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บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่องกระบวนการบริหาจจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและท่องเที่ยว จังหวัด

ชลบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพมีวัตถุประสงค์ดังน้ี ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหาร

จัดการน้ํา ๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการนํ้า 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ต้นนํ้า

คือแหล่งนํ้าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ห้วย หนอง คลอง บึง ฝาย อ่างเก็บนํ้า ซ่ึงประชาชนใช้ในการ

บริโภคและอุปโภค ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม เม่ือเกิดฝนแล้งหรือนํ้าท่วมต้องมีหน่วยงานซ่ึงมี

หน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าโดยตรง สามารถตัดสินใจโดยไม่ต้องรอการอนุมัติหรือรอคําสั่งจากหน่วยงาน

อ่ืน ในจังหวัดชลบุรีมีหน่วยงานท่ีดูแลนํ้าโดยตรงคือ บริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน ซ่ึงสูบนํ้าจาก

แหล่งนํ้า ๑๓ แหล่งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ๓ แหล่ง และจังหวัดฉะเชิงเทราคือการสูบนํ้าจาก

แม่น้ําบางประกง การบริหารจัดการกลางนํ้าซ่ึงได้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการกักเก็บนํ้า ซ่ึงได้มี
การบํารุงรักษา ทดสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ การตรวจสอบคุณภาพของนํ้า

เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ น้ําประปามีสารเคมี มีตะกอน มีสิ่งเจือปนหรือไม่ การประปาส่วน

ภูมิภาคมีการทดสอบคุณภาพของนํ้าทุก ๔ ช่ัวโมงก็จะนําตัวอย่างของน้ําประปาไปตรวจสอบ เพ่ือให้

ประชาชนเกิดความม่ันใจในคุณภาพของนํ้าประปา เม่ือประชาชนเห็นท่อประปารั่วหรือแตกควรแจ้ง

ให้การประปาทราบเพ่ือจะได้ทําการซ่อมแซม การบริหารจัดการปลายนํ้า พบว่าผู้ใช้น้ําได้รับข่าวสาร

จากการประปาซึ่งแจ้งผ่านทางเฟซ ไลน์ และการใช้รถเทศบาลแจ้งข่าวเม่ือมีการหยุดจ่ายนํ้าเพ่ือทํา

การซ่อมบํารุงท่อประปาแตกหรือท่อประปารั่ว บ้านหรือสถานประกอบการ้านค้ามีการสํารองนํ้าเก็บ

ไว้เพ่ือใช้ในกรณีที่การประปาไม่ไหล การจ่ายค่านํ้าประปาส่วนมากก็จะจ่ายทางแอปหรือพร้อมเพย์ 
คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่บอกว่าใสสะอาด 

 รูปแบบของการบริหารจัดการนํ้าแบ่งเป็น ๒ รูปแบบคือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบปกติ

และรูปแบบการบริหารจัดการยามฉุกเฉิน โดยภาครัฐบาลก็ต้องมีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้
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ประชาชนรู้จักใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันรณรงค์การใช้นํ้าอย่างประหยัด หรือ

นําน้ําท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ หลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและบรรเทาวิกฤติการณ์น้ําท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมในการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

ครัวเรือน เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ํา โดยใช้หลัก ๓  r คือ
reduce =ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ 
การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จําเป็นลง, reuse = การใช้ซํ้า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการ
นํานํ้ามาใช้ซํ้า ได้หลาย ๆ ครั้ง และrecycle = คัดน้ําแต่ละประเภท ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่

หมุนเวียนกลับมาผลิตได้อีก  
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ABSTRACT 

  Research on water resource management processes for industry and tourism 
Chonburi Province . Is a quantitative and qualitative study with the following 
objectives: 1. To study the water management process 2. To study the form of water 
management. 

  The results showed that The process of water resources management is 
divided into 3 parts which are, namely upstream which is natural water source which 
is Huai Nong Khlong, Bueng Fai, a reservoir which people use for consumption and 
consumption. Used in agriculture and industry When there is a drought or flood, 
there must be an organization that is responsible for managing water directly. Can 
make decisions without waiting for approval or orders from other agencies. In Chon 
Buri province, there is a direct water agency, East Water Public Company Limited, 
which pumping water from 13 water sources in Chonburi province, Rayong province, 
3 sources and Chachoengsao province is pumping water from Bang Prakong River. 
Central water management, which has studied about water retention equipment 
Which has been maintained Test equipment to be always ready for use. Monitoring 
of water quality to meet specified standards Does the tap water have chemicals, 
sediment, or impurities? The Provincial Waterworks Authority has a water quality test 
every 4 hours. Examples of tap water are tested. So that people can be confident in 
the quality of tap water When people see a leaky or broken plumbing, they should 
notify the waterworks in order to fix them. Downstream management It was found 
that the water users received news from the waterworks which reported via 
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Facebook and using the municipal bus to notify the news when the water supply 
was stopped for the maintenance of the broken water pipe or the water pipe leak. 
Houses or establishments have stores to reserve water for use in the event that the 
water supply does not flow. Most water supply payments are paid via apps or 
PromptPay. Most of the water quality is clear. 

 The form of water management is divided into 2 forms, which are normal 
management and emergency management. Which the government sector has to 
have a campaign policy and encourage people to know the most water use All 
parties must help campaign to use water economically. Or able to recycle used 
water Practices for sustainability and mitigation of future water crises By focusing on 
creating behavior in the use of water with value Collaborate in all sectors, whether 
households Farmers or industry to change the behavior of water use by using 3 r 
principle, reduce = reduce the current use level Control the amount of consumption 
to be in an appropriate proportion by reducing the consumption of unnecessary 
resources, reuse = reuse is the best use of resources By reusing water many times 
and recycle = screening each type of water That can be recycled, circulated back to 
produce again. 
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กระบวนการบริหารจัดการนํ้าต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทําให้มีความชัดเจนต่อการออก

แบบสอบถาม 

 ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาเพ่ือตอบคําสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

นํ้า ต้ังแต่ต้นนํ้า ปลายน้ํา และปลายนํ้าทุกท่าน 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ความเจริญก้าวหน้าของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

และ เทคโนโลยี และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ การระบายอากาศที่มี

มลภาวะออกสู่บรรยากาศ การตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาจากการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกออกสู่บรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นส่งผล

กระทบต่อ คุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารพิษจากการ

ใช้ในกิจกรรมทาง การเกษตรและสารโลหะหนักในร่างกายมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทํา

ให้อุณหภูมิของโลก สูงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย๑ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า เพราะเป็นส่ิงที่มนุษย์ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่ในทุก

ภาคส่วนเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และอ่ืนๆ หาก

สังคมมนุษย์มีการใช้น้ําที่ไร้คุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในแทบทุกด้าน 

  ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ใน
จังหวัดชลบุรี  ในปี ๒๕๕๙ มีอัตราเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของโรงงานท่ีมีการเพ่ิมข้ึน นายชวลิต 
สารันต์๒ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้กล่าวว่า ขณะน้ีปัญหาการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี 
ได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ส่งผลให้ปริมาณน้ําประปา

                                                            
๑ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์,ศิวพันธ์ ชูอินทร์ และรชาดา บัวไพร, รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพนํ้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในเขตพื้นท่ี อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ๒๕๕๕.หน้า ๑.  

๒น า ย ช ว ลิ ต  ส า รั น ต์ ,  ผู้ ว่ า ก า ร ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค , ( ๒ ๕ ๕ ๑ )  แ ห ล่ ง ท่ี ม า 
(www.pwa.co.th/news/view/17151).เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
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ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําของประชาชน ที่ผ่านมา กปภ. ได้พยายามดําเนินการในทุก

วิถีทางเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าและประชาชน แต่ก็ยังไม่ทันกับความต้องการใช้นํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลคลองตําหรุ, หนองไม้แดง, บางทราย, ดอน
หัวฬ่อ และนาป่าได้   นอกจากน้ี ยังได้จัดสรรงบประมาณ ๓๗.๒๔ ล้านบาท สําหรับก่อสร้างปรับปรุง

ระบบผลิตนํ้าของโรงกรองน้ําบางพระ ๑ จากเดิมท่ีมีกําลังผลิต ๗๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 
๘๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน และจัดสรรงบประมาณอีก ๗๖.๖๐ ล้านบาท สําหรับวางท่อจ่ายน้ําจากโรงกรอง

นํ้าบางพระ ๑ ไปยังสถานีจ่ายนํ้าบางแสน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําประปาขาดแคลนบริเวณเทศบาลเมือง

แสนสุข และเทศบาลตําบลอ่างศิลา ซ่ึงเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหา นํ้าประปาไหลอ่อน

หรือไม่ไหลในพ้ืนที่ชุมชนเขาน้อยท้ังหมด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําประปาของชาวชลบุรี

เป็นไปอย่างย่ังยืน คณะกรรมการ กปภ.ยังมีมติให้ กปภ. กู้เงินพันธบัตรรัฐบาลจํานวน ๒,๒๐๐ ล้าน
บาท สําหรับดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาของสํานักงานประปาชลบุรี สํานักงาน

ประปาแหลมฉบัง และสํานักงานประปาพัทยา ให้มีกําลังผลิตเพ่ิมขึ้นอีกวันละ ๔๘,๐๐ ลบ.ม. 
๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. และ ๘๔,๐๐๐ ลบ.ม ตามลําดับ โดยเม่ือโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้ กปภ. มีกําลัง
ผลิตมากเพียงพอสําหรับส่งจ่ายให้บริการแก่ลูกค้าประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงไปจนถึงปี ๒๕๖๐ 
ทั้งน้ี กปภ. จะเป็นผู้ดําเนินการเองท้ังหมด โดยไม่มีการปรับค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น  

  กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีความสําคัญเป็นอย่างมาก ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
คือ ต้นน้ําอันได้แก่แหล่งน้ําตามธรรมชาติมีแหล่งนํ้าบนดินและแหล่งนํ้าใต้ดินซ่ึงสามารถนํามาเพ่ือใช้

ในการอุปโภคและบริโภค กลางนํ้าคือกระบวนการในการผลิตเพ่ือแจกจ่ายไปยังผู้ใช้ได้แก่การประปา

ส่วนภูมิภาค มีส่วนสําคัญในการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีเพ่ิม

มากขึ้นทุกวันแต่ปริมาณน้ําในแต่ละปีมีความไม่แน่นอน ปลายนํ้าคือผู้ใช้นํ้าได้แก่กลุ่มเกษตรกรรม 
กลุ่มอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีความต้องการใช้น้ําในปริมาณท่ีมากเพราะ

เป็นแหล่งชุมชน แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งอุตสาหกรรม การกําหนดนโยบายของภาครัฐเพ่ือกําหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยหารูปแบบเพ่ือนํามาบริหารจัดการน้ําให้

มีประสิทธิภาพทีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เกิดความ

ขัดแย้ง รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือทุกภาคส่วน รวมถึงหา

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการบริหารจัดการนํ้าต้อง
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เป็นไปภายใต้หลัก ๙ ประการคือ ๑. นํ้าคือของขวัญจากธรรมชาติ เราได้รับนํ้าอย่างอิสระจาก

ธรรมชาติ เราเป็นหน้ีบุญคุณต่อธรรมชาติและต้องใช้ของขวัญให้เหมาะสมกับความต้องการในการยัง

ชีพของเรา ต้องดูแลให้นําสะอาดและมีปริมาณเพียงพอการถ่ายเทนํ้าท่ีทําให้เกิดความแห้งแล้งหรือนํ้า

ท่วมขัง ๒. น้ําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของทุกเผ่าพันธ์ุมีสิทธิที่จะได้รับปันนํ้าท่ีมีในโลก ๓. ชีวิต
เช่ือมโยงกันด้วยน้ํา นํ้าเช่ือมโยงทุกสิ่งท่ีมีชีวิตและทุกส่วนของโลกผ่านวัฎจักรของนํ้า เราทุกคนมี

หน้าท่ีทําให้แน่ใจว่าการกระทําของเราไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเผ่าพันธ์ุอ่ืน ๔. นํ้าจะต้องเป็นสิ่งท่ีได้

เปล่าเพ่ือตอบสนองความต้องการในการยังชีพ เนื่องจากธรรมชาติมอบน้ําให้กับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
การซ้ือขายและเพ่ือทํากําไรเป็นการละเมิดสิทธิด้ังเดิมของเราที่มีกต่อของขวัญท่ีธรรมชาติมอบให้และ

ปฏิเสธสิทธิมนุษยชนคนจน ๕. น้ํามีอยู่จํากัดและสามารถหมดได้ การใช้น้ําอย่างไม่ย่ังยืนประกอบด้วย

การนํานํ้าออกจากระบบนิเวศมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถเติมเต็มได้และการบริโภคนํ้ามากกว่า

ส่วนแบ่งตามควรท่ีตนจะได้รับโดยลืมจะคํานึงถึงส่วนแบ่งท่ีเป็นธรรมของคนอ่ืน ๖. นํ้าจะต้องถูก

อนุรักษ์ ทุกคนมีหน้าท่ีอนุรักษ์น้ําและใช้นํ้าอย่างย่ังยืนภายใต้ข้อจํากัดทางนิเวศวิทยาและข้อจํากัดอัน

เที่ยงธรรม ๗. น้ําเป็นสมบัติสาธารณะ นํ้าไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่สามารถล้อมกรอบและไม่มี

