณาการให้ สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนแม่บทตาม 
(1) และเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่ อพิจารณาในการจั ดท า
งบประมาณประจ าปี

กนช. เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

5

3

2

4

1

8

9

กนช. เห็นชอบ เมื่อ  22 กรกฎาคม 2563 
ครม. รับทราบ  เมื่อ 8 กันยายน 2563

6
ต.

ค.
เวลาเวลา

7

พ.
ย.

 -
ธ.ค

.
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3.ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.
ทรัพยากรน  า พ.ศ.2561
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หมวด 3 หมวดองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
มาตรา 9 - 39

หมวด 1 ทรัพยากรน  า
มาตรา 6

หมวด 2 สิทธิในน  า
มาตรา 7 - 8

หมวด 4 การจัดสรรน  าและการใช้น  า
มาตรา 40 - 55

หมวด 5 ภาวะน  าแล้งและภาวะน  าท่วม
มาตรา 56 - 72

หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน  า
สาธารณะ : มาตรา 73 - 79

บทเฉพาะกาล
มาตรา 100 - 106

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 80 - 82

หมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรสาธารณะ

มาตรา 83 - 84 

หมวด 9 บทก าหนดโทษ
มาตรา 85 - 99

พ.ร.บ.ทรัพยากรน  า พ.ศ.2561
เจตนารมณ์ :

( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อ 28 ธันวาคม 2561

มีผลบังคับใช้ 27 มกราคม 2562 )

เพ่ือให้การบูรณาการการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 
การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน  าและสทิธิในน  า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารทรัพยากรน  า ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิตอิย่างสมดลุและยั่งยืน

9 หมวด   
106 มาตรา
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เร่งรัดการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561

ชื่อกฎหมาย พระราช
กฤษฎีกา

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวม

จ านวน 1 ฉบับ 15 ฉบับ 2 ฉบับ 17 ฉบับ 35 ฉบับ 

แล้วเสร็จ 1 ฉบับ 7 ฉบับ 2 ฉบับ 11 ฉบับ 21 ฉบับ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

- 8 ฉบับ - 6 ฉบับ 14 ฉบับ 

25



ล าดับ ชื่อกฎหมาย ใช้บังคับ

1 พระราชกฤษฎีกาก าหนดลุม่น  า พ.ศ. 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564

2 กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุม่น  าในคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

3 กฎกระทรวงการไดม้าซึง่กรรมการลุ่มน  าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
กรรมการลุ่มน  าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  า และกรรมการลุ่มน  าผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการลุ่มน  า พ.ศ. 2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

4 กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น  า พ.ศ. 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564

5 กฎกระทรวงการพ้นจากต าแหนง่ของกรรมการลุ่มน  าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  า 
และกรรมการลุ่มน  าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สจุริตตอ่
หน้าที่ มีความประพฤ๖เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564

6 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน  า พ.ศ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564

7 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดแบบ
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน  า พ.ศ. 2563

27 ตุลาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้จัดท ากฎหมายล าดับรอง
และประกาศใช้บังคับแล้ว รวม 21 ฉบับ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย ใช้บังคับ

8 ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน  า พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564

9 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน  า และล าดับความส าคัญของการใช้น  าส าหรับกิจการ
ประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564

10 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การ
ไกล่เกลี่ยและการชี ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุม่น  า พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564

11 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นใน
การจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน  า พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564

12 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองร้องทุกข์
หรือข้อพิพาท การไกล่เกลีย่และการพิจารณาชี ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น  าพ.ศ. 2563

3 กุมภาพันธ์ 2563

13 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ นจากภาวะน  าท่วมและการจัดท าระบบเตือนภัยน  าทว่ม พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564

14 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง กรอบแนวทางเพื่อการก าหนดหลกัเกณฑ์
การใช้สอยทรัพยากรน  าสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 กุมภาพันธ์ 2564

15 กฎกระทรวงก าหนดค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึง่ต้องเฉลีย่น  าที่กกัเก็บไว้เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื นที่เขตภาวะน  าแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้จัดท ากฎหมายล าดับรอง
และประกาศใช้บังคับแล้ว รวม 21 ฉบับ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย ใช้บังคับ

16 กฎกระทรวงการชดเชยความเสียหายจากการด าเนินการเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ภาวะน  าท่วม พ.ศ. 2564 

10 กันยายน 2564

17 กฎกระทรวงการก าหนดค่าทดแทนและการชดเชยความเสียหายจากการใช้
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขภาวะน  าแล้งและภาวะน  าท่วม 
พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564

18 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหายไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน 
และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย พ.ศ. 2564

11 กันยายน 2564

19 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การเฉลี่ยน  าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
การอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื นที่เขตภาวะน  าแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. 
2564

10 กันยายน 2564

20 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง จัดล าดับความส าคัญใน
การจัดสรรน  าของประเทศ พ.ศ. 2564

9 ตุลาคม 2564

21 ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดท าข้อมูลการใช้น  าประเภทที่หนึง่และการจัดส่งข้อมูลต่อ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 2564

9 ตุลาคม 2564 

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้จัดท ากฎหมายล าดับรอง
และประกาศใช้บังคับแล้ว รวม 21 ฉบับ
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1. ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ   จ้ำนวน 3 ฉบับ

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สถานะ

1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น  าแต่ละ
ประเภท พ.ศ. .... มาตรา 41 

อยู่ระหว่างที่ สลค. เสนอ 
ครม. ให้ความเห็นชอบ 

2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น  า
ประเภทที่สองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น  าประเภทที่สาม 
พ.ศ. .... มาตรา 48

3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าใช้น  าส าหรับ
การใช้น  าประเภทที่สองและการใช้น  าประเภทที่สาม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น  า พ.ศ. 
.... มาตรา 49

กฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ รวมจ านวน 14 ฉบับ ดังนี 
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องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

➢ มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 27 ม.ค. 62
➢ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการภารกิจด้านน ้า

ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องตอบสนองเป้าหมาย
เดียวกัน โดยมี  กฎหมายล าดับรอง หรือ
กฎหมายลูก ช่ วยสร้ างกลไกมีส่วนร่วมให้
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับพื นท่ี

พรบ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561
พรฎ.ก าหนดลุ่มน  า พ.ศ.2564
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องค์ประกอบคณะกรรมการลุ่มน  า
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การแต่งตั งคณะกรรมการลุ่มน  า

31 มี.ค.65

เม.ย –พ.ค.65

เม.ย 65
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เสวนา ก้าวสู่ปีที่  5 พระราชบัญญัติน า้แห่งชาติ  พ .ศ .  2561: 
สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน า้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน

สถานการณ์การบริหารจัดการน ้าระดับภูมิภาค
วันที่ 21 เมษายน 2565

โดย ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า
อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา



ปิง วัง ยม น่าน สู่เจ้าพระยา
•ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

มีพื นที่ลุ่มน ้า รวม 20,523.42 ตร.กม. 
(ไม่รวมปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน)

• แม่น ้าสายหลัก คือ แม่น ้าเจ้าพระยา

• แม่น ้าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของ
แม่น ้าปิง วัง ยม น่าน ที่ต้าบลปากน ้าโพ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

• ความยาวล้าน ้าโดยประมาณ 378 กิโลเมตร

3



ฝนเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
ประมาณ 1,127 มม.

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : สภาพอุตุ-อุทกวิทยา

น ้าท่าเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มเจ้าพระยา 
ประมาณ 3,917 ล้าน ลบ .ม.

อ้างอิงข้อมูล จากรายงานการด้าเนินการดา้นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า, 2555
5



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : 
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน

• โครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ คือ โครงการเจ้าพระยาใหญ่ 

• มีน ้าต้นทุนจากอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

• ประกอบด้วยโครงการชลประทาน 26 โครงการ 

• พื นที่ชลประทาน รวม 7,610,443 ไร่ 

• มีพื นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ราบแม่น ้าเจ้าพระยา และที่ราบแม่น ้าท่าจีน
6



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : ความต้องการใช้น ้า

สรุปความต้องการใช้น ้าทั งลุ่มน ้า

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สทนช., 2564 7



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : ความต้องการใช้น ้า

สรุปความต้องการใช้น ้าทั งลุ่มน ้า

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สทนช., 2564 

ความต้องการใช้น ้ารวม ปี 62 (จากรายงานของ สทนช.) = 7,929.54 ล้าน ลบ.ม. / ปี
น ้าท่าเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มเจ้าพระยา (จากรายงานของ สสน.) = 3,917 ล้าน ลบ.ม. / ปี

8



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : ความต้องการใช้น ้า

สรุปความต้องการใช้น ้าทั งลุ่มน ้า

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สทนช., 2564 

เจ้าพระยาขาดน ้า ?????
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ประเมินโดยกรมชลประทาน (ว่าจ้าง บ .ปัญญา คอนซัลแตนท์)

30,000  
ลา้น ลบ.ม.
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ประเมินโดยกรมชลประทาน (ว่าจ้าง บ .ปัญญา คอนซัลแตนท์)

ความต้องการใช้น ้ารวม ปี 62
(จากรายงานของ สทนช.) = 
7,929.54 ล้าน ลบ.ม. / ปี

30,000  
ลา้น ลบ.ม.
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา? (ต่อ)

ล้าดับ ความต้องการใช้น ้า ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี

ปัจจุบัน
(พ.ศ. 2559)

อนาคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2579)

1 ด้านเกษตร 12,565 13,594

2 เพื่อกิจกรรมอื่น 842 1,597

3 กปน. 1,572 2,198

4 รักษาระบบนิเวศท้ายเขื่อน
ภูมิพล และ สิริกิต์ิ

2,874 2,874

5 ผลักดันน ้าเค็ม (พ.ย.-เม.ย.) 1,600 1,600

รวมทั งหมด 16,579 18,989

การประเมินความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาและสาขา

12

ที่มา : รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ และ รายงานการประเมินผล
กระทบ สวล. โครงการฯ ของกรมชลประทาน 
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ประเมินโดยกรมชลประทาน (ว่าจ้าง บ .ปัญญา คอนซัลแตนท์)

ความต้องการใช้น ้ารวม ปี 62
(จากรายงานของ สทนช.) = 
7,929.54 ล้าน ลบ.ม. / ปี

30,000  
ลา้น ลบ.ม.



ประเด็นข้อสังเกต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

และ ลุ่มน ้าท่าจีน



การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา และ ลุ่มน ้าท่าจีน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2549 - 2550
15



การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา และ ลุ่มน ้าท่าจีน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2553 – 2556 16



การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา และ ลุ่มน ้าท่าจีน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 - 2560 17



การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.

ลุ่มน ำ้เจ้ำพระยำ
พื นที่ใช้ประโยชน์, ตารางกิโลเมตร

รวม
พื นที่เกษตรกรรม

พื นที่
ป่าไม้

พื นที่อื่นๆ
พื นที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน ้า

2549-2550 15,061 1,029 627 3,134 590 20,441
2553-2556 15,047 968 731 3,101 417 20,264
2559-2560 14,442 903 958 3,486 651 20,441

15061.29356 15046.94014
14442.1542

2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562
14,000

15,000

16,000

พ.ศ.

พื น
ที่ 

(ต
ร.ก

ม.
)

พื นที่เกษตรกรรม

ลดลง 
4%

2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562
0

1,000
2,000
3,000
4,000

พ.ศ.
พื น

ที่ 
(ต

ร.ก
ม.
)

พื นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ

พื นที่ป่าไม้

พื นที่อ่ืนๆ

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

แหล่งน ้า
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.

ลุ่มน ำ้เจ้ำพระยำ
พื นที่ใช้ประโยชน์, ตารางกิโลเมตร

รวม
พื นที่เกษตรกรรม

พื นที่
ป่าไม้

พื นที่อื่นๆ
พื นที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน ้า

2549-2550 15,061 1,029 627 3,134 590 20,441
2553-2556 15,047 968 731 3,101 417 20,264
2559-2560 14,442 903 958 3,486 651 20,441

15061.29356 15046.94014
14442.1542

2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562
14,000

15,000

16,000

พ.ศ.

พื น
ที่ 

(ต
ร.ก

ม.
)

พื นที่เกษตรกรรม

ลดลง 
4%

2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562
0

1,000
2,000
3,000
4,000

พ.ศ.
พื น

ที่ 
(ต

ร.ก
ม.
)

พื นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ

พื นที่ป่าไม้

พื นที่อ่ืนๆ

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

แหล่งน ้า

ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ความต้องการใช้น ้าภาคเกษตร มีแนวโน้มลดลง

สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???



ประเด็นข้อสังเกต
ด้านน ้าต้นทุนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา

ที่มีมากกว่า น ้าจากลุ่มน ้าเจ้าพระยา



สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา? (ต่อ)

การประเมินน ้าท่า ลุ่มน ้าปิงตอนล่าง ยม น่าน และ เจ้าพระยา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย ลุ่มน ้าปิงล่าง ยม น่าน

ปิงล่าง ยม น่าน

สถานีวัดน ้าท่า กรมชลประทาน
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา? (ต่อ)

ล้าดับ ความต้องการใช้น ้า ล้าน ลบ.ม. ต่อ ปี

ปัจจุบัน
(พ.ศ. 2559)

อนาคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2579)

1 ด้านเกษตร 12,565 13,594

2 เพื่อกิจกรรมอื่น 842 1,597

3 กปน. 1,572 2,198

4 รักษาระบบนิเวศ
ท้ายเขื่อนภูมิพล และ สิริกิต์ิ

2,874 2,874

5 ผลักดันน ้าเค็ม (พ.ย.-เม.ย.) 1,600 1,600

รวมทั งหมด 16,579 18,989

ความต้องการใช้น ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาและสาขา รวมลุ่มน ้าท่าจีนน ้าท่าเฉลี่ย
ลุ่มน ้าปิงตอนล่าง ยม น่าน และ เจ้าพระยา

หมายเหตุ น ้าท่าของลุ่มน า้เจ้าพระยาที่ปรากฎ ไม่รวมน ้าจากลุ่มน ้าป่าสัก 
และไม่รวม side flow ของลุ่มน ้าท่าจีน
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2549



สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2551
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2553
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2555
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2556
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา???