ขอบเขต เป็นสมบัติสาธารณะโดยธรรมชาติ ไม่สามารถถูกถือครองเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้หนึ่งผู้ใดหรือ

ถูกขายในลักษณะสินค้า ๘. ไม่มีใครมีสิทธิทําลายไม่มีใครมีสิทธิใช้น้ําเกินขนาด ใช้ในทางผิด ใช้อย่าง
ส้ินเปลืองหรือก่อมลพิษต่อระบบน้ํา ๙. ไม่มีอะไรมาทดแทนน้ําได้ น้ํามีความแตกต่างจากทรัพยากร

และสินค้าอ่ืน ๆ ในตัวมันเองและไม่สามารถปฏิบัติเหมือนนํ้าเป็นสินค้าได้๓ จากหลักการทั้ง ๙ ข้อ
ข้างต้นถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้นํ้า

อันเป็นสมบัติของสาธารณะซ่ึงจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา 

 จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทางที่ยาว และ
เป็นพ้ืนที่สําหรับการทําการประมงชายฝั่งซ่ึงใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสินค้า

ทางทะเลที่มีมายาวนานโดยเฉพาะอย่างย่ิง การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ส่วนหน่ึงก็เป็นแหล่งการ

ท่องเท่ียวทางทะเลเป็นประการสําคัญ นอกจากน้ี จังหวัดชลบุรียังเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ซ่ึงนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ําเป็น

สําคัญในการผลิตสินค้าและบริการ (Goods and Services)เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์
                                                            

๓
 วันทนา ศิวะ, สงครามนํ้า การเปล่ียนถ่ายอํานาจจากชุมชนสู่เอกชน มลภาวะ และผลประโยชน์, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๑ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๗ – ๔๘. 
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เป็นประการสําคัญ ทําให้การจัดหาแหล่งน้ําสะอาด การใช้น้ํา การระบายนํ้าเสีย การนํานํ้าท่ีผ่านการ

กลั่นกรองแล้วกลับมาใช้ใหม่ และการระบายน้ําเสียท้ิง เป็นกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ี

มีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากว่าทําผิดพลาด หรือรัฐปล่อยปละละเลยไม่เข้าไปกํากับดูแล

อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็จะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลภาวะทางนํ้าได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยรวม 

ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าหากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีปัญหาขึ้นมา

จากระบบโรงงานอุตสาหกรรม และหรือการท่องเที่ยวขึ้นมา ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ

นักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียวในจังหวัด และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

อีกด้วย การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม

และการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากทั้งในระดับจุลภาค และในระดับ

มหัพภาคอีกด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชลบุรี 
  ๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชลบุรี 
   
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

       ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เป็นการทําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการลงพ้ืนที่วิจัยเพ่ือหาข้อมูลมาสนับสนุน

งานวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

 ๒. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากร ที่นํามาเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้าน SML เจ้าหน้าท่ีจากอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จาก ททท.นักท่องเที่ยว และประชาชน

ทั่วไป เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน

จังหวัดชลบุรี จํานวน ๕๗,๒๓๐ คน 

 กลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเก็บข้อมูล จากเจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ คน ผู้ประกอบการด้าน SML จํานวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่จาก

อุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ คน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

และเจ้าหน้าท่ีจาก ททท.จํานวน ๑๐ คน นักท่องเที่ยวจํานวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน เป็นตัวแทน

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงตามความสําคัญของการศึกษาวิจัย 

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key informant) โดยจําแนกออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

  ๑. นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๒. นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า 

   ๓. ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมจังหวัด 

  ๔. กลุ่มนักท่องเท่ียว         

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง และแหล่งท่องเที่ยวในท่ีสําคัญในจังหวัดชลบุรีได้แก่ เมืองพัทยา และ
เทศบาลเมืองแสนสุข   

  เน่ืองจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ ที่เน้นเอกสารและการลงพ้ืนที่จริง 
เพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ดังนั้น จึงกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนที่

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม

และการท่องเท่ียว ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และประชาชนโดยท่ัวไป 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการทําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research)ระหว่าง

งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการลงพ้ืนท่ีวิจัยเพ่ือหา
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ข้อมูลมาสนับสนุนงานวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่ มีส่วนได้เสียใน

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 

 ๒. ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ ที่เน้นเอกสารและการลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
ดังนั้น จึงกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน

ลักษณะของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีประชากรที่

มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้นํา
ชุมชน  

 ๑) ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขอบเขตทางพ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรม คือ
อุตสาหกรรมอมตะนคร และอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง และแหล่งท่องเที่ยว คือเมืองพัทยา และ
ชายหาดบางแสน 

 ๒) ประชากร ที่นํามาเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้าน SML เจ้าหน้าท่ีจากอุตสากรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีจาก ททท.นักท่องเที่ยว และผู้นําชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้

เห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมอมตะนคร ท่าเรือแหลมฉบัง เมืองพัทยา และบางแสน 
แห่งละ ๑๐๐  คน รวมเป็น ๔๐๐ คน 

 ๓) กลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเก็บข้อมูล จาก
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ คน ผู้ประกอบการด้าน SML จํานวน ๑๐ คน เจ้าหน้าท่ีอุต

สากรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ คน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ

เจ้าหน้าท่ีจาก ททท.จํานวน ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๔๐ คน เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงตามความสําคัญของการศึกษาวิจัย 

 ๓. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) โดยจําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑) ผู้นําชุมชนท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
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 ๒) ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า 
  ๓) ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมจังหวัด 
 ๔) กลุ่มนักท่องเท่ียว 
 

๑.๔ นิยามศัพท์ 

        กระบวนการบริหารจัดการน้ํา หมายถึง ลําดับขั้นตอนการดําเนินการผลิตน้ําจากแหล่งผลิตนํ้า

จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค  

        รูปแบบการบริหารจัดการน้ํา หมายถึง รูปแบบวิธีในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในรูปแบบ

ต่างๆทั้งตามภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การนันทนาการ ซ่ึงแบ่งเป็นการ

บริหารจัดการภาวะปกติและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน๔ 

       การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า หมายถึง วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีเน้นให้ทุกส่วน

ของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้ํา ใช้น้ําอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้ํามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

จะต้องให้เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความย่ังยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลือง

หรือทําลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

       อุตสาหกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพ่ือท่ีจะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ 
เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลาน้ันว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทําให้อุตสาหกรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมี

ระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต่อมนุษย์อย่าง

ย่ิง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพ่ึงพาการผลิตสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวัน หรือเรียกรวมว่าปัจจัยส่ี โดยสิ่งท่ี
สามารถผลิตปัจจัยสี่ให้ดี มีคุณภาพและไม่ก่ออันตราย หรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สิน

น้อยท่ีสุดคือการผลิตจากอุตสาหกรรม 

     การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซ่ึงเป็นที่อาศัยอยู่ประจําไปยังสถานท่ี

อ่ืนเป็นการช่ัวคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม   โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพ่ือประกอบ

                                                            

  
๔เ ดื อ น เ ด่ น   นิ ค ม บ ริ รั ก ษ์ ,  รู ป แ บบก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า ( https://www.isranews.org/ 

thaireform/water/download/11965 /42314/18.html) เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๘ 
 

อาชีพโดยตรง   แม้ว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเข้า

มาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง เช่น การท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดประชุม  การจัดสัมมนา  การจัดฝึกอบรม   
นักท่องเท่ียวหรือผู้เดินทางท่องเท่ียวมักจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายในการเดินทางท่ี

แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบที่เป็นตัวสนับสนุน   

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 ๑. กระบวนการจัดการตลอดลํานํ้าขาดการเช่ือมโยงท่ีเป็นระบบ 
 ๒. รูปแบบการจัดการขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
  
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม
และการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรีไปเป็นต้นแบบการบริหารจัดการนํ้าในจังหวัดอ่ืนได้ 
 ๒. สามารถนํ้ารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวไป
บริหารจัดการในฤดูแล้งและฤดูฝนได้ 
 



 

บทที่ ๒ 
แนวคิดทฤษฎีและและเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
๒.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชลบุรี 
๒.๒ แนวคิดการจัดสรรทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.๓ แนวคิดพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๔ แนวคิดเกีย่วกับความแห้งแล้วและภัยแล้ง 
๒.๕ ทฤษฏีการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม 
๒.๖ กระบวนการบริหารจัดการนํ้า 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๒.๑ ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดชลบุรี 
  จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบเนื้อที่ 
๔,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีต เคยเป็นที่ต้ังชุมชนหรือเมืองโบราณท่ีเคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ ๒เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าท่ีปรากฏหลักฐาน คือเมืองศรีพะโร ต้ังอยู่บริเวณ
บ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณาเขตจดทะเลท่ีตําบลบางทรายใน
ปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคํา สัมฤทธ์ิ แก้วผลึก ขันทองคํา 
ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น เมืองศรีพะโรน้ี นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยู่ในภูมิภาคนี้ อาจจะรุ่นราวคราว
เดียวกับสมัยลพบุรีซ่ึงอยู่หลังยุคอู่ทอง และก่อนยุคอยุธยาคือประมาณ พ.ศ. ๑,๖๐๐–๑๙๐๐ และ
เมืองพระรถ เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกันกับเมืองศรีพะโรหรือก่อนเล็กน้อย ทั้งน้ีเพราะปรากฏว่ามี
ทางเดินโบราณติดต่อกันได้ระหว่าง ๒ เมืองนี้ ในระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และน่าเช่ือต่อไปว่า
เมืองพระรถแห่งน้ีคงอยู่ในสมัยเดียวกันกับเมืองพระรถหรือเมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ในปัจจุบันอีกด้วย จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเล อยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ  อากาศดี การ
เดินทางสะดวก เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่เมืองไทย จึงเป็นสถานที่ชาวตะวันตกนิยม
เดินทางมาท่องเท่ียวพักผ่อนตากอากาศในปี พ.ศ.๒๓๘๑ หมอบรัดเลย์ มิชชันนารี ชาวอเมริกันได้เข้า
มาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในกรุงเทพ ฯ  ได้เดินทางมาเที่ยวทะเลแถบบางปลาสร้อย อ่างศิลา แล้วข้ึน
บกเดินทางต่อไปเขาเขียว ซ่ึงอยู่ทางด้านหลังบางพระเข้าไป หมอบรัดเลย์ได้บันทึกการเดินทางคร้ังนั้น



๑๐ 
 

ว่าสนุกเพลิดเพลินมาก นอกจากชาวตะวันตกแล้ว เจ้านายของไทยก็นิยมไปพักผ่อนตากอากาศ
ชายทะเลและพักฟ้ืนจากการเจ็บป่วยที่จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกัน 
  ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีซ่ึงประกอบด้วย ๑๐ อําเภอ กับ คือ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพานทอง 
อําเภอพนัสนิคม อําเภอหนองใหญ่ อําเภอบ้านบึง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ 
อําเภอบ่อทอง และอําเภอเกาะสีชัง ในปัจจุบันนี้ถ้าจะกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศนับถอยหลังไปเพียง
หลายๆ สิบปีเท่าน้ัน ก็คงจะแตกต่างกว่าปัจจุบันมาก สภาพท่ีเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างน้อย ๒ 
ประการคือ ความเปลี่ยนแปลงตามแนวชายฝั่งทะเล ซ่ึงนับวันแต่จะต้ืนเขินเป็นแผ่นดินเพ่ิมข้ึน และ
สภาพป่าเขาลําเนาไพรซ่ึงเคยหนาทึบรกชัฏด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด ก็กลายสภาพเป็นที่โล่งเตียน ทํานา
ทําไร่ มีเจ้าของจับจองจนแทบหมดส้ินน้ันอีกประการหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงใน ๒ ลักษณะสําคัญ
ดังกล่าวน้ี ทําให้เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายว่า สภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมากจนยากที่จะคํานึงถึง
สภาพชุมชนด้ังเดิมของชาวชลบุรีนอกจากน้ันยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวอีกมากมายหลายแห่งสําหรับแหล่ง
นํ้าหรืออ่างเก็บนําท่ีสําคัญในจังหวัดชลบุรีมี ๙ แหล่งคือ 

๑. อ่างเก็บน้ําบางพระ มีระดับปริมาณนํ้าอยู่ที่ระดับ ๑๐๗.๑๐๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๑ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๑๑๗.๐๐ ล้าน ลบ.ม.) 

๒. อ่างเก็บน้ําหนองค้อ มีระดับปริมาณน้ําอยู่ที่ระดับ ๑๙.๘๐๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๒ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๒๑.๔๐ ล้าน ลบ.ม.) 

๓. อ่างเก็บน้ํามาบประชัน มีระดับปริมาณนํ้าอยู่ที่ระดับ ๑๒.๑๖๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย
ละ ๗๓.๒๖ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๑๖.๖๐ ล้าน ลบ.ม.) 

๔. อ่างเก็บน้ําหนองกลางดง มีระดับปริมาณน้ําอยู่ที่ระดับ ๖.๒๔๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย
ละ ๘๑.๖๗ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๗.๖๕ ลบ.ม.) 