พื นที่น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2560
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พื นที่น ้าท่วม
ลุ่มเจ้าพระยา / ท่าจีน 
สิงหาคม - พฤศจิกายน 

2564
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สถานการณ์น ้าขาดแคลนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา? (ต่อ)

ลุ่มเจ้าพระยาขาดน ้า หรือ
ขาดการบริหารจัดการน ้าที่ด?ี??



การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน ของลุ่มน ้าเจ้าพระยา

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สสน., 2555
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การวิเคราะห์โอกาส / ข้อจ้ากัดของลุ่มน ้าเจ้าพระยา

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สสน., 2555
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ลุ่มน ้าสาละวิน



ขอบเขตลุ่มน ้าสาขา

ลุ่มน ้าสาละวิน

ระบบลุ่มน ้าสาละวิน



ฝนเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มน ้าสาละวิน 
ประมาณ 1,305 มม.

ลุ่มน ้าสาละวิน : สภาพอุตุ-อุทก

น ้าท่าเฉลี่ยสะสมรายปีลุ่มน ้าสาละวิน 
ประมาณ 7,433 ล้าน ลบ .ม.

อ้างอิงข้อมูล จากรายงานการด้าเนินการดา้นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า, 2555
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ลุ่มน ้าสาละวิน : การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ลุ่มน ้าสาละวิน : พื นที่ป่า
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ลุ่มน ้าสาละวิน : ความต้องการใช้น ้า
สรุปความต้องการใช้น ้าทั งลุ่มน ้า

น ้าท่าเฉลี่ยสะสมราย
ปีลุ่มน ้าสาละวิน 
ประมาณ 7,433 ล้าน 
ลบ .ม .
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของลุ่มน ้าสาละวิน

อ้างอิงจาก ข้อมูลลุ่มน ้าสาละวิน จาก สสน., 2555
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โครงการขนาดใหญ่
โครงการผันน ้ายวม เติมเขื่อนภูมิพล



การด้าเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ปัญหาน ้าขาดแคลนในลุ่มน ้าเจ้าพระยา

1. การเพิ่มน ้าและประสิทธิภาพการใช้น ้า ประกอบด้วย

(1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน ้า
(2) การท้าฝนหลวง
(3) การก้าหนดแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรให้เหมาะสม
เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
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การด้าเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ปัญหาน ้าขาดแคลนในลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ต่อ)

2. การจัดการด้านความต้องการใช้น ้า ประกอบด้วย

(1) การปรับปรุงการใช้พื นที่นาปรังปลูกพืชเศรษฐกิจ ประมาณ 1.03 ล้านไร่

(2) การก้าหนดเป้าหมายพื นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง

(3) แผนทางเลือกในการบริหารจัดการน ้าเพื่อการเพาะปลูก
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การด้าเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ปัญหาน ้าขาดแคลนในลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ต่อ)

3. บริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์ 
มีมาตรการดังนี 

มาตรการที่ 1 ในปีที่เขื่อนภูมิพล และ สิริกิติ์ มีความจุใช้งานรวมกันเกิน 10,000 ล้าน 
ลบ.ม. ก็เก็บน ้าส่วนเกินส้ารองใช้ปีต่อไป
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มาตรการที่ 1 ในปีที่เขื่อนภูมิพล 
และ สิริกิติ์ มีความจุใช้งาน
รวมกันเกิน 10,000 ล้าน ลบ.ม. 
ก็เก็บน ้าส่วนเกินส้ารองใช้ปีต่อไป



การด้าเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ปัญหาน ้าขาดแคลนในลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ต่อ)

3. บริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์ 
มีมาตรการดังนี 

มาตรการที่ 1 ในปีที่เขื่อนภูมิพล และ สิริกิติ์ มีความจุใช้งานรวมกันเกิน 10,000 ล้าน 
ลบ.ม. ก็เก็บน ้าส่วนเกินส้ารองใช้ปีต่อไป

มาตรการที่ 2 ปรับลดพื นที่นาปรัง 1.0 ล้านไร่ เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจฤดูแล้ง

มาตรการที่ 3 ก้าหนดพื นที่เป้าหมายเพาะปลูกฤดูแล้ง 6.0 ล้านไร่
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การด้าเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ปัญหาน ้าขาดแคลนในลุ่มน ้าเจ้าพระยา

4. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในอนาคต 
แบ่งเป็น

• โครงการขนาดใหญ่ 5 โครงการ (ความจุรวม 1,609 ล้าน ลบ.ม.)

• โครงการขนาดกลาง 101 โครงการ

เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น 3,374 ล้าน ลบ.ม.
และเพิ่มพื นที่ชลประทานได้ประมาณ 1.94 ล้านไร่
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ความจ้าเป็นในการพัฒนาโครงการผันน ้า

การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และกลาง ล่าช้า
เพราะมีปัญหาผลกระทบด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม

จ้าเป็นต้องพิจารณาแนวทาง
การเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล

ซึ่งมี ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย!!???



(1) เขื่อนผันน ้ายวม 

(2) ถนนเข้าเขื่อน 

(3) อ่างเก็บน ้ายวม 

(4) สถานีสูบน ้าบ้านสบเงา 

(5) ระบบอุโมงค์ส่งน ้า 

(6) พื นที่เก็บกองวัสดุจากการขุดเจาะอุโมงและถนนเข้าหัวงาน
ต่างๆ 

(7) ทางออกอุโมงค์ส่งน ้าและการปรับปรุงล้าห้วยงูด 

• พื นที่โครงการ จ้านวน 3,641.18  ไร่ เป็นพื นที่ป่า
อนุรักษ์ (โซน ซี(C)) จ้านวน 2,735.06 ไร่ 

• และมีพื นที่ซ้อนทับกับพื นที่เตรียมประกาศอุทยาน
แห่งชาติแม่เงา จ้านวน 852.75 ไร่ 

• เป็นพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1 จ้านวน 
1,538.21 ไร่ 

องค์ประกอบโครงการ
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ค้าถามต่อมาตรการแก้ปัญหาน ้าขาดแคลน
ที่ได้ก้าหนดไว้และด้าเนินการแล้ว

❖ มาตรการที่อ้างว่าได้ด้าเนินการแล้วนั น ภาครัฐจริงใจและได้ทุ่มเทความพยายาม
ในการด้าเนินการมากแค่ไหน? มีการวัดผลอย่างไร? ใช้อะไรเป็นตัวชี วัด?

❖ มาตรการที่ได้ก้าหนดไว้ และ ด้าเนินการแล้ว คือ ทุกแนวทางที่ท้าได้แล้ว 
จริงหรือ? 
❖ ยังมีมาตรการอะไรอีก ที่ควรท้า ท้าได้ แต่ยังไม่ได้ท้า? หากมี ...
❖ เพราะเหตุใดจึงไม่ท้ามาตรการที่ท้าได้ และเห็นผลทันที?
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การเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล
มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย

จริงหรือ???