๕. อ่างเก็บน้ําบ้านบึง มีระดับปริมาณนํ้าอยู่ที่ระดับ ๑๐.๐๕๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๖ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๑๐.๙๘ ล้าน ลบ.ม.) 

๖. อ่างเก็บน้ําห้วยสะพาน มีระดับปริมาณน้ําอยู่ที่ระดับ ๓.๑๕๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๑๐ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๓.๘๔ ล้าน ลบ.ม.) 

๗. อ่างเก็บน้ําห้วยขุนจิต มีระดับปริมาณนํ้าอยู่ที่ระดับ ๓.๐๖๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๘๓ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๔.๘๐ ล้าน ลบ.ม.) 

๘. อ่างเก็บน้ําชากนอก มีระดับปริมาณน้ําอยู่ที่ระดับ ๖.๗๒๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๖๕ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๗.๐๓ ล้าน ลบ.ม.) 
  ๙. อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลธร มีระดับปริมาณนํ้าอยู่ที่ระดับ ๙๘.๒๔๐ ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๔ ของระดับความจุของอ่างเก็บนํ้า (๙๘.๐๐ ล้าน ลบ.ม.) 



๑๑ 
 

นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี ได้ประสานกับโครงการชลประทานชลบุรี เพ่ือสรุปสถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญ
ของจังหวัดชลบุรี ประจําวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สําหรับจังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บนํ้าจํานวน ๙ 
อ่าง มีระดับน้ําและความจุที่สามารถรับนํ้าได้  

สําหรับจังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บนํ้า จํานวน ๙ อ่าง รวมระดับปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้า ๙ อ่าง 
(ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อยู่ที่ระดับ ๒๖๖.๔๕ ล้าน ลบ.ม. (ความจุที่สามารถรับนํ้าได้ทั้ง ๙ 
อ่าง จํานวน ๒๘๗.๓๐ ล้าน ลบ.ม.) เปรียบเทียบระดับปริมาณน้ําในช่วงเดือนพฤศจิกายน ระหว่างปี 
๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ ปรากฏว่าในปี ๒๕๖๐ มีระดับปริมาณน้ํา มากกว่า ปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๔๐.๒๐ 
ล้าน ลบ.ม. (ระดับนํ้าในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๒๖๖.๔๕ ล้าน ลบ.ม. – ระดับนํ้าใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ระดับ ๒๖๖.๔ ล้าน ลบ.ม.)๑   
 จากปริมาณอ่างเก็บนํ้าท้ัง ๙ แห่งถือว่ามีปริมาณอยู่ในระดับที่ถือว่ามากเพราะมีอ่างเก็บนํ้า
เพียง ๓ แห่งเท่านั้นที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ คืออ่างเก็บนํ้าขุนจิตมีปริมาณนํ้าคิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๘๓ อ่างเก็บนํ้ามาบประชันคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๖ และ อ่างเก็บน้ําหนองกลางดงคิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๖๗ ซ่ีงและเพียงพอกับปริมาณการใช้นํ้าในช่วงหน้าแล้ง ซ่ึงขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการ
นํ้าเพ่ือให้เพียงพอกับการใช้น้ําในหน้าแล้ง 
๒.๒. แนวคิดการจัดสรรทรัพยากรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศ
กฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้บังคับได้ กฎหมายรัฐธรรมนูญจะกําหนดกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายเก่ียวกับระบบการจัดการองค์กรของสถาบันต่างๆ ของรัฐ (ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และตุลาการ) ไม่ว่าจะเป็นในด้านขององค์ประกอบและการปฏิบัติงานของสถาบัน กฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจทางการเมืองของผู้ปกครองต่อผู้ใต้ปกครอง โดยมีข้อพิจารณาว่าจะ
คัดเลือกผู้ปกครองอย่างไร๒  รัฐบาลต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างกว้าง ๆ แต่จะให้รัฐบาลกําหนดในรายละเอียดปลีกย่อยในกระบวนการ
ทํางาน ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรคือ  
  มาตรา ๘๕ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา ซ่ึงมีใจความว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

                                                            
๑น า ย อ โ ณ ทั ย  จู ง ใ จ ,  ป ริ ม า ณ แ ห ล่ ง เ ก็ บ น้ํ า ใ น ปั จ จุ บั น ข อ ง จั ง ห วั ด ช ล บุ รี , 

(http://www.thailandchonburi.com/index.php?lay=show&ac =article&Id=540019022&Ntype=2) เมื่อ
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
  

๒ศ.ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, กรุงเทพฯ  
: วิญญูชน, ๒๕๖๐. หน้า ๒๓. 



๑๒ 
 

  (๑) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินน้ันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 
  (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมท้ังจัดหาแหล่งนํ้า
เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
  (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
  (๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
  (๕) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน 

 นอกจากนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วรัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐโดยเฉพาะโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนหรือชุมชนที่มีส่วนได้เสียกับการสร้างโครงการจะต้องผ่านการทําประชาวิจารณ์ โดย
ประชาชนหรือในชุมชนเห็นชอบก่อน ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือในมาตรา ๘๗ ที่กล่าวว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน



๑๓ 
 

การดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่๓ 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเห็นว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด และมีความคุ้มค่าที่สุด 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘  
นํ้าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ นอกจากนั้นนํ้ายังมีความสําคัญ

ของจังหวัดชลบุรีเขตอุตสาหกรรมอมตะนครต้ังอยู่เขตอําเภอพานซ่ึงใช้นํ้าในกระบวนการอุตสาหกรรม
ปริมาณที่มาก การทําวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของจังหวัด
ชลบุรีเพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในหลายด้าน  การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ กระทําโดยหลายหน่วยงาน
ตามอํานาจหน้าท่ีซ่ึงกําหนดไว้ ใน กฎหมายหลายฉบับทําให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความเป็น
เอกภาพ ประกอบกับการจัดทํากิจกรรมและโครงการบางอย่างเพ่ือแก้ ไขปัญหาดังกล่าวขาดการมี
สวนร่วมของประชาชนและบางคร้ัง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  ดังนั้น จึงสมควรมี
กฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าให้เกิดความเป็นเอกภาพกําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ภาวะนํ้าแล้งและภาวะน้ําท่วม วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึง
ทรัพยากรนํ้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มี องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่ม
นํ้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้ําซ่ึงสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี โดยกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ “กนช.” เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไว้ดังน้ี 
 มาตรา ๑๗ กนช. มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยทั่วไปรวมทั้งมี
อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏบัิติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 (๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

                                                            

  ๓พิชัย  นิลทองคํา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ  : อฑตยา มิเล็น
เนียม, ๒๕๕๐. หน้า ๕๘ -๖๑. 



๑๔ 
 

ชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนโยบายตาม (๑) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณแผ่นดิน  
 (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้การพัฒนา การบริหารจัดการการ
บํารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าในเขตลุ่มนํ้าต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการลุ่มนํ้า  
  (๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และให้คําแนะนําการดําเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการตาม (๒) และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ     
  (๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองสวนท่องถ่ินที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
  (๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
และองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ใน
สวนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้า  
 (๗) กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ํา และกําหนดลําดับ
ความสําคัญของการใช้นํ้าสําหรับกิจการประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการลุ่มนํ้านําไป พิจารณาใน
การจัดสรรน้ํา   

(๘) ให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะนํ้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ภาวะนํ้าท่วมของคณะกรรมการลุ่มนํ้าต่าง ๆ  

(๙) ให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้นํ้าประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒  
 (๑๐) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการผันน้ําระหว่างลุ่มนํ้า  
 (๑๑) ไกลเกล่ียและชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มนํ้า  
 (๑๒) เสนอแนะเก่ียวกับการออกหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้  
 (๑๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องให้ มีการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรนํ้า  
  (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือที่กฎหมายอ่ืน กําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของ กนช. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย การเสนอข้อพิพาท
ระหว่างคณะกรรมการลุ่มนํ้าเพ่ือให้  กนช. ไกลเกลี่ยและช้ีขาด 
  มาตรา ๑๘  ให้ กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ การบริหาร
ทรัพยากรนํ้าตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกห้าปี 



๑๕ 
 

ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้าตามวรรค
หน่ึง ให้  กนช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ํา ผู้มีสวนได้เสีย หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กนช. กําหนด  
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือ
ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้ บังคับได้  และให้หน่วยงานของรัฐและ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา  การฟ้ืนฟู และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ การบริหารทรัพยากร
นํ้าดังกล่าว  

มาตรา ๑๙  ในระหว่างที่นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
นํ้าตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใช้บังคับอยู่ให้  กนช. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ รวมท้ัง
พิจารณาทบทวนหรือปรบัปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรนํ้า
ดังกล่าวให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีความเปลี่ยนแปลง และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี 
  ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

นํ้าให้กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให้กรรมการคน
หน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการด านตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหน้าท่ีของ กนช. แล้วรายงาน
ต่อ กนช. หรือดําเนินการตามที่ กนช. มอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ี กนช. มอบหมายได้ให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มา
ใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  
   มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้  กนช. กรรมการที่ กนช. 
มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการท่ี กนช. แต่งต้ังมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น   
  มาตรา ๒๒  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได รับเบี้ยประชุมค่าพาหนะ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
   มาตรา ๒๓  ให้กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําาหน้าท่ี
เป็นสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังตอไปนี้    
  (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของ กนช.  
  (๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุมนํ้าเพ่ือปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติน้ี  



๑๖ 
 

  (๓) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินงานของ กนช.  
  (๔) ช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ําตามที่
ได้รับการร้องขอ  
 (๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ํา  
  (๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าต่อ กนช.  
  (๗) ประสานข้อมูลด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนํ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําของ 
กนช.  
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้  
และการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยากรน้ฎา  
  (๙) จัดทํางบประมาณรายจายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ กนช. และ 
คณะกรรมการลุมน้ฎา ๔  
 พระราชบัญญัติบริหารจัดการน้ําฉบับนี้สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์น้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึง
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล ภาครัฐจึงต้องหามาตรการต่างๆ เพ่ือนํามา
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาอีก โดยการออกเป็นพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรพยา
กรน้ําในปี พ.ศ. ๓๕๕๘ ขึ้น เพ่ือความความม่ันใจให้กับประชาชน ภาคเกษตร รวมถึงเขตอุตสหกรรม
และนักลงทุนที่จะมาลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง 

ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่า
ปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ทํา
ให้เกิดการขาดแคลนน้ําด่ืมนํ้าใช้ พืชพันธ์ุไม้ต่างๆ ขาดนํ้า ทําให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความ
เสียหาย และความอดอยากท่ัวไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหน่ึงที่เกิดข้ึนเป็นประจําทุก

                                                            
๔กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบราง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕๘ (division.dwr.go.th/waterboard/prb.pdf) เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑. 



๑๗ 
 

ปีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทําให้เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซ่ึงหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อน
ผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเน่ืองมาจากฝนท้ิงช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งท่ี
เกิดข้ึนทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูก
จะขาดนํ้าได้รับความเสียหายมนุษย์ สัตว์ขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพรวมถึง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น 
ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของพ้ืนที่ที่มีความแห้ง
แล้งคุกคาม เป็นต้น 
สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสําหรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝน ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ เป็น
องค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของ
บรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ กับน้ําทะเล หรือมหาสมุทร ดังน้ันการ
เกิดภัยแล้งจึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภยั
แล้งได้ ดังน้ี 

๑. เน่ืองจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ 
๒. เน่ืองจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
๓. ความผิดปกติของตําแหน่งร่องมรสุม ทําให้ฝนตกในพ้ืนท่ีไม่ต่อเนื่อง 
๔. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ 
๕. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก 

นํ้ามัน และถ่านหิน ทําให้เกิดรูโหว่ในช้ันโอโซน 
๖. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น 

คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ํา ลอยขึ้นไปเคลือบช้ันล่างของช้ันโอโซน ทําให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศ
ใกล้ผิวโลกมากขึ้น ทําให้อากาศร้อนกว่าปกติ 

๗. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
๘. การตัดไม้ทําลายป่า ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความช้ืน 
 
ฤดูกาลเกิดภัยแล้ง 

การเกิดภัยแล้งโดยทั่วไปจะเกิดข้ึน ๒ ช่วง ดังน้ี 
๑. ในฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และต่อเน่ืองมาถึงฤดูร้อน ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม คือช่วงสิ้นสุดของฤดูฝน ซ่ึงเร่ิมจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 
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เป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบนจะไม่มีฝนตกมา หรือถ้ามีก็จะมีเพียงจํานวนเล็กน้อย ส่วนมาก
จะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนอง จึงทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นประจําทุกปีในช่วงนี้ และมักจะมีไฟป่า
เกิดข้ึนตามมาด้วย 

๒. ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ในช่วงของกลางฤดูฝน ต้ังแต่ปลาย
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดความแห้งแล้ง เน่ืองจากมีฝน
ทิ้งช่วงเกิดข้ึน ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ หรืออาจถึง ๑ เดือน ปริมาณฝนในช่วงน้ีจะลดลงมีผลกระทบ
ต่อการเกษตรมาก ทําให้พืชขาดน้ํา เห่ียวเฉา และแห้งตายไปในที่สุด 
 

ปัญหาภัยแล้งกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
๑. การขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค 
๒. ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทําให้สินค้าบางอย่างขาดแคลน 