ข้อสังเกต ต่อรายงานการศึกษาความเหมาะสม และรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ 
1. ประเด็นทางด้านความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในพื นที่โครงการ 

ในเล่มการศึกษา F.S. และ EIA ระบุ "... พื นที่โครงการเป็นพื นที่มีแหล่งก้าเนิด
แผ่นดินไหว เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั ง และเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณใกล้เคียงใน
อดีต ... เป็นกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง..."!!!

2. ทรัพยากรธรณี

พื นที่โครงการมีแร่ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม ฯลฯ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักสู่ดิน
น ้า และ อากาศ 

3. การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์ปลา สมช .ในน ้า พืชน ้า แพลงก์ตอน ฯลฯ 

อาจส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของ สมช. บางชนิด ทั งในลุ่มน ้ายวม ปิง เจ้าพระยา ท่าจีน ไป
ถึง อ่าวไทย
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ข้อสังเกต (ต่อ) 
4. ความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

5. มีแนวโน้มจะด้าเนินการในรูปแบบ PPP 

น ้าเป็นปัจจัย 4 ที่จ้าเป็นส้าหรับทุกชีวิต รัฐไม่อาจใช้แนวคิดแสวงหาก้าไรมาด้าเนินการได้ !!!

6. กิจกรรมที่อ้างว่าคือการมีส่วนร่วม ไม่ใช่การมีส่วนร่วม และไม่ครบทุกกลุ่ม

โครงการฯ ด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพียงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่เสียที่อยู่ที่ท้ากินจาก
การก่อสร้างเท่านั น

แต่แท้จริงแล้ว เกษตรกรทุกคน ผู้ใช้น ้าประปาทุกคน ชาวประมง
ในลุ่มน ้ายวม ปิง เจ้าพระยา และท่าจีน ล้วนเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการมีโครงการฯ 55



ข้อสังเกต (ต่อ)
7.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีคุณภาพ ถูกท้วงติงจากชาวบ้าน และนักวิชาการทุกสาขา 

ไม่ถูกต้อง บิดเบือน
ไม่มีคุณภาพทางวิชาการ
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ข้อสังเกต (ต่อ)
7.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีคุณภาพ ถูกท้วงติงจากชาวบ้าน และนักวิชาการทุกสาขา 

ไม่ถูกต้อง บิดเบือน
ไม่มีคุณภาพทางวิชาการ

#อไีอเอร้ำนลำบ



ตัวอย่างทางเลือกที่ท้าได้ทันที ได้น ้าทันที
โดยไม่ต้องผันน ้าข้ามลุ่ม ไม่ต้องรออย่างน้อย 7 ปี

• การส่งเสริมเกษตรกร ทั งในพื นที่ชลประทาน และ เกษตรน ้าฝน ให้เก็บน ้า ในบ่อ สระ ในไร่นา 

• เชื่อมโยงบ่อ สระ ในไร่นา เข้ากับระบบชลประทานที่มีการเก็บกักน ้าในเขื่อน และ อ่าง ทั ง

ขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ตามแนวคิดโครงข่ายน ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเขื่อนและอ่าง และลดปัญหาน ้าขาดแคลนในหน้าแล้ง

• วิเคราะห์น ้าต้นทุน โดยใช้น ้าใต้ดินร่วมกับน ้าผิวดิน ตามศักยภาพพื นที่อย่างแท้จริง

• ใช้แนวคิด 3R กับอุตสาหกรรมในลุ่มน ้าเจ้าพระยา
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ประเด็นข้อสังเกตระดับนโยบาย
•โครงการผันน ้ายวมเติมภูมิพล ถูกรื อฟื้นเมื่อปี 2559 โดย กนช. 
•ที่ผ่านมา งานน ้าประเทศ ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานปฏิบัติ จึงเป็น
ลักษณะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท้า ... การเกิดขึ นของแนวคิดผัน
น ้ายวม ก็มาจากหน่วยงานปฏิบัติ!!!! ขาดการพิจารณาทั งระบบ!!!
จากปัญหาข้างต้น .... 

•ปี 2560 มี สทนช. เกิดขึ น เพื่อท้าหน้าที่ regulator ดูแล
นโยบายด้านน ้าของประเทศ และ ก้ากับหน่วยงานปฏิบัติทั งหมดให้
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายเดียวกัน 59



แต่ .... 
นับถึงตอนนี สทนช. ในฐานะ regulator ดูแลนโยบายด้านน ้า
ประเทศและหน่วยงานปฏิบัติด้านน ้าทั งหมด 
ยังไม่เคยวิเคราะห์ปัญหาของลุ่มน ้าแบบองค์รวม และ ยังไม่เคย
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข แบบบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกัน และ 
ร่วมกับภาคประชาชน 
อีกทั ง ไม่เคยพิจารณาผลจากการด้าเนินมาตรการใดๆ ไม่ว่าที่ได้ท้า
แล้ว และที่เป็นแผนโครงการ ว่ากระทบต่อภาพรวมของน ้าและ
สิ่งมีชีวิตทั งลุ่มน ้า ไม่ว่าจะด้านบวก หรือ ด้านลบ??? 60



ลุ่มน ้าเจ้าพระยา : 
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ข้อมูลลุ่มน ้าเจ้าพระยา จาก สทนช ., 2564 ระบุว่า 
ลุ่มน ้าเจ้าพระยามีแผนงานโครงการที่ส้าคัญ 41 โครงการ 
ความจุเก็บกักรวม 313.27 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์รวม 
465,701 ไร่ อาทิ

• คลองระบายน ้าหลากชัยนาท – ป่าสัก ความจุ 80 ล้าน ลบ.ม.

• คลองระบายน ้าหลากบางบาล – บางไทร ความจุ 25 ล้าน ลบ.ม.

• แก้มลิงบึงสามจุ่ม จ.สุพรรณบุรี ความจุ 1.9 ล้าน ลบ.ม. 

• ปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จ .พระนครศรีอยุธยา

• เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าแม่น ้าเจ้าพระยา / แม่น ้าท่าจีน

• พัฒนาบึงบอระเพ็ด ความจุ 138.37 ล้าน ลบ.ม.
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ข้อเสนอแนะ ระดับนโยบาย
ให้ สนทช. วิเคราะห์ปัญหาของลุ่มน ้า และ แนวทางแก้ไข แบบ

บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกัน และ ร่วมกับภาคประชาชน
แล้วจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมที่จริงใจ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนมอบนโยบายแก่หน่วยงานปฏิบัติ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ซ ้าซ้อน ไม่โยนภาระ 
ไม่ใช้งบเพื่อแก้ปัญหาเก่า ด้วยการสร้างปัญหาใหม่ 

ให้ตามแก้ไม่รู้จบ
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สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการน า้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรร่วม

• สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร

• สิทธิในการใชท้รัพยากร

• สิทธิในการจดัการ

• สิทธิในการกีดกนั

• สิทธิในการขายและใหย้มื

• สิทธิในการเปล่ียนรูปแบบทรัพยากร

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs)

• การพฒันาคน (People)ขจดัความยากจนลดความเหล่ือมล ้า

• ส่ิงแวดลอ้ม(Planet)

• เศรษฐกิจและความมัง่คัง่(Prosperity)

• สันติภาพและความยติุธรรม(Peace)

• ความเป็นหุน้ส่วนการพฒันา(Partnership)

เป้าหมายที่ ๑,๒,๓,๖,๑๖,๑๗



น ้าเป็นทรัพยสิ์นสาธารณะ

สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพอยา่งเพียงพอ

สิทธิทางสุขภาพในการมีอาหาร/หาเล้ียงชีพ/มี
ส่วนร่วมทางวฒันธรรม

สิทธิไดรั้บน ้าเพียงพอปลอดภยั

สิทธิท่ีจะไดรั้บอาหารท่ีมีคุณคา่ทางโภชนาการ

การไม่เลือกปฏิบติั

-การจดัสรรทรัพยากรใหไ้ดส้ดัส่วนและจ าเป็น

-สิทธิของกลุ่มเปราะบาง

ค าวนิิจฉัยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคมและ
วฒันธรรม ล าดับที่ ๑๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) ว่าด้วยสิทธิเกีย่วกบัน า้



๑.พนัธกรณทีั่วไปทางกฎหมาย

• การใหป้ระกนัวา่จะมีการใชสิ้ทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั

• การท าหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองรวดเร็วและมีประสิทธิผล

๒.พนัธกรณใีนการเคารพ
• สิทธิการจดัการน ้ าตามวฒันธรรม จารีต ประเพณี

• การไม่จ ากดัการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า

• คุม้ครองสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ

• ออกกฎหมายหรือมาตรการใดท่ีป้องกนัไม่ใหน้ ้ ามีมลภาวะ

• มีการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมจากสาธารณะ

• ก าหนดบทลงโทรส าหรับการไม่ปฏิบติั

พนัธกรณขีองรัฐภาคทีีต้่องด าเนินการ



พนัธกรณใีนการท าให้สิทธิเป็นจริง

• อ านายความสะดวก/ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการใช้น า้ถูกสุขลกัษณะ

• คุ้มครองแหล่งน า้ในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน

• รับรองสิทธิในทางกฎหมาย

• ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ให้หลกัประกนัว่า ทุกคน
เข้าถึงน า้ได้

• การใช้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศให้สอดคล้องกบักติกาและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน



การละเมดิและการเยียวยา

การละเมดิ
• สิทธิเกีย่วกบัน า้ทีเ่กดิจากการกระท าโครงการของ

รัฐ/องค์กรทีรั่ฐไม่ได้ก ากบัอย่างเพยีงพอ

• ละเมดิการเคารพสิทธิเกีย่วกบัน า้เช่น

-การกดีกนัส่ิงอ านวยความสะดวก

-การขึน้ราคาน า้โดยเลือกปฏิบัติ

-เกดิมลพษิต่อทรัพยากรน า้

-ความบกพร่องในการออกกฎหมาย/การ
คุ้มครองระบบการจดัสรรน า้/การไม่จดัสรร
งบประมาณ/ไม่ตดิตามผล

การเยยีวยา
• การเข้าถึงกลไกฝ่ายตุลาการ

• สิทธิทีจ่ะได้รับค่าชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ/
การกลบัคืนสภาพเดิม

• องค์กรอสิระด าเนินการคุ้มครองสิทธิ

• การเยยีวยาทางกฎหมาย

• ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง



พระราชบญัญติั
ทรัพยากรน ้า 
พ.ศ.๒๕๖๑

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช๒๕๖๐

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ยทุธศาสตร์๒๐ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒

วาระปฏิรูปท่ี ๒๕ :ระบบการ
บริหารทรัพยากร:การปฏิรูป
กลไกการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน ้า

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ยทุธศาสตร์ชาติ
ดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์ท่ี๔ การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื

องคก์รบริหารทรัพยากรน ้า ๔
ระดบั

แผนแม่บทการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้า ๒๐ ปีอ านาจหนา้ท่ี

พระราชบญัญติั
ทรัพยากรน ้า พ.ศ.
๒๕๖๑ (หมวด๓)

ระดบัชาติ

ระดบัลุ่มน ้า

ระดบัลุ่มน ้าสาขา

ระดบัพื้นท่ี

คณะท างาน

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.)

คณะกรรมการลุ่มน ้า (๒๕ลุ่มน ้า)

คณะกรรมการลุ่มสาขา

องคก์รผูใ้ชน้ ้ า

ท่ีมา อ าพา แกว้ก ากง หัวหนา้โครงการวจิยัและคณะ รายงานวจิยัเร่ือง  “สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรน ้ าโดยทางสันติ:กรณีศึกษาพื้นท่ีน ้ าของประเทศไทย” , ๒๕๖๔



การไกล่เกล่ียโดยคนกลาง

การเจรจาต่อรอง

การใชอ้นุญโตตุลาการ

กระบวนการนิติบญัญติั

การเจรจาไกล่เกล่ียขา้มวฒันธรรม

รูปแบบ
การ

จัดการ
ความ
ขัดแย้ง
ตาม

แนวทาง
สันติวธีิ

การสานเสวนา

การไต่สวน

การไม่ใหค้วามร่วมมือ

อารยะขดัขืน

การร่วมมือกนัหรือการแกไ้ข

การมีส่วนร่วม

การลงมติหรือการลงคะแนนเสียง

ท่ีมา อ าพา แกว้ก ากง หัวหนา้โครงการวจิยัและคณะ รายงานวจิยัเร่ือง  “สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรน ้ าโดยทางสันติ:กรณีศึกษาพื้นท่ีน ้ าของประเทศไทย” , ๒๕๖๔



องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการบริหารจัดการน้ํา : กาวหนาอยางถอยหลัง

รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล

กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



• พื้นที่ประเทศไทย 321 ลานไร

• พื้นที่เกษตรกรรม 138 ลานไร 

(ขาว 70 ยาง 20 มันสําปะหลัง 9 อื่น ๆ 39)

• พื้นที่ชลประทาน 33.79 ลานไร

• พื้นที่ชลประทานที่ถายโอนให อปท. 

7,363,971 ไร

ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่ชลประทาน

ทั้งหมด 



กอนรัฐธรรมนูญ 2540 

อปท. “ไมมีตัวตน” ในการบริหารจัดการน้ํา

- พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย

- พ.ร.บ.การชลประทานหลวง

- พ.ร.บ.น้ําบาดาล



พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 2542

จุดเริ่มตนของ “อปท.” ในการบริหารจัดการน้ํา

1. แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545

2. แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

3. แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ ฉบับที่ 3 พ.ศ. xxxx



ถายโอนอะไรบาง ?

1. ดูแลรักษา ปรับปรุงโครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก (ไมเกิน 1 ลาน ลบ.ม.)