ทําให้ราคาสินค้าอ่ืนสูงขึ้น 
๓. รัฐต้องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปีหน่ึงๆ เป็นจํานวนสูง 
๔. ประชาชนไม่มีงานทํา ต้องอพยพเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่ ทําให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ

และสังคม 
๕. การระเหยของนํ้าจากพ้ืนดิน มีผลกระทบทําให้พ้ืนดินขาดน้ํา พืชอาจล้มตายและผลผลิต

ลดลงได้ 
๖. การประกอบการด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก เพราะขาดแคลนนํ้าท่ีใช้ในการผลิต

พลังงาน 
ภัยซํ้าซ้อนท่ีเกิดจากภัยแล้ง 
๑. เกิดไฟป่าขึ้น เช่น ต้นไผ่เสียดสีกัน หรือฟ้าผ่าทุ่งหญ้าแห้ง หรือเกษตรกรจุดไฟเผาฟางข้าว 

เผาหญ้า ทําให้เกิดลุกลามกว้างขวาง บางทีอาจลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือน ไร่นา เสียหาย ควันไฟท่ี
เผาไหม้ข้างทางมีผลเสียต่อทัศนวิสัย ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรขึ้นได้ เป็นต้น 

๒. มีลักษณะสภาวะของอากาศแปรปรวน เนื่องมาจากอากาศร้อนจัดติดต่อกันหลายๆ วัน 
ทําให้เกิดการสะสมความร้อนในบรรยากาศบริเวณหน่ึงไว้มาก เกิดลมสองกระแสพัดสอบเข้าหากัน ทํา
ให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นแนวตีบของลมจะเกิดพายุฤดูร้อน หรือพายุฟ้าคะนองขึ้น มีลมกระโชกแรง
เป็นพักๆ มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่า เกิดในระยะสั้นไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง บางครั้งกําลังลมทําให้พัดอาคาร
บ้านเรือน ทรัพย์สินเสียหายได้ อาจมีลูกเห็บตกเกิดร่วมด้วย 

วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
๑. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
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๒. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น๕ 
เคมพ์ (Kemp, 1994, 41-42 อ้างใน กรมทรัพยากรนํ้า,2546 )) ได้ให้ความหมายไว้แตกต่าง

กันว่า ความแห้งแล้ง (Aridity) และ ภัยแล้ง (Drought) ความแห้งแล้งน้ันปกติจะพิจารณาถึงผลของ
ฝนตกท่ีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและเป็นลักษณะท่ีเกิดข้ึนอย่างถาวร(Permanent Feature) ของ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค ดังเช่น เขตทะเลทรายของโลกเป็นตัวอย่างของความแห้งแล้งแบบถาวรท่ีมี
ปริมาณฝนตกน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ส่วนภัยแล้งเป็นลักษณะช่ัวคราว (Temporary 
Feature) ที่ปรากฏหยาดนํ้าฟ้าหรือปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติโดยเกิดจากความผันแปร
ของกาลอากาศ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนตํ่า และลมพัดรุนแรงภัยแล้งไม่มีคําจํากัดความท่ีแน่นอน 
ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้ทุกภูมิภาคของโลกโดยความหมายอย่างง่าย ๆ นั่นคือ ไม่มีฝนตกในช่วงหนึ่งใน
พ้ืนที่หน่ึง ถ้ากล่าวถึงผลกระทบท่ีได้รับภัยแล้ง หมายถึง ช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกยาวนานมากข้ึน ส่งผลให้
ยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่นั้น ๆ  

สภาพความแห้งแล้งมีอยู่ทุกทวีปของโลก สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนั้นได้ หรือมีสมดุลทางธรรมชาติของตัวเอง เช่น ทะเลทรายในทวีปแอฟริกา ส่วนภัย
แล้งสามารถเกิดข้ึนได้ทุกพ้ืนที่เช่นกัน โดยจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางนิเวศวิทยา และปัจจัยด้านกิจกรรมของมนุษย์ ซ่ึงสามารถจําแนก
ภัยแล้งตามความต้องการทางเกษตรกรรม ดังท่ีทอร์นท์เวต (Thornthwaite) แบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภทด้วยกัน 

๑) ภัยแล้งแบบถาวร (Permanent Drought) มีความช้ืนไม่พอเพียงต่อพืชทุกชนิดยกเว้นพืช
ทนแล้ง ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแห้งแล้งได้ 

๒) ภัยแล้งตามฤดูกาล (Seasonal Drought) มักเกิดขึ้นช่วงหน่ึงของปีก็คือ ฤดูแล้งที่แตกต่าง
จากช่วงฤดูฝนได้ชัดเจน 

๓) ภัยแล้งที่อาจเกิดข้ึนได้ (Contingent Drought) มักพบในพ้ืนท่ีที่ปกติมีความช้ืนเพียงพอ
ต่อความต้องการของพืชอยู่แล้ว แต่มีช่วงหน่ึงท่ีมีปริมาณน้ําฝนไม่พอเพียงต่อพืชทําให้พืชไม่
เจริญเติบโตหรือตายได้ 

๔) ภัยแล้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (Invisible Drought) ซ่ึงสามารถตรวจพบได้ โดยใช้
เครื่องมือวัดและเทคนิคทางสถิติ พบว่าพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ถึงแม้ว่าก่อนหน้าท่ีจะขาดแคลน
นํ้าก็ตาม 

สาเหตุการเกิดภัยแล้ง 

                                                            

  
๕ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น, ภัยแล้ง. (http://local.environnet.in.th) เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
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สาเหตุที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง ยังไม่มีผู้เ ช่ียวชาญใดท่ีระบุสาเหตุได้ชัดเจนเป็นแต่เพียงข้อ
สมมติฐานเท่านั้น มีอยู่ ๒ ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการย้อนกลับ
ทางชีวธรณีฟิสิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climatic changes on a global scale) ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลภายในโลก โดยมีสาเหตุดังน้ี 

๑.๑) การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของอากาศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของรูปแบบ
การหมุนเวียนบรรยากาศ โดยส่วนผสมอากาศมีมากเกินไปและมีการปนเป้ือนจากอนุภาคอื่น เช่น ฝุ่น 
ไอนํ้า คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน เป็นต้น โดยอนุภาคเหล่านี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด และ
มลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 

๑.๒) อุณหภูมิของนํ้าในทะเลและมหาสมุทรเย็นกว่าปกติ จึงลดความช้ืนบนผิวนํ้าทะเล ทําให้
มีฝนน้อยหรือเกิดฝนแล้งได้ 

๑.๓) ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ทําให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป โดยแถบตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟิกจะมีฝนตกชุกมากขึ้นหรืออาจเกิดพายุได้ เช่น ประเทศเปรู และชิลี และแถบตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้งแล้ง โดยปรากฏทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
ไทยและฟิลิปปินส์ สําหรับประเทศไทยจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน คือ มี
ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ จนเกิดเป็นภาวะแห้งแล้ง พบว่าเคยเกิด
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ และ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑ แต่สภาวะภัยแล้งไม่รุนแรงมากนัก เน่ืองจาก
ได้รับฝนเพ่ิมข้ึนจากอิทธิพลพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ 

๑.๔) วัฎจักรจันทรคติในรอบ ๑๘.๖ ปี เป็นวัฏจักรโคจรของดวงจันทร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับโลก ที่ห่างกัน ๕องศา โดยเหนือเส้นศูนย์สูตรของดวง
อาทิตย์ ๙.๓ ปี และอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ ๙.๓ ปี เม่ือครบรอบการโคจรจะเป็น ๑๘.๖ ปี 
ลักษณะเช่นน้ีจะทําให้นํ้าขึ้นน้ําลง มีคลื่นในทะเล ก่อให้เกิดภัยแล้งขึ้น เม่ือครบรอบวัฏจักร ในปี ค.ศ. 
๑๙๙๑ ที่สหรัฐอเมริกา มีปรากฏการณ์เกิดภัยแล้งขึ้นเป็นบริเวณกว้าง 

๑.๕) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยปกติแล้ว 
โลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศลงมาอย่างสมํ่าเสมอ เม่ือรังสีแสงอาทิตย์
ส่องมายังผิวโลกรังสีบางส่วนจะสะท้อนกลับ ส่วนท่ีเหลือจะถูกดูดซับไว้ที่ผิวโลกท่ีพ้ืนดินและพ้ืนนํ้า 
พ้ืนโลกส่วนท่ีอุ่นข้ึนน้ีสะท้อนความร้อนให้กับบรรยากาศของโลกเป็น ๓ ส่วน คือ ทําให้อากาศท่ีติดกับ
ผิวโลกร้อนขึ้น ทําให้นํ้าหรือความช้ืนที่ผิวโลกกลายเป็นไอระเหยออกไป และทําให้รังสีอินฟลาเรด 
(Inflared) สะท้อนสู่บรรยากาศการสะท้อนของรังสีอินฟลาเรดไปยังบรรยากาศ จะมีสารจําพวกไอนํ้า
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน (Methane) และก๊าซบางชนิดจะดูดซับรังสีอินฟลาเรดไว้แล้วสะท้อนรังสีน้ี
ไปสู่บรรยากาศและสะท้อนกลับมายังโลก ซ่ึงจะทําให้อากาศเหนือผิวโลกร้อนขึ้น ในขณะที่บรรยากาศ
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โดยรอบมีสารต่าง ๆเข้าไปปะปนเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นผลให้อุณหภูมิของอากาศที่ผิวโลกมี
ความร้อนเพ่ิมขึ้น 

๒) ผลย้อนกลับทางชีวธรณีฟิสิกส์ (Biogeophysical Feedback) เป็นผลมาจากการผันแปร
ของระบบนิเวศวิทยา ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์บนพ้ืนที่ใด ๆ ทําให้สภาพดินเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว เม่ือจํานวนประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีความต้องการปัจจัย ๔ มากข้ึนตามไปด้วย 
จําเป็นต้องผลิตอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้เพียงพอแก่ผู้บริโภค ทั้งน้ีสามารถ
จําแนกกิจกรรมของมนุษย์ได้ ๔รูปแบบดังน้ี 

ก. การเพาะปลูกมากเกินไป (Overcultivation) ทําให้ปุ๋ยในดินไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ ดินจึงขาดแร่ธาตุอาหารไป ทําให้สภาพดิน 
ไม่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชโดยพืชอาจแคระแกนเป็นโรค ต้นไม้และหญ้าอาจตายได้ง่ายขึ้น 

ข. การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์มากเกินไป (Overgrazing) ซ่ึงต้องการพื้นที่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ 
รอยเท้าสัตว์เหยียบย่ําบนดินทําลายหญ้าคลุมดินด้วย พืชคลุมดินก็จะลดน้อยลงก่อให้เกิดการกัดเซาะ
หน้าดินได้ง่าย อีกทั้งมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศ ทําให้ส่วนผสมของอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ค. การตัดไม้ทําลายป่า (Deforestation) ป่าไม้มีอิทธิพลต่อกระแสลม ความชุ่มช้ืนฝน การ
ระบายน้ํา และน้ําผิวดิน เม่ือต้นไม้ถูกทําลายไป ขาดพืชดูดซับนํ้าและดินไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้ ทําให้
เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและในช่วงฤดูแล้ง เม่ือไม่มีฝนตกก็จะเกิดความแห้งแล้งขึ้น 

ง. การชลประทานไม่เป็นระบบ (Bad Irrigation Practices) จากการปฏิบัติทางการเกษตรใน
อดีต ที่มีการระบายน้ําที่เร็วเกินไป ทําให้ดินมีการอุ้มนํ้าไม่ดีและจะมีปัญหาดินเค็มหรือมีคราบเหลือท่ี
ผิวหน้าดินตามมาได้ โดยเป็นเกลือท่ีละลายมากับนํ้าใต้ดินที่มีเกลือผสมอยู่ 

การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ํา 
 เนื่องจากความต้องการใช้น้ําท่ีมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี เพราะการขยายตัวภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการขาดจิตสํานึกในการใช้น้ําอย่างประหยัด ได้แก่การใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
การใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร และการใช้น้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบกับปัญหาไม่
สามารถเก็บกักน้ําและรวบรวมแหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ขาดการพัฒนาแหล่งนํ้า
หรือบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน ภาวะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลหรือการกระจายไม่สมํ่าเสมอหรือ
ฝนน้อย การขาดแหล่งน้ําผิวดิน เน่ืองจากภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการจัดเก็บนํ้าทําให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ํา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพไว้ดังนี้ 
 ๑. ฝนหลวง “...เรื่องฝนเทียมน้ีเริ่มต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่ยังไม่ได้ทําอะไรมากมาย เพราะว่า
ไปภาคอิสานตอนนั้นหน้าแล้ง เดือนพฤศจิกายนที่ไปมีเมฆมากอิสานก็แล้ง แต่มาเงยหน้าดูฟ้า มีเมฆ
ทําไมมีเมฆ อย่างน้ีทําไมลงมาได้ ก็เคยได้ยินเรื่องทําฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนทําได้มีหนังสือ 