2. ดูแลรักษาปรบัปรุงโครงการชลประทานระบบทอ

3. บํารุงรกัษาทางชลประทาน

4. ขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ

5. จัดสรรน้ําในระดบัแปลงนา และหรือคันคูน้ํา

6. การสูบน้ําดวยไฟฟา

7. เจาะ/อนุญาตเจาะ บอบาดาล (เสนผาศูนยกลางไมเกิน นิ้ว และใชน้ําไมเกิน

วนัละ  10 ลบ.ม.)

8. ดูแลรักษารองน้ําขนาดเล็ก / ประปาชนบท / กอสรางบํารุงรักษาเข่ือน

ปองกันตล่ิง (ยกเวนกั้นพรมแดน)



ผลการถายโอนภารกิจ ภารกิจกรมชลประทาน



              ภารกิจที่ 1 การดูแลบํารงุรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 

              ภารกิจที่ 3 การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ

              ภารกิจที่ 4 การบํารุงรกัษาทางชลประทาน

              ภารกิจที่ 5 โครงการขดุลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ

              ภารกิจที่ 6 งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ํา

              ภารกิจที่ 8 โครงการถายโอนการสูบน้ําดวยไฟฟา 

              ภารกิจที่ 10 การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก 

              ไมมีภารกิจถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาํนวน 3 ภารกิจ ดังนี้ 

ภารกจิที่ 2 การดูแลรักษาทางน้ํา ประเภท 2 

ภารกจิที่ 7 งานสบูน้ํานอกเขตชลประทาน 

ภารกจิที่ 9 การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน



สรุปภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังแตตนจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2563  จําแนกตามภารกิจถายโอน

สํานักงานชลประทาน

จํานวน

โครงการ

(โครงการ)

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

(ไร)

ภารกิจที่ 1 ภารกิจที่ 3 ภารกิจที่ 4 ภารกิจที่ 5 ภารกิจที่ 6 ภารกิจท่ี 8 ภารกิจท่ี 10

โครงการ
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พื้นที่

ชลประทาน 

(ไร)

โครงการ
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่

ชลประทาน 

(ไร)

โครงการ

พ้ืนที่

ชลประทาน 

(ไร)

โครงการ
พื้นท่ีชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่ชลประทาน

 (ไร)

รวมทั้งส้ิน 19,719 7,363,971 11,858 1,648,012 102 16,503 767 - 292 25,140 99 2,875 1,991 3,419,254 4,610 2,252,188

สํานักงานชลประทานที่ 1 1,027 430,369 623 159,635 4 1,800 13 - 4 - 17 - 111 132,325 255 136,609

สํานักงานชลประทานที่ 2 1,370 576,459 846 83,407 - - - - 111 2,700 1 - 204 301,197 208 189,155

สํานักงานชลประทานที่ 3 1,015 769,870 449 6,500 5 - 15 - 8 - - - 322 631,015 216 132,355

สํานักงานชลประทานที่ 4 840 363,789 502 65,710 8 2,000 18 - 18 3,000 2 - 115 163,429 177 129,650

สํานักงานชลประทานที่ 5 1,370 143,089 849 52,138 1 - 104 - 3 - - - 27 - 386 90,951

สํานักงานชลประทานที่ 6 2,593 1,278,155 1,657 19,196 - - 30 - 4 - 22 - 455 981,950 425 277,009

สํานักงานชลประทานที่ 7 1,975 862,423 962 17,319 - - 20 - - - 15 - 324 528,215 654 316,889

สํานักงานชลประทานที่ 8 2,480 1,478,424 1,634 841,581 4 3,500 31 - 1 6,000 13 - 145 273,741 652 353,602

สํานักงานชลประทานที่ 9 1,957 309,223 1,316 132,107 26 200 57 - 106 13,440 - - 96 85,470 356 78,006

สํานักงานชลประทานที่ 10 939 99,043 654 28,370 1 - 64 - 2 - 1 - 42 47,087 175 23,586

สํานักงานชลประทานที่ 11 88 - 38 - 2 - 11 - - - 1 - - - 36 -

สํานักงานชลประทานที่ 12 733 242,781 463 10,000 3 2,100 64 - 4 - 1 - 33 57,050 165 173,631

สํานักงานชลประทานที่ 13 583 122,410 164 44,060 1 - 272 - - - 22 2,875 13 23,900 111 51,575

สํานักงานชลประทานที่ 14 704 212,650 406 52,965 3 100 18 - 9 - - - 22 41,600 246 117,985

สํานักงานชลประทานที่ 15 738 168,116 449 56,579 10 4,103 28 - 2 - 4 - 24 39,970 221 67,464

สํานักงานชลประทานที่ 16 528 218,771 311 49,220 21 2,150 4 - 6 - - - 41 92,895 145 74,506

สํานักงานชลประทานที่ 17 779 88,400 535 29,225 13 550 18 - 14 - - - 17 19,410 182 39,215



สรุปจํานวนขอมูลโครงการที่ถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตตนจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเภทโครงการ

สํานักงานชลประทาน
โครงการชลประทานขนาดเลก็

สถานีสบูน้ําดวยไฟฟา โครงการท่ีถาย

โอนใหองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินท้ังหมด

(โครงการ)

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

ท้ังหมด

(ไร)

อางเกบ็น้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

โครงการ
พื้นที่

ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่

ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พื้นที่ชลประทาน 

(ไร)
โครงการ

พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร)

รวมทั้งสิ้น 4,167 620,742 7,353 951,682 117 40,235 5,076 1,118,689 16,713 2,731,348 3,006 4,632,624 19,719 7,363,971

สํานักงานชลประทานที่ 1 95 15,400 548 112,120 3 6,500 221 95,864 867 229,884 160 200,485 1,027 430,369

สํานักงานชลประทานที่ 2 264 5,500 559 97,549 1 - 308 116,298 1,132 219,347 238 357,112 1,370 576,459

สํานักงานชลประทานที่ 3 83 - 181 16,695 5 - 380 49,550 649 66,245 366 703,625 1,015 769,870

สํานักงานชลประทานที่ 4 70 30,560 292 33,700 6 - 337 105,550 705 169,810 135 193,979 840 363,789

สํานักงานชลประทานที่ 5 445 38,875 560 18,933 10 - 222 16,250 1,237 74,058 133 69,031 1,370 143,089

สํานักงานชลประทานที่ 6 922 3,299 867 9,862 2 - 189 45,092 1,980 58,253 613 1,219,902 2,593 1,278,155

สํานักงานชลประทานที่ 7 499 10,000 616 9,300 12 - 292 39,130 1,419 58,430 556 803,993 1,975 862,423

สํานักงานชลประทานที่ 8 972 446,943 836 424,264 5 775 362 149,160 2,175 1,021,142 305 457,282 2,480 1,478,424

สํานักงานชลประทานที่ 9 250 22,100 818 41,721 19 32,960 739 106,922 1,826 203,703 131 105,520 1,957 309,223