๒๒ 
 

เคยอ่านหนังสือทําได้..(พระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๙) และด้วยพระอัจฉริยะ
ภาพในการทําฝนหลวง จึงสามารถกําหนดบังคับฝนให้ตกสู่พ้ืนที่เป้าหมายได้สําเร็จ 
 ๒. อ่างเก็บน้ํา เป็นการเก็บกักน้ําโดยสร้างเข่ือนปิดก้ันระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพ่ือก้ันนํ้าท่ี
ไหลมาตามร่องน้ําธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่แห้งแล้ง ลําธาร ลําห้วย มีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริน้ีปรากฏเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ 
โครงการอ่างเก็บนํ้ายางชุมอันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการอ่าง
เก็บน้ําห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยขี้หินอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
 ๓. ฝายทดนํ้า ในพ้ืนที่ทํากินท่ีอยู่ในระดับสูงกว่าลําห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการก่อสร้างอาคารปิด
ขวางทํานํ้าไหล เพ่ือทดนํ้าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้ําให้แก่พ้ืที่
เพราะปลูก ส่วนน้ําท่ีเหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะต้องกําหนดให้มีขนาดความสูง 
ความยาวมากพอที่จะทดนํ้า ให้ไหลเข้าคลองส่งนํ้าและสามารถระบายนํ้าในฤดูน้ําหลากให้ไหลข้ามสัน
ฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่น้ีก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ําล้นตลิ่ง ปัญหาขาดน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกได้อย่างดี 
 ๔. ขุดลอกหนอง บึง เป็นวิธีการขุดลอกดินในหนองหรือบึง ธรรมชาติที่ต้ืนเขิน หรือถูกมนุษย์
บุกรุกทําลาย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับนํ้าฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น เม่ือมีฝนตกมากนํ้าก็จะไหลลงไปใน
หนองน้ํา บางส่วนก็จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้ในหนองและบึง ซ่ึงสามารถจะนํ้ามาใช้
ประโยชน์ การเกษตรกรรมได้ในฤดูแล้งทรงมีความเห็นไว้ว่า “..ในท้องท่ีซ่ึงมีหนองและบึงนั้น สามารถ
เก็บน้ําในฤดูนํ้าหลากไว้ได้ ทําให้มีนํ้าใช้ในยามแล้วเหมือนอ่างเก็บนํ้า เม่ือหนองบึงอยู่ในสภาพต้ืนเขิน
อาจใช้การไม่ได้ดังแต่ก่อน และพ้ืนที่หลายส่วนถูกครอบครองโดยไม่เป็นธรรม ผลสุดท้ายความทุกข์
เนื่องจากขาดแคลนน้ําของขุมชนก็เก็ดข้ึน..” 
 ๕. ประตูระบายนํ้า เป็นวิธีการปิดก้ันลํานํ้า ลําคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีนํ้าไหลในฤดูนํ้าหลาก
เป็นจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เก็บกักนํ้าในฤดูน้ําหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะเดียวกันก็มีบาน
ระบายเปิด-ปิด ให้สามารถระบายน้ําส่วนเกินออกไป เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ําก่ํา จังหวัดสกลนคร
และนครพนม หรือในพื้นที่ติดทะเลประตูระบายนํ้าช่วยป้องกันน้ําเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
และกักเก็นํ้าไว้เพาะปลูกในฤดูแล้ง เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบางนราอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนาธิวาส 
 ๖. สระเก็บนํ้าตามทฤษฎีใหม่ เป็นเหล่งเก็บน้ําฝนส่วนใหญ่มีการสร้างในท้องที่ที่ไม่มีลํานํ้า
ธรรมชาติหรือภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวยให้ทําการก่อสร้างน้ําประเภทอ่ืน ทฤษฎีใหม่คือ แนวดําริ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําแล้งซํ้าซากของเกษตกรโดยเฉพาะเขต
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ตะวันออกเฉียงเหนือทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ว่า “.. วิธีการแก้ไขคือ ต้องเก็บนํ้าฝนทึ่ตกลงมาก็เกิด
ความคิดว่าอยากทดลองดูสัก ๑๐ ไร่ ในที่อย่างน้ัน ๓ ไร่จะเป็นบ่อน้ําคือเก็บนํ้าฝนแล้ว ถ้าจะต้องบุ
ด้วยพลาสติกทดลองดูแล้วอีก ๖ ไร่ ทําเป็นที่นา ส่วนที่เหลือก็เป็นบริการหมายถึงทางเดินหรือ
กระต๊อบหรืออะไรก็แล้วแต่ หมายความว่า นํ้า ๓๐ % ที่ทํานา ๖๐ % ก็เช่ือว่าถ้าเก็บนํ้าไว้ได้จากเดิม
ที่เก็บเกี่ยวข้าว ได้ไร่ละ ๑-๒ ถัง ถ้ามีเล็กน้อยอย่างน้ันก็ควรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ไรละประมาณ ๑๐ – 
๒๐ ถัง หรือมากกว่าน้ัน...” และทรงทดลองเป็นครั้งแรกท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี และที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 ๗. อุโมงค์นํ้า เป็นการบริหารจัดการนํ้าจากพ้ืนท่ีที่มีปริมาณน้ํามากไปยังพ้ืนท่ีไม่มีน้ํา โดยการ
ผันนํ้าส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ผันไปสู่พ้ืนท่ีที่ไม่มีแหล่งนํ้าสํารองสําหรับการ
เพาะปลูก โดยใช้หลักการแบ่งปันการใช้นําให้เกิดประโยชน์ตัวอย่างเช่น โครงการอุโมงผันนํ้าจากอ่าง
เก็บนํ้าห้วยไผ่ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปยังพ้ืนที่การเกษตรในเขตอําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่มีความจุ ๑๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีชลประทาน ๑,๖๐๐ ไร่ ซ่ึง
จะใช้น้ําประมาณ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือนํ้าส่วนท่ีเกินที่สามารถผันไปช่วยเหลือพ้ืนที่
การเกษตรในเขตอําเภอเขาวงได้๖ 

สรุปได้ว่า สาเหตุของการเกิดภัยแล้งเกิดจากโดยธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเล ภัยธรรมชาติ ได้แก่ วาตภัย 
แผ่นดินไหว และเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การทําลายช้ันโอโซน ผลกระทบของภาวะเรือน
กระจก การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทําลายป่า สําหรับภัยแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่
เกิดจากฝนแล้งและฝนท้ิงช่วง ซ่ึงฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ทั้งนี้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ความหมายฝนแล้งว่าเป็นสภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลย
ในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงตามปกติควรจะต้องมีฝน โดยข้ึนกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ัน ๆ ด้วย ส่วน
ทางด้านอุทกวิทยา ให้ความหมายว่า ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะท่ีระดับนํ้าผิวดินและใต้ดินลดลงหรือนํ้า
ในแม่นํ้าลําคลองลดลง และทางด้านการเกษตร ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้าของพืช 
เป็นต้น 

 
๒.๕ ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ทฤษฏีการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน
นํ้าท่วมล้น (Flood Management)  โดยท่ีประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตก และปริมาณน้ําฝน
สูง จึงเกิดปัญหานํ้าท่วมอยู่ในหลายพ้ืนที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

                                                            

 
๖
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน), การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตาม

แนวพระราชดําริ. , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์, 25๕๗), หน้า.๔ - 6. 
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ปริวิตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีที่ประสบ
ปัญหาน้ําท่วมและทรงคํานึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และสมรรถนะ
ของกําลังเจ้าหน้าท่ีที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

วิธีการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดําริในการแก้ไขปัญหานํ้า
ท่วมคือ 

๑. การก่อสร้างคันก้ันน้ํา เพ่ือป้องกันน้ําท่วมซ่ึงเป็นวิธีการด้ังเดิมแต่ครั้งโบราณโดยการ
ก่อสร้างคัน ดินก้ันนํ้าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามลําน้ําห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกันมิให้
นํ้าล้นตลิ่งไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน้ําโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น 

๒. การก่อสร้างทางผันน้ํา เพ่ือผันนํ้าท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป โดย
การก่อสร้างทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกับลํานํ้าท่ีมีปัญหาน้ํา ท่วมโดยให้น้ําไหลไปตาม
ทางผันนํ้าท่ีขุดขึ้นใหม่ไปลงลําน้ําสายอื่น หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซ่ึงการ
ดําเนินการสนองพระราชดําริวิธีนี้ ดําเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาจากแม่น้ําโก-ลก 
เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหม่ืนไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่าง
ดี 

๓. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลําน้ํา เพ่ือให้นํ้าท่ีท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลํานํ้าได้
สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ําไหล เร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากนํ้าท่วมขังได้ โดยใช้
วิธีการดังน้ี 

ขุดลอกลํานํ้าต้ืนเขินให้นํ้าไหลสะดวกขึ้น  ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อ
ทางเดินของนํ้า  กําจัดวัชพืช ผักตบชวา และร้ือทําลายสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น 
หากลําน้ําคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นลํานํ้าสายตรงให้น้ําไหลสะดวก  การก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักนํ้า เป็นมาตรการป้องกันนํ้าท่วมท่ีสําคัญประการหน่ึง ในการกักเก็บน้ําท่ีไหลท่วมล้นใน
ฤดูนํ้าหลาก โดย เก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บนํ้าซ่ึงปัจจุบันดําเนินการตาม
พระราชดําริมากมายหลายแห่งในประเทศไทย และการป้องกันน้ําท่วมใหญ่ในระดับประเทศน้ัน 
ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างดําเนินการหลายจุด คือ 

โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการพัฒนาลุ่มนํ้านครนายกตอนบนจังหวัดนครนายก 
๔. คันก้ันน้ํา เป็นวิธีป้องกันน้ําไม่ให้ไหลลงตลิ่งเข้าไปท่วมพ้ืนที่ให้ได้รับความเสียหาย ด้วย

การเสริมขอบตล่ิงของลํานํ้าให้มีระดับสูงมากข้ึนกว่าเดิม เช่น การทําคันดินป้องกันนํ้าท่วมบริเวณ
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ต่างๆ ในโครงการป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพฯ และปริมลฑลซ่ึงสามารถป้องกันนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยา
และนํ้าตามคลองไม่ให้ไหลมาท่วมกรุงเทพฯ ชั้นในและพ้ืนที่เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 

๕. การระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วม ทรงให้ขุดคลองระบายนํ้าภายในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ให้สามารถระบายน้ําออกจากที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้ําท่วมขังอยู่เป็นประจํา เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและ
สามารถเพาะปลูกได้ ก่อสร้างประตูระบายน้ําทําหน้าที่ควบคุมการกักเก็บน้ําในคลองและป้องกันนํ้า
ท่วมจากบริเวณด้านนอก๗ 

การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดําริ แก้มลิง จาก
สภาพธรรมชาติด้ังเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มตํ่าทําให้มีการระบายนํ้ายาม เกิดภาวะนํ้า
ท่วมให้ออกจากพ้ืนที่เป็นไปอย่างล่าช้า คูคลองจํานวนมากมีความลาดเทน้อยอีกท้ังมีจํานวนหลาย
คลองที่ลํานํ้าต้ืนเขิน มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางนํ้าไหล ทําให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการ
เกิดนํ้าท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลายาวนาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดําริให้มีระบบการบริหารจัดการด้านน้ําท่วมในวิธีการท่ีตรัสว่า 
แก้มลิง ซ่ึงได้พระราชทานพระราชอรรถาธิบายว่า ลิง โดยท่ัวไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกแล้ว
เอาเข้าปากเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงจะเอากล้วยเข้า ไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบท้ังหวี โดยเอาไป
ไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงนํามาเคี้ยวบริโภคและกลืนกินเข้าไปภายหลังเปรียบเทียบได้กับเม่ือเกิดนํ้าท่วมก็
ขุดคลองต่าง ๆ เพ่ือชักน้ําให้มารวมกันแล้วนํามาเก็บไว้เป็นบ่อพักนํ้าอันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึง
ระบายน้ําลงทะเลเม่ือปริมาณนํ้าทะเลลดลง 

ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง 
๑. ดําเนินการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ลงคลอง 

พักน้ําขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝ่ังตะวันออก ซ่ึงจะทําหน้าท่ีเป็นบ่อเก็บ
นํ้าขนาดใหญ่ คือ แก้มลิง ต่อไป 

๒. เม่ือระดับนํ้าทะเลลดตํ่าลงกว่าระดับน้ําในคลอง ก็ทําการระบายนํ้าจากคลองดังกล่าวออก
ทางประตูระบายนํ้า โดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ 

๓. สูบน้ําออกจากคลองที่ทําหน้าที่ แก้มลิง นี้ ให้ระบายออกในระดับตํ่าท่ีสุดออกสู่ทะเล เพ่ือ
จะได้ทําให้นํ้าตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ําท่วมพ้ืนท่ีลดน้อยลง 

๔. เม่ือระดับนํ้าทะเลสูงกว่าระดับนํ้าในลําคลองให้ทําการปิดประตูระบายน้ํา เพ่ือป้องกันมิให้
นํ้าย้อนกลับ โดยยึดหลักน้ําไหลทางเดียว (One Way Flow) 

หลักการ ๓ ประเด็น ที่โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริ คือ 
                                                            

๗สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน), การจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตาม
แนวพระราชดาํริ., อ้างแล้ว, หน้า ๗ – ๘. 
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๑. การพิจารณาสถานท่ีที่จะทําหน้าท่ีเป็นบ่อพักและวิธีการชักนํ้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักนํ้า 
๒. เส้นทางนํ้าไหลที่สะดวกต่อการระบายนํ้าเข้าสู่แหล่งที่ทําหน้าที่บ่อพักนํ้า 
๓. การระบายน้ําออกจากบ่อพักนํ้าอย่างต่อเน่ือง 
จากหลักการข้างต้น การสนองพระราชดําริจึงดําเนินการพิจารณาจากการใช้ลําคลองหนอง

บึงธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีว่างเปล่านํามาใช้เป็นบ่อพักน้ําแหล่งนํ้าท่ีจะนํานํ้าเข้าบ่อพักและระบายนํ้าออก
จากบ่อพักนํ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ซ่ึงผลการดําเนินการศึกษาและพิจารณากําหนด
รูปแบบของโครงการแล้วสามารถแบ่งออก ได้เป็น ๒ ส่วน คือ 

โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ทําการรับนํ้าในพ้ืนที่ฝั่งตะวัน ออกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา นับต้ังแต่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
มาตามคลองสายต่างๆ โดยใช้คลองชายทะเลที่ต้ังอยู่ริมทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ ทําหน้าท่ีเป็น
บ่อพักนํ้าหรือรับนํ้า และพิจารณาหนองบึงหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าตามความเหมาะสม เป็นบ่อพักนํ้า
เพ่ิมเติมโดยใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้ เช่น คลองพระองค์ไชยนุชิต  คลองบางปลา คลองด่าน 
คลองบางป้ิง คลองตําหรุ คลองชายทะเล เป็นแหล่งระบายนํ้าเข้าและออกจากบ่อพักนํ้า 

โครงการแก้มลิงในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ทําหน้าท่ีรับนํ้าในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก
ของแม่เจ้าพระยา ต้ังแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพมหานคร 
และสมุทรสาคร ไปคลองมหาชัย-สนามชัยและแม่น้ําท่าจีน เพ่ือระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัด
สมุทรสาคร 

นอกจากสภาพพ้ืนที่ทั่วไปแถบนั้นยังไม่มีคันกั้นนํ้าริมฝั่งเจ้าพระยาและคันกั้นนํ้าขนานกับ
ชายทะเลแล้ว คลองต่าง ๆ ที่มีทางนํ้าไหลเช่ือมต่อกับชายทะเลแล้ว คลองต่าง ๆ ที่มีทางนํ้าไหล
เช่ือมต่อกับชายทะเลก็ยังไม่มีการควบคุมเพียงพอ ดังนั้นเม่ือนํ้าทะเลมีระดับสูงขึ้นจึงหมุนไม่ให้นํ้าจืด
ไหลออกจากทะเลหรือไหล ออกทะเลได้ช้ามากก่อให้เกิดภาวะน้ําท่วมรุนแรงหรือท่วมขังนานวัน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริเพ่ือให้การระบายนํ้าท่วมออกทะเลเร็วขึ้น
ด้วยวิธีต่าง ๆ คือ โครงการแก้มลิง แม่นํ้าท่าจีนตอนล่าง ซ่ึงใช้หลักในการควบคุมนํ้าในแม่นํ้าท่าจีน คือ 
เปิดระบายนํ้าจํานวนมากลงสู่อ่าวไทยเม่ือระดับนํ้าทะเลตํ่า ปิดก้ันไม่ให้นํ้าจากด้านท้ายนํ้าไหลรุกล้ํา
เข้าไปในแม่นํ้าเม่ือนํ้าทะเลมีระดับ สูง ถือเป็นโครงการอเนกประสงค์ที่สําคัญย่ิงในอนาคตด้วย  นอก 
จากช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพ้ืนที่บางส่วนทางตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ต้ังแต่ตอนใต้ทางรถไฟ
สายใต้มาแล้ว ยังจะช่วยป้องกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มเข้าไปในแม่นํ้าท่าจีนช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน
มกราคม-พฤษภาคม โดยสามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโค
บริโภคได้อีกด้วย โครงการแก้มลิง แม่นํ้าท่าจีนตอนล่าง จะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ต้องดําเนินการครบ
ระบบ ๓ โครงการ ด้วยกัน คือ โครงการแก้มลิง แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ประกอบด้วย 

๑. ประตูระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดก้ันนํ้าแม่น้ําท่าจีน 



๒๗ 
 

๒. ประตูเรือสัญจร 
๓. ทํานบดินปิดลําน้ําเดิม 
๔. บันไดปลา 
๕. สถานีสูบนํ้าขนาดใหญ่ 
๖. โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย 
๗. ดําเนินการก่อสร้างทํานบปิดกั้นในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย พร้อมก่อสร้าง 
๘. ประตูระบายนํ้า รวมท้ังคลองสาขาต่างๆ คือ 
๙. ประตูระบายนํ้าคลองสหกรณ์สาย 3 
๑๐. ประตูระบายนํ้าคลองเจ็ก 
๑๑. ประตูระบายนํ้าคลองโคกขาม 
๑๒. ประตูระบายนํ้าคลองแสมดํา 
๑๓. ประตูระบายนํ้าคลองแสมดําใต้ 
พ้ืนที่ทั้งหมดนี้จะทําหน้าที่รับนํ้าและนํ้าท่วมขังจากพ้ืนที่ตอนบนมาเก็บไว้พร้อมกับระบายลง

สู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลงของระดับนํ้าทะเลโดยอาศัยแรงโน้ม ถ่วงของโลกและการสูบนํ้าท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบายนํ้าตามคูคลองธรรมชาติต่าง ๆ 
ในช่วงฤดูฝน และช่วยป้องกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มมิให้ไหลเข้าไปในแม่นํ้าลําคลองและพ้ืนที่ 
การเกษตร รวมทั้งสามารถเก็บกักนํ้าจืดไว้ด้านเหนือประตูระบายนํ้า เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ ได้อีกด้วยโครงการแก้มลิง คลองสุนัขหอน ประกอบด้วย 

๑. ประตูปิดกั้นคลองสุนัขหอน พร้อมอาคาร ประกอบด้วย 
๒. สถานีสูบนํ้าออกจากคลองสุนัขหอน 
โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตรหมายอันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ ภัย ที่นํา

ความเดือดร้อนแสนลําเค็ญมาสู่ชีวิตท่ีอบอุ่นปลอดภัยซ่ึงแนวพระราชดําริ อันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านนํ้าท่วมน้ีมีพระราชดําริเพ่ิมเติม ว่า ได้ ดําเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้
รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไปเพราะโครงการแก้มลิงใน อนาคตจะสามารถช่วยพ้ืนที่
ได้หลายพ้ืนที่ 
 
๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรนํ้า 

ทรัพยากรนํ้า เป็นส่วนสําคัญในลุ่มนํ้าเน่ืองจากพื้นที่ลุ่มน้ําแต่ละจะมีสายน้ําไหลผ่านแม่นํ้าลํา
คลองต่าง ๆ ก่อนที่จะไหลลงแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เช่น ทะเลสาบ หรือทะเลท่ีอยู่ในพ้ืนที่มหาสมุทร
ต่างๆ และตลอดจนพ้ืนที่ที่สายน้ําไหลผ่านสิ่งมีชีวิตท้ังหลายก็ได้อาศัยพ้ืนท่ีแต่ละลุ่มนํ้าในการดํารงชีพ 
ดังน้ันการจัดการทรัพยากรนํ้าต้องคํานึงถึงความมันคงและเพียงพอในการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต



๒๘ 
 

ทั้งหลายที่ต้องเกื้อกูลวิถีชีวิตซ่ึงกันและกัน โดยไม่ให้เกิดการขาดแคลนและคุณภาพของทรัพยากรนํ้า
ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ในการนํานํ้าไปใช้การประกอบอาชีพ และอุปโภค บริโภคในดํารงชีวิต ใน
การจัดการทรัพยากรน้ําได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

๒.๖.๑ ความหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 
เกษม จันทร์แก้ว (อ้างถึงในจิราภรณ์ หะยีปิ, ๒๕๕๓: ๒๕) ได้ให้ความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรนํ้าว่า หมายถึง วิธีการดําเนินการในพ้ืนท่ีรับประโยชน์จากนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษาซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป เพ่ือให้สิ่งที่ดําเนินการนั้นบังเกิดผลอยางยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ 

ปธาน สุวรรณมงคล (อ้างถึงในจิราภรณ์ หะยีปิ, ๒๕๕๓: ๒๕) ให้ความหมายการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าว่า เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งนํ้าการจัดสรร
นํ้า การป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ํา และการป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ําเพ่ือให้สามารถใช้นํ้า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จิราภรณ์ หะยีปิ (๒๕๕๓: ๒๕) ได้ให้ความหมาย การจัดการทรัพยากรน้ํา เป็นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหา การพัฒนา การจัดสรรและใช้ประโยชน์การป้องกันและฟ้ืนฟูมลภาวะทาง
นํ้า เพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและย่ังยืน  

กระบวนการบริหารจัดการน้ํา หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน้ํา ซ่ึงโดยท่ัวไป
เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรนํ้าท้ัง
ด้านปริมาณและคุณภาพให้หมดไปซ่ึงการจัดการนํ้าน้ี เรามักกล่าวถึงกันเสมอ ๆ ว่าการจัดการนํ้าต้อง
เป็น “การจัดการแบบบูรณาการ”หรือไม่ก็“การจัดการน้ําอย่างย่ังยืน”นั้น มีหลักการอย่างไร สามารถ
อธิบายได้ว่า การจัดการน้ําอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยด้านใดด้านหนึ่งแบบเอกเทศ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องดําเนินการให้สอดผสมผสานแบบรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างท่ี
เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค และผู้คนในสังคมทุกชุมชนยอมรับ จึงคงจะ
นําไปสู่การจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ําได้อย่างสัมพันธ์กัน ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรนํ้า โดยมีวิธีคิดและดําเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็น
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่ง
เป็นพลวัตท่ีทุกมิติมีความเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะนํ้า ดิน และทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตท่ี
สําคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุ่มนํ้าเป็นหลัก นี่คือการ
จัดการน้ําแบบบูรณาการ 



๒๙ 
 

ส่วนการจัดการน้ําอย่างยั่งยืน หมายถึง  วิถีการบริหารจัดการท่ีเน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของนํ้า ใช้นํ้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้ํามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ มีความสมดุลท้ังปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้
เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความย่ังยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือ
ทําลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรต้องยึดปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพ้ืนฐานก่อนมีการคุ้มครองและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยงข้องให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้
อย่างย่ังยืนในการจัดการนํ้าและทรัพยากรอ่ืน ๆซ่ึงมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างบูรณา
การและมีความย่ังยืนน้ันต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซ่ึงในความหลากหลายของ
ความรู้ต่าง ๆ น้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (น้ําในบรรยากาศ นํ้าบนผิวดิน น้ําบาดาล) ร่วมกับ 
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรป่าไม้ (รวมสัตว์ป่าและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มนํ้า (หรือเขต
พ้ืนที่ที่กําหนด) จะต้องดําเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด้วย  ดังสาระสําคัญในการ
จัดการน้ํา ผู้เขียนขอแสดงเป็นตัวอย่าง ดังน้ี  

การจัดการนํ้า คือ  การดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน ให้บูรณาการ
เกี่ยวกับน้ําและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตลุ่มนํ้าเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ํา การขาดแคลนนํ้า 
อุทกภัยและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (น้ําเสีย) อย่างเป็นรูปธรรม ให้ปัญหาบรรเทาหรือกําจัดจนหมดสิ้น
ไปมีเป้าหมายให้ทุก ๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์และพืช ฯลฯ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดําเนินชีวิต
ที่ดี มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างย่ังยืนและท่ัวถึง มีความยุติธรรมปราศจาก
ความขัดแย้ง ตลอดจนพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันไปด้วย๘ 

ปธาน  สุวรรณมงคล  (๒๕๔๙:๖) ได้ให้ความหมาย  การจัดการนํ้า คือ เป็นวิธีการหรือ
กิจกรรมการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งนํ้า การจัดสรรน้ํา การป้องกันและแก้ไข
ธรรมชาติด้านนํ้าและการป้องกัน แก้ไขมลพิษทางน้ํา เพ่ือให้สามารถใช้น้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๙ 

สําหรับการจัดการน้ําประกอบด้วยกิจกรรมที่สําคัญ คือ 
๑. การจัดหานํ้า เพ่ือให้มีแหล่งนํ้าใช้เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตและการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
๒. การจัดสรรและการใช้น้ําท่ีมีอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

                                                            

  
๘ป ร า โ ม ท ย์  ไ ม้ ก ลั ด , .  ศู น ย์ ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า รณ ภั ย ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 

(http//thaipublica.org/2014/03/water-management-solutions/). เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙ปธาน  สุวรรณมงคล, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหานํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม , โดย

เมธี  สูตรสุคนธ์และคณะ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙), หน้า. ๖. 



๓๐ 
 

๓. การอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธาร อนุรักษ์นํ้าและแหล่งนํ้า 
๔. การบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมท่ีเป็นเหตุทําให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา 

จากการให้ความหมายเก่ียวกบการจัดการทรัพยากรนํ้าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเป็นวิธีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบทรัพยากรนํ้าท้ังในด้านการจัดหา การพัฒนาแหล่งนํ้า 
การเก็บรักษาซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสภาพ การบําบัด ฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมที่เกิดจากมลภาวะทาง
นํ้า การป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านนํ้าและการป้องกันแก้ไขมลพิษทางน้ํา เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาคและย่ังยืน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้คําจํากัดความการจัดการทรัพยากรนํ้าในการศึกษาการจัดเครือข่ายต่อความ
ม่ันคงของทรัพยากรนํ้าว่า หมายถึงการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การพัฒนาแหล่งน้ําใน
พ้ืนที่ การบําบัดฟ้ืนฟู การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางนํ้า เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
นํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาคและย่ังยืน 

รูปแบบของการบริหารจัดการนํ้า 
๑. การบริหารจัดการในภาวะปกติ การบริหารจัดการน้ําในภาวะปกติมีหลักการบริหารท่ี

ครอบคลุมในพ้ืนที่ มีกฏหมายระเบียบมากกว่า ๕๐ ฉบับ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากว่า ๓๐ แห่ง 
ภายใต้ ๗ กระทรวงซ่ีงมีอํานาจหน้าท่ีซํ้าซ้อนกัน หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ําคือ
กรมชลชลประทานมีหน้าท่ีหลักในการจัดสรรนํ้าเพ่ือการเกษตรไม่ใช่มีหน้าท่ีในการป้องกันนํ้าท่วม 
โดยแบ่งออกเป็น  

ก. การกระจายอํานาจในการบริหารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารจัดการ บางครั้งเขตปกครองเล็กเกินควรการบริหารจัดการค่อนข้างยากในกรณี
ของแม่นํ้าท่ีมีขนาดยาวเช่ือมต่อหลายพ้ืนที่รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่ขาดศักยภาพในการบริหาร
จัดการ ต้องประสานงานกับหน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้กําหนดนโยบายด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กที่มีประชากรน้อยกว่าห้าพันคนมีมากกว่าสามพันแห่ง การขุดลอกคูคลองชลประทานก็จะทํา
เฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่าน้ันเพราะขาดการประสานงานกับพ้ืนท่ีติดต่อกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ป้องกัน เตือนภัย และเบาเทาสาธารณ
ภัยเบ้ืองต้น 

ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้ํา ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) ข้าราชการส่วนภูมิภาค (กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค) 
ผู้เช่ียวชาญ (ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่)และผู้ใช้ (ตัวแทนภาคเอกชนในพ้ืนที่, ตตัวแทน
เกษตรกร, ตัวแทนภาคอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนผู้อยู่อาศัยหรือครัวเรือน)  



๓๑ 
 

ค. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มนํ้า จัดสรรนํ้าระหว่างผู้ใช้ต้นนํ้าและปลายนํ้า การ
ควบคุมคุณภาพของน้ํา บริหารการใช้นํ้าผิวดินและน้ําบาดาล การบริหารระบบนิเวศ การป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ง. บทบาทของรัฐบาลกลาง จัดทํายุทธศาสตร์ระดับประเทศ ควบคุม กํากับดูแลหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คําปรึกษาและดําเนินการภาพรวมในเขตลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒. การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน กิจกรรมในการบริหารจัดการน้ําในสภาวะไม่ปกติเช่น 
กรณีนํ้าท่วมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกับสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการออกเป็น
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับเพ่ือให้มีการ
ดําเนินการชัดเจนคือ ระดับแรกอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลซ่ึง
งบประมาณเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนกําหนด ระดับที่ ๒ อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีวงเงินทดรองราชการจ่ายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ต้อง
ประกาศเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ) จังหวัดละ ๒๐ ล้านบาท ระดับ ๓ อยู่ในความดูแลของอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในส่วน
ของกรม ๕๐ ล้านบาท ระดับที่ ๔ อยู่ในความดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกท่ีได้รับมอบหมาย
มีเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในส่วนของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ๑๐๐ ล้านบาท สําหรับการดําเนินการมี ๓ ขั้นตอนได้แก่ 

ก. การประเมินความเสี่ยง (Hazard Idetification) การประเมินโอกาสนํ้าท่วม การพยากรณ์
นํ้าท่วม การกําหนดพ้ืนท่ีนํ้าท่วม การกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม การประเมินความรุนแรงของปัญหา
นํ้าท่วมและการพัฒนาระบบเตือนภัยในระดับท้องถ่ิน 

ข. การป้องกัน/บรรเทาภัย (Mitigation) การบูรณาการความเส่ียงอุทกภัยกับแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การกําหนดมาตรการในการป้องกันน้ําท่วมในเชิงเทคนิค กาพัฒนาแผนและโครงการ
ช่วยเหลือตนเองของชุมชน การพัฒนาระบบเตือนภัย 

ค. การวางแผนและการเตรียมการ (Planning $ Preparedness) การกําหนดแผนย่อยใน
การเตรียมการ การกําหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินการ การพัฒนาระบบการติดตามโอกาส
และความเสี่ยงของการเกิดนํ้าท่วม การฝึกอบรมแนวทางการรับมือกรณีท่วม๑๐  

                                                            

  
๑๐เ ดื อน เด่ น   นิ ค มบริ รั ก ษ์ ,  รู ปแบบการบริ ห า ร จั ดกา ร นํ้ า ,  (https://www.isranews.org/ 

thaireform/water/download/11965 /42314/18.html) เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
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๒.๖.๒ ที่มาของแหล่งน้ํา (ต้นน้ํา) 
แหล่งนํ้าในประเทศไทยมีมากมาย ทั้งแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 

โดยแหล่งน้ําท่ีเป็นแหล่งกําเนิดท่ีใหญ่ที่สุด ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของนํ้าแทบท้ังหมดที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย คือ นํ้าฝน ปริมาณฝนท่ีตกลงมาเม่ือไหลลงสู่แม่นํ้า ลําคลอง แอ่งนํ้า หรืออ่างเก็บน้ํา จะเรียกว่า 
นํ้าท่าเม่ือซึมลงสู่ใต้ดินจะเรียกว่า น้ําใต้ดิน 

นํ้าฝน คือ นํ้าท่ีเกิดจากการกลั่นตัวของก้อนเมฆกลายเป็นหยดนํ้าตกลงมาสู่พ้ืนดิน 
นํ้าท่า คือ นํ้าท่ีอยู่ในแม่นํ้า ลําธาร ที่เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่รับนํ้า บางส่วนจะ

สูญเสียไป ส่วนท่ีเหลือก็จะไหลไปยังที่ลุ่มลงสู่แม่นํ้าลําธารกลายเป็นน้ําท่า 
 

นํ้าใต้ดิน คือ น้ําท่ีอยู่ในระดับใต้ดิน เกิดจากการดูดซับนํ้าลงสู่ใต้ดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 
๒ ชนิด  คือ น้ําต้ืน (Unconfined groundwater) ได้แก่ นํ้าใต้ดินท่ีอยู่ในช้ันกรวดระดับต้ืน และนํ้า
บาดาล (confined groundwater) ได้แก่ น้ําใต้ดินที่อยู่ในช้ันกรวดดินทรายระหว่างช้ันนํ้าทึบสองช้ัน 
หรือ น้ําใต้ดินที่อยู่ในรอยแตกของหิน ซ่ึงแหล่งนํ้าใต้ดินที่นํามาใช้ประโยชน์ได้มากคือ นํ้าบาดาล 

แหล่งน้ํา คือ ส่วนของเปลือกโลกบริเวณที่มีน้ําสะสมหรือปกคลุมอยู่ โดยเราสามารถจําแนก
แหล่งนํ้าเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและแหล่งนํ้าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

๑) แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ หมายถึง แหล่งน้ําที่เกิดขึ้นจากการกระทําของธรรมชาติ นัก

ธรณีวิทยาแบ่งออกเป็น นํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน และน้ําในอากาศ 
ก. นํ้าบนดินหรือน้ําผิวดิน เป็นแหล่งนํ้าท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลก คือมีถึง ๙๙.๓ เปอร์เซ็นต์

ของน้ําท้ังหมดได้แก่ น้ําในทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ แม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึง โดยท่ัวไปน้ําผิวดิน
มักไม่ค่อยสะอาดเนื่องจากมีสารหลายชนิดรวมตัวอยู่กับนํ้า ซ่ึงอาจอยู่ในลักษณะสารแขวนลอยทําให้
นํ้ามีลักษณะขุ่น เป็นตะกอน 

ข. นํ้าใต้ดิน เป็นแหล่งนํ้าท่ีอยู่ใต้ผิวดิน มีอยู่ประมาณ ๐.๖ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเกิดจากน้ําบนผิว
ดินไหลซึมผ่านช้ันดินลงไปกักเก็บอยู่ใต้ผิวดิน ส่วนน้ําในแหล่งนํ้านี้มักจะใสเพราะสารแขวนลอยต่างๆ 
จะถูกช้ันดินและหินช่วยกรองเอาไว้คงเหลือแต่สารท่ีละลายน้ําได้ นํ้าใต้ดิน แบ่งออกเป็น น้ําในดิน 
เป็นนํ้าที่อยู่ใต้ผิวดินเหนือช้ันหิน ซ่ึงนํ้าส่วนใหญ่ซึมผ่านได้ยาก นํ้าจะขังอยู่รวมกันอยู่ในบริเวณนั้น เรา
เรียกระดับนํ้าตอนบนสุดของนํ้าในดินที่ว่าน้ี ระดับนํ้าในดิน ซ่ึงระดับนํ้าดังกล่าวในพ้ืนที่แต่ละแห่งจะ
ไม่เท่ากันและไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าฝนและสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น นํ้าบาดาล เป็นนํ้าใต้ดิน
ที่ซึมผ่านช้ันหินที่มีรูพรุนลงไปขังอยู่ในช่องว่าของช้ันหิน อยู่ลึกกว่าน้ําในดิน มีความใสมากกว่าน้ําใน
ดิน ไม่มีอินทรีย์สารเจือปน แต่มีแร่ธาตุต่างๆ ละลายปนอยู่มาก ระดับบนสุดของนํ้าบาดาลเรียกว่า 



๓๓ 
 

ระดับน้ําบาดาล ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือตามปริมาณการเพ่ิมและการสูญเสียน้ํา การ
เปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาลจะเปลี่ยนไปช้ากว่าระดับนํ้าในดิน 
  ๒) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 

มนุษย์สร้างแหล่งนํ้าขึ้นมาก็เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า น้ํากินนํ้าใช้ ทํา
การเกษตร ป้องกันอุทกภัย แหล่งนํ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ 

ก บ่อนํ้า เป็นการขุดพ้ืนดินลงไปเพ่ือนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ ถ้าเป็นบ่อที่ขุดเพ่ือนํานํ้าดินมาใช้
เรียกว่า บ่อนํ้าในดิน แต่ถ้าเจาะลึกลงไปถึงช้ันของน้ําบาดาล เรียกว่า บ่อบาดาล สําหรับการนํานํ้า
บาดาลมาใช้มากเกินไปจะทําให้แผ่นดินบริ เวณน้ันทรุดตัวลงได้ในบริ เวณกว้าง  เ ช่น  ใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ข อ่างเก็บน้ํา เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดเล็กเกิดจากการสร้างทํานบก้ันหุบเนินน้ันไว้ เพ่ือกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตรในบริเวณไม่กว้างขวางนัก สําหรับน้ํากินนํ้าใช้หรือปลูกพันธ์ุสัตว์นํ้า ตัวอย่าง
อ่างเก็บนํ้า เช่น 

– อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี  
– อ่างเก็บน้ําห้วยซับเหล็ก จังหวัดลพบุรี  
– อ่างเก็บน้ําสีทน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ค เขื่อน เป็นแหล่งกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนทําโดยการสร้างทํานบขนาดใหญ่กั้น

ขวางลํานํ้าสําหรับทดนํ้าหรือกักเก็บนํ้า และมีประตูระบายนํ้าให้ไหลผ่านออกไปได้โดยไม่ไหลล้นข้าม
ตัวเข่ือน นํ้าท่ีได้จากบริเวณหน้าเขื่อนซ่ึงมีระดับนํ้าสูงมาก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการ
ชลประทานหรือใช้พลังงานนํ้าในเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น  

– เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  
– เขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
– เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
– เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
– เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี๑๑ 

 
๒.๖.๒ การจัดการน้ําควรต้องทําอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
ระบบนิเวศน์ที่นิยมใช้เป็นหลักในการจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ คือ “ระบบ

นิเวศน์ลุ่มน้ํา” คําว่า “ลุ่มน้ํา” หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนท่ีที่อยู่ภายในเขตแนวสันปันนํ้า ที่ใช้เป็นแนว