สํานักงานชลประทานที่ 10 215 5,770 448 7,000 7 - 203 21,122 873 33,892 66 65,151 939 99,043

สํานักงานชลประทานที่ 11 - - - - 24 - 63 - 87 - 1 - 88 -

สํานักงานชลประทานที่ 12 58 4,500 399 14,400 3 - 214 116,231 674 135,131 59 107,650 733 242,781

สํานักงานชลประทานที่ 13 102 10,400 93 38,096 7 - 339 25,315 541 73,811 42 48,599 583 122,410

สํานักงานชลประทานที่ 14 129 8,625 205 47,755 4 - 311 74,020 649 130,400 55 82,250 704 212,650

สํานักงานชลประทานที่ 15 31 8,200 331 45,541 6 - 320 43,965 688 97,706 50 70,410 738 168,116

สํานักงานชลประทานที่ 16 12 1,120 213 21,636 2 - 234 75,670 461 98,426 67 120,345 528 218,771

สํานักงานชลประทานที่ 17 20 9,450 387 13,110 1 - 342 38,550 750 61,110 29 27,290 779 88,400



งานมา แต งบประมาณไมมา

1. เงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือการ

ชลประทาน (ระเบียบ กษ.)

(อธิบดี ชป., รองอธิบดี ชป., บชก., 

สงป., ผูทรงคุณวุฒ ิเศรษฐศาสตร 

วศิวกรรม กฎหมาย, ผอ.กอง ชป. 

เลขานุการ)



2. กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล (มาตรา 7 

พ.ร.บ.น้ําบาดาล)

(อธิบดี ทบ., สงป., สศช., บชก., สผ., 

สศอ., ทน., ผอ.กอง ทบ. เลขานกุาร) 













พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า 2561 : กระจายอํานาจอยางกระจุก

มาตรา 6



มาตรา 9 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 23 ทาน

- กรรมการโดยตําแหนง 13 ทาน

- กรรมการภาค อปท. ประชาชน 6 ทาน

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน

และ อนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด  ผูวาราชการจังหวดั เปนประธาน



มาตรา 27 คณะกรรมการลุมนํ้า (22 ลุมน้ํา : ลุมนํ้าละ 3-4 จังหวัด)

- กรรมการโดยตําแหนงอยางนอย 14 ทาน 

(ชายแดน ชายทะเล 3 จชต. เพ่ิมอีก 3)

- ผูแทน อปท. ในเขตลุมน้ํา จังหวัดละ 1 ทาน

- ผูแทนองคกรผูใชน้ําในลุมน้ํา ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค

พาณิชยกรรม ภาคละ 3 ทาน

- ผูทรงคณุวุฒ ิ4 ทาน

















ความทาทายรวมสมยั

1. แกไขรัฐธรรมนูญ หมวดการปกครองสวนทองถิ่น

2. แกไข พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา  พ.ร.บ.การชลประทานหลวง  พ.ร.บ.น้ําบาดาล

3. ปรับโครงสรางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด

4. ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการชลประทาน

5. ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการน้ําบาดาล และคณะกรรมการกองทนุ

น้ําบาดาล

6. ขับเคล่ือนการกระจายอํานาจแบบอสมมาตร



ขอบพระคุณครับ

รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล

081-446-9064

ajbamut@gmail.com



สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายพิพัฒน  เรืองงาม
ผูเช่ียวชาญดานสงเสริมและประสานมวลชน

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน

กรมทรัพยากรนํ้า



ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 320.7 ลานไร 

oพ้ืนที่ปา       102.49 ลานไร

oนอกพ้ืนที่ปา  218.21 ลานไร  แยกเปน

 พ้ืนท่ีใชประโยชนนอกการเกษตร 68.96 ลานไร 

มีพ้ืนท่ีการเกษตร 149.25 ลานไร 

• พ้ืนท่ีชลประทานรวม 34.588 ลานไร 

(10.79%) ของพ้ืนท่ีประเทศ หรือ    

(23%) ของพ้ืนท่ีการเกษตร [ ขอมูล2562 ]

• พ้ืนที่ปลูกพืชโดยใชน้ําฝน 114.662 ลาน

ไร (35.75%) ของพ้ืนที่ประเทศ หรือ    

(77%) ของพ้ืนที่การเกษตร 

พ้ืนท่ีปา

แหลงน้ํา

พ้ืนท่ีชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตชลประทาน

พื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้า



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้

(๑) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

(๒) จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคบัการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพรวม

ตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่

(๓) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือใหประชาชนสามารถมีที่ทํากินไดอยางทั่วถึง

และเปนธรรม

(๔) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ

ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน

(๕) สงเสริมการอนรุักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนใหมี

การผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานอยางยั่งยืน



พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๒

สิทธใินน้ํา

มาตรา ๗ ทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนของสวนรวม บคุคลมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ําไดเทาที่

จําเปนแกประโยชนในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย

แกบุคคลอ่ืนซึ่งอาจใชน้ํานั้น ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่

ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๘ เจาของหรือผูครอบครองทีด่ินซึ่งมีน้ําพุเกิดขึ้นหรือมีน้ําไหลผานตามธรรมชาติ 

ไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํานั้นไดเทาที่จําเปนแกประโยชนในที่ดินของตน 

และไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลอ่ืน



บทบาท ความสําคัญ และคณุคาของแหลงน้ํา/ทรพัยากรน้ําสาธารณะ

ใชประโยชนอุปโภค-บริโภค นันทนาการและการทองเท่ียว และวัฒนธรรม 

เก็บกักนํ้าฝนและนํ้าทา 

ปองกันมิใหนํ้าเค็มรุกเขามาในแผนดิน 

แหลงนํ้าน่ิงชวยชะลอการไหลของนํ้า 

ชวยกักเก็บธาตุอาหารพืชท่ีมา

กับนํ้าและตะกอน 

ชวยดักจับและกักเก็บสารพิษ 

แหลงทรัพยากรพลังงาน 

เสนทางคมนาคมในทองถ่ิน 

แหลงอนุรักษสายพันธุพืชและสัตวประจําถ่ิน 

มีความสําคัญทางระบบนิเวศและ

การอนุรักษธรรมชาติ 

แหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ 

เปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดเพ่ือลดภาวะโลกรอน 



กําหนดใหใชบังคับเปนการท่ัวไป / ใช

บังคับในทองท่ีใดทองท่ีหน่ึง

และจะกําหนดขอยกเวนการใชบังคับ

ท้ังหมด / บางสวนสําหรับกิจกรรมบาง

ประเภทหรือบางพ้ืนท่ีก็ได

รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

โดยความเห็นชอบของ กนช.