                                                            
๑๑นางสาว จีระพร จิตบํารุง, แหล่งน้ํา. (http://www.krusarawut.net/wp/?p=8385) ค้นวันท่ี ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
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แบ่งเขตที่ฝนตกลงมาแล้วเกิดเป็นน้ําท่า กล่าวคือ หากมีฝนตกลง ณ บริเวณใดเกิดเป็นนํ้าท่าไหลไป
รวมกับนํ้าท่าท่ีเกิดจากฝนตกที่บริเวณอ่ืนแล้วไหลไปโดยมีทางออกร่วมกัน ถือว่าพ้ืนที่ที่ฝนตกลงมานั้น
ทุกแห่งอยู่ในลุ่มน้ําเดียวกัน ทั้งน้ี พ้ืนที่ลุ่มนํ้าตอนบนมักเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง เรียกว่า “ต้นน้ําลําธาร” 
การที่นิยมใช้ลุ่มน้ําเป็นขอบเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากว่าพ้ืนที่ของ
แต่ละลุ่มน้ํามีระบบนิเวศน์ของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยท้ังสิ่งมีชีวิต เช่น ป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ป่า รวมถึง
ผู้คนและส่ิงไม่มีชีวิต เช่น น้ํา ดิน แร่ อากาศ รวมถึงสิ่งต่าง ๆที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยปกติแล้วภายใน
ระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ําควรจะมีความสมดุลระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตและมีชีวิต ที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยและ
ดํารงชีพอย่างมีความสุขท่ีพอเพียงย่ังยืน นอกจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจะเหมาะสําหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเหมาะสําหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย เพราะการพัฒนาหรือการทํากิจกรรมใด ๆ ในบริเวณหน่ึงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของอีกบริเวณหนึ่งในลุ่มนํ้าเดียวกันได้ แต่ในการปฏิบัติของ
ทางราชการนั้นดูเหมือนว่าไม่นิยมใช้แนวทางดังกล่าวน้ี มักใช้เขตทางการปกครองเป็นขอบเขตในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะว่ามีความเคยชินและมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของเขตการ
ปกครองเช่น หมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัดอยู่แล้ว และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีการใช้
เขตทางการปกครองเป็นเขตพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สอดคล้อง
กับความจริงของระบบนิเวศน์ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่จังหวัดหนึ่งอาจครอบคลุมหลายลุ่มนํ้า การพัฒนา
หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นจะไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ทั้งหมด 
เพราะแต่ละลุ่มนํ้ามีลักษณะเฉพาะของตัวเอง นอกจากนี้ลุ่มนํ้าหนึ่งอาจครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด 
การพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชากรของอีกจังหวัดหน่ึงได้ เน่ืองจากจังหวัด
เหล่าน้ันอยู่ในระบบนิเวศน์ของลุ่มนํ้าเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการเหมาะสมและถูกต้องที่จะใช้พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าเป็นเขตพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมด้วย สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ย่ังยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์
จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษา ความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการ 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังน้ี   
  ๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากร ป่า
ไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดย้ังการทําลายป่า เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ 
๑๐๒.๓ ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการ บังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาการทับ
ซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐ  โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
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(One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม โดยเร็ว สนับสนุนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ 
“ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความสําเร็จ จากโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในการปลูกป่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ไปพร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่า
ในพ้ืนที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเช่ือมต่อผืนป่า ส่งเสริมการ จัดการป่าชุมชน และป่า
ครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ ฟ้ืนฟูและดูแลผืน
ป่า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม การปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริม 
และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะ
ส้ันมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว จัดต้ังตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ 
สนับสนุนกลไกทางการเงินเพ่ือการปลูกป่า อาทิ การออกพันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุน
ส่งเสริมการปลูกป่า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การปลูกพืชแซมในสวนป่า การทําวนเกษตร เพ่ือ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริม การวิจัยและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการ อนุรักษ์ อาทิ การพัฒนา
ระบบการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือพัฒนา ท่องเที่ยวของชุมชนที่
มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 
  ๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ปกป้องและ อนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมท่ีมีการ 
ดําเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจาก ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทําชุดการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจัยท่ีมีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทาง
ธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา สมุนไพรที่เป็นยาและเคร่ืองสําอางที่มีศักยภาพและมีความ
ต้องการของตลาด เช่ือมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชีวภาพใหม่ กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่ง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและ มีมูลค่าสูง  
  ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทําระบบ 
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วน
ชัดเจน ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพเพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดภาพรวมนโยบายด้าน
ที่ดิน และ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุน
การจัดท่ีดินทํากิน ให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบการ
ผลิตและการสร้างรายได้ของ ชุมชน พัฒนาระบบเช่าท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการใช้
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ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บ ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดมาตรการป้องกันการถือ
ครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร ดินและท่ีดินให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์  
  ๔) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพื้นท่ี ชายฝั่ง
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจําแนกแนวเขต
การใช้ ประโยชน์ในพ้ืนที่ทะเลและชายฝั่งที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการ
ร่วมของภาคี ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

อนุรักษ์ทางทะเล  หมู่เกาะ และชายหาด เพ่ือนํามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และ สวยงามตลอดไป ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กําหนด

พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง กําหนด มาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ํา ห้ามการจับสัตว์นํ้าวัย

อ่อน ควบคุมเครื่องมือทําประมงท่ีผิดกฎหมาย คุ้มครอง ประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการกัด

เซาะตล่ิงริมแม่นํ้าและชายฝั่งโดยคํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ ระบบชายหาด ใช้แนวคิดการ

จัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจําแนกชายหาดตามลักษณะธรณี สัณฐาน และออกแบบ

ระบบป้องกันและการลดพลังงานคลื่นลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดน้ัน เพ่ือมิให้ การก่อสร้างใน
พ้ืนที่ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง   

  ๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ 
คํานึงถึง ความจําเป็นและมูลค่าในอนาคต จํากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการท 
าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ ลุ่มนํ้าช้ัน ๑ และเขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการท า
เหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดทํา
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อบริหารจัดการ แร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ทางด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่าง โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการ
ชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบ พัฒนา
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยคํานึงถึง
สิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคม 

๒.๖.๓ ปัญหาทรัพยากรน้ําในประเทศไทย(กลางน้ํา) 
สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ที่สําคัญได้แก่ 
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๑) การขาดแคลนน้ําใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
๒) การเกิดนํ้าท่วมทําความเสียหายแก่พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม…อุทกภัย 
๓) ปัญหานํ้าเสีย 

โดยสรุปกล่าวได้ว่า ทุกภาคในประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ 
ภาคเหนือ มีปัญหาการขาดแคลนนํ้าบางพ้ืนที่และตามฤดูกาล หลายพ้ืนที่มีปัญหามาก

เนื่องจากอุทกภัย อันมีสาเหตุมาจากป่าไม้บริเวณต้นน้ําลําธารถูกทําลายไปมาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดการขาดแคลนนํ้าอย่างรุนแรง เม่ือฝนไม่ตกและในฤดูแล้ง 

เพราะดินเป็นทรายจึงมีการระเหยและการซึมของนํ้าลงในดินมากกว่าภาคอ่ืน ส่วนหน้าฝนก็มักเกิด
อุทกภัยตามบริเวณพ้ืนที่ลุ่มสองฝั่งลํานํ้าในลุ่มนํ้าต่าง ๆ หลายลุ่มนํ้า ซ่ึงนับเป็นปัญหาของภูมิภาคนี้ที่
ทําให้ประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อน 

ภาคกลาง ต้องการนํ้าใช้ทําการเกษตรจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูแล้ง ในหน้าฝนมัก
เกิดอุทกภัยตามบริเวณที่ลุ่มของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในเขตหลายจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร อีกท้ัง
แม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง มีปัญหาด้านคุณภาพน้ําเป็นน้ําเสียซ่ึงนับว่ามี
ความรุนแรงมากข้ึนทุกปี 

ภาคตะวันออก ปัญหาหลักคือการขาดแคลนน้ําในแหล่งชุมชนริมฝั่งทะเลท่ีขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและย่านนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ภาคใต้ มีปัญหาขาดแคลนนํ้าบางท้องที่ ปัญหาคุณภาพน้ําจากดินเปรี้ยวและนํ้าเค็มปัญหา
เรื่องน้ําท่ีสําคัญของภาคน้ี คือการเกิดนํ้าท่วมฉับพลันท่ีอาจเกิดข้ึนตามจังหวัดต่าง ๆ เน่ืองจากฝนที่ตก
ชุกและป่าไม้ต้นน้ําลําธารถูกบุกเบิกทําลายไปมากน่ันเอง 

สภาพปัญหาและสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าว กล่าวได้ว่ามีสาเหตุใหญ่อยู่ ๒ ประการคือ 
เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการกระทําของมนุษย์ซ่ึงเป็นผู้ก่อมีหลายรูปแบบ อีกสาเหตุหน่ึงเนื่องมาจากสภาพ
ตามธรรมชาติของแต่ละท้องที่และความวิปริตผันแปรของฝนที่ตกในฤดูต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมป่าท่ีถูกบุกรุก ในจังหวัดน่าน 
 

๒.๖.๔ ปัญหาการจัดการน้ําของไทย  
ปัญหาการจัดการน้ําท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ กล่าวได้ว่า

สําหรับประเทศไทยเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ยากต่อการแก้ไข ดังตัวอย่างของปัญหาขอกล่าวถึงพอเป็น
สังเขปดังต่อไปนี้ 

๑) ในแต่ละลุ่มนํ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเข้ามาบริหารงาน
เกี่ยวข้องกับนํ้าเฉพาะด้านมากมาย ทําให้วิธีการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่ประสานและไม่มี
ความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาความ
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ต้องการน้ําและการจัดสรรนํ้า การจัดหาหรือการพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มน้ําโดย
หลักการที่จะให้การจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีข้อมูลและองค์กร
รองรับสําหรับการจัดการเฉพาะในแต่ละลุ่มน้ํา เพ่ือให้มีการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ภายในลุ่มน้ํา ซ่ึงมี
การแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุม การพัฒนา การใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้าร่วมกับทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การจัดการอย่างเป็นระบบภายในลุ่มนํ้า
ที่มีความชัดเจนน้ี จะสามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้ําท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการกําหนดจากบนลง
ล่างหรือมีการกําหนดให้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก หรือ
อาจจากผู้มีอํานาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเม่ือมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้ว ไม่
ว่าเป็นการก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และอ่ืน ๆ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนชุมชนต่าง ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าท่ีแท้จริงการประเมินโครงการ การวางแผนดําเนินการท่ี
หน่วยงานส่วนกลางจัดทําขึ้นหรืออาจเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถ่ินนั้นนอกจากประชาชน
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลายโครงการยัง
เกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเน่ืองมาจากการเกิดผลกระทบกับเขาทั้งหลายท่ี
หน่วยงานมักไม่มีคําตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของ
ชุมชนซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ําและทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

๓) ปัญหาการขาดแคลนนํ้า ภาวะนํ้าท่วมและอุทกภัย และการลดลงของคุณภาพนํ้านั้น ที่ยัง
ก่อความเดือดร้อนไปท่ัวนี้ กล่าวได้ว่าล้วนมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้น ถือว่าเป็นปัญหาใน
รูปแบบการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรนํ้าของไทยทุกยุคสมัยเป็นการ
ดําเนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการกัน ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการนํ้า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรนํ้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีต้องมีการปฏิรูป
กระบวนการบริหารจัดการกันใหม่ 

๔) เน่ืองด้วยกฎหมายไทยกําหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างกว้าง ๆ ว่า ทรัพยากรน้ําเป็น
ของไทยทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถใช้นํ้าอย่างไม่จํากัด ทําให้ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ได้
อย่างเสรี นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้น้ําท่ีด้อยประสิทธิภาพ จึงถึงเวลาแล้วท่ีคนไทยจะต้องรู้จัก
ประหยัดในการใช้น้ํา ไม่ใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือย นอกจากน้ียังต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้ทรัพยากรนํ้า
ว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันอีกด้วย แต่ปัญหาสําคัญคือเราจะสามารถจัดการให้สัมฤทธ์ิ
ผลได้อย่างไร 
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๕) ปัจจุบันเม่ือถือกันว่า นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของส่วนรวมมิใช่เป็นของบุคคล
หน่ึง บุคคลใดโดยเฉพาะทุกคนสามารถเข้าถึงน้ําได้โดยเสรี การท่ีไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแน่ชัดเช่นน้ี 
ทําให้น้ําแทบไม่มีราคาตลาดแต่มีมูลค่าท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้เกิดปัญหาหลายประการท่ี
ต้องจัดการให้เหมาะสมและรัดกุมมากข้ึน 
  ภูโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และบ่อพวงสันเขา การบริหารจัดการน้ําที่จัดสรร
กันเองตามพื้นที่ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันในกลุ่ม โดยใช้ท่อส่งนํ้าไปยังพ้ืนที่ของแต่ละครอบครัว 

ประการแรก เม่ือเป็นภาระของรัฐท่ีต้องเข้าไปดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
รูปแบบต่าง ๆ และระบบการจัดสรรน้ําเองซ่ึงต้องใช้งบประมาณสูงมากในการลงทุน แต่ผลของการ
จัดการโดยรัฐน้ีมักไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์ และด้านสังคมที่ยังไม่สามารถ
แก้ความขาดแคลนนํ้าของผู้คนให้หมดไปอย่างยุติธรรมและทั่วถึงตามท่ีมุ่งหวังได้ จึงเป็นเร่ืองที่รัฐต้อง
มีการปฏิรูปการจัดการนํ้าให้เหมาะสมต่อไป 

ประการต่อมา เม่ือความต้องการใช้น้ําเพ่ิมข้ึนในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ชุมชน ประกอบกับสภาวะฝนแล้งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ําทั้งในเมืองและชนบท ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ใช้นํ