ออกกฎกระทรวง
มีอํานาจ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนา

ทรัพยากรนํ้าสาธารณะ

1) การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าสาธารณะหรือทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีเก่ียวของ

2) หามการกระทําใดๆ ท่ีมีผลเปนการเสื่อมสภาพแหลงนํ้าหรือ

เสื่อมประโยชนตอการใชนํ้า หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษ ทําให

นํ้ามีสภาพเปนพิษจนนาจะเปนอันตราย

3) กําหนดใหผูใชนํ้าซึง่มีท่ีดินติดตอหรือใกลเคียงกับทรัพยากรนํ้า

สาธารณะ จัดใหมีสิ่งกอสราง ติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องมอื ใช

กรรมวิธีใดตามท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบแหลงท่ีกอใหเกิด

อันตราย / ความเสียหายแกคุณภาพนํ้า / เพ่ือปองกันหรือ

แกไขอันตรายหรือความเสียหายแกคุณภาพนํ้า

4) กําหนดหลักเกณฑในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดกอนท่ีจะมีการออก

กฎกระทรวง ใหดําเนินการตอไปไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด / 

ระงับการดําเนินกิจกรรม / รื้อถอนสิ่งกอสรางท่ีสงผลกระทบ

โดยไดรับคาชดเชยตามความเหมาะสม

5) มาตรการคุมครองอืน่ ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม

สาระสําคัญตามพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561

หมวด 6 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้า

สาธารณะ   มาตรา 78



มติ กนช. กันยายน 2563 เห็นชอบตอขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือกําหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ี 

และอํานาจหนวยงานดานการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ

มติ กนช. ก.ย.2563 เห็นชอบ

: ขอเสนอเชิงนโยบายฯ กําหนดใหกรม

ทรัพยากรน้ํามีหนาที่ศึกษาและฟนฟูพ้ืนที่

ชุมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ผิวน้ํา

เกินกวา 1,000 ไร
7



“...ขาพเจาไมเชื่อวาในสังคมท่ีเรามีชีวิตอยู
รวมกันในปจจุบัน บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมี
ความเปนสุขหรือเปนทุกข จะมีจิตใจสูงสง
หรือตอยต่ําได โดยไมสงผลกระทบถึงเพื่อน
มนุษยท่ีอยูรวมกันกับเราในสังคม... สําหรับ
ขาพเจาแลว ความรักชาติมีความหมาย
เชน เดี ยว กับความมีม นุษยธรรม . . . 
ขาพเจาไมปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู หากโลก
นี้ปราศจากความรักใคร และความเมตตา
เหมือนครอบครัวเดียวกัน...”
                             มหาตมะ คานธี

มหาตมะ คานธี



กรมทรพัยากรน้ําเอ้ือตอการบริหารจัดการน้ํา

บนหลักการเรือ่งสทิธิมนุษยชนและการพฒันาที่ยัง่ยืน

• รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ (๔) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภค

บริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น  สรางแหลงน้ํา
ในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน, สรางระบบกระจายน้ํา, การผันน้ําไปชวยพ้ืนที่ขาดแคลนตามมติ ครม.

• กรมทรัพยากรน้ํามีหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายจาก กนช. เม่ือ กันยายน 2563 ใหกรมทรัพยากรน้ํามีหนาที่

ศึกษาและฟนฟูพ้ืนที่ชุมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติที่มีพ้ืนทีผ่ิวน้ําเกินกวา 1,000 ไร  สอดคลองกับ 
พรบ. กระจายอํานาจ

• กรมทรัพยากรน้ําดําเนินการ อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ ที่เอื้อตอหลักการเรื่องสิทธิ

มนุษยชนและการพัฒนาอยางย่ังยืน  แผนปฏิบัติการรองรบัการทํางานตาม หมวด 6 มาตรา 78 การ
อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ พ.ศ.2565 ของกรมทรัพยากรน้ํา มุงหมายใหเกิดการใชงาน

ทรัพยากรน้ําสาธารณะอยางย่ังยืน เพ่ือดํารงไวซ่ึงคุณคาทางนิเวศวทิยา คณุคาทางเศรษฐศาสตร และ

คุณคาทางวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชน โดยการดําเนินการจะมีขั้นตอนการรับฟงความ

คิดเหน็เพ่ือการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนมีการตั้งกลุมผูใชน้ํา และการประสานความรวมมือกับ

ภาคีภาคประชาชนในการดําเนินงานในระยะยาวดวย



จริยธรรม          ความรับผิดชอบ

หลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีสอดคลอง

กับสถานการณปญหาน้าํในแตละพืน้ท่ี เนน คุณคา 3 ประการ

1.คุณคาทางระบบนิเวศของชุมชนผูใชน้ํา

2.การดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนผูใชน้ํา

3.การใชน้ําเพื่อการผลติทางเศรษฐกิจ

ภาครัฐ ประชาชน

บทบาท 4 ดาน

    1.Regulator ; ระเบียบ ทะเบียน ขอบเขต

    2.Facilitator ; ความรู ประสาน สงเสริม

    3.Operator ; ลงมือทํา

    4.Owner ; รักษากฎหมายที่รับผิดชอบ

มีทัศนคติ

 รูจักใชอยางพอเพียง ไมเห็นแกตัว

 รูจักเผ่ือแผ

 เห็นวาน้ําเปนของสวนรวม ตอง

ชวยกันดูแล



กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินโครงการท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการน้ําบน

หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบการมีสวน

รวมประชาชน : กลุมผูใชน้ําที่มีแผนการใชน้ํารวมกัน โดยกรม

สนับสนุนขอมูลและวิชาการ, ภาคเีครอืขายทั้งดานการพัฒนา การ

ใชน้ําอยางยั่งยืน และการอนุรักษ,  การกระจายน้ําจากแหลงน้ําไป

ใหพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน, การดูแลตนน้ํา

 เคารพตอระบบนิเวศ : บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา, เปล่ียนแหลงน้ํา

เปนพื้นที่สีเขียว, ฟนฟูนิเวศแหลงน้ําใหมีคุณคา 3 ประการ

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อรับผิดชอบอนาคตรวมกัน : วัน

แมน้ําคูคลองแหงชาติ, วันพื้นที่ชุมน้ําโลก, ยวุชนรกัษน้ํา



1.กลุมผูตองหา/ผูตองขัง

2.กลุมผูพนโทษ

3.กลุมผูตองหาคดียาเสพติดตาม พรบ.ฟนฟู 

   สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545/ กลุมผู

   ติดยาเสพตดิและผูผานการบําบัดฟนฟู

   สมรรถภาพผูติดยาเสพติด

4.กลุมเหย่ือ/ผูเสียหาย

5.กลุมผูติดเช้ือ HIV / AIDS

6.กลุมผูใชแรงงาน

7.กลุมคนจน/ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา

8.กลุมเกษตรกร

9.กลุมผูสูงอายุ

10.กลุมเด็กและเยาวชน

11.กลุมสตรี

12.กลุมคนพิการ

13.กลุมผูไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหา

    พ้ืนท่ีพักพิงหรือผูหนีภัยการสูรบ

14.กลุมท่ีรับผลกระทบจากสถานการณความ

    รุนแรง

15.กลุมความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ 

    ทางเพศ

การใหบริการของ ทน. ตอกลุมบุคคลที่มีความเปราะบางตอประเด็นสิทธิมนุษยชน

ตามท่ีกําหนดไวในแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 จํานวน 15 กลุม
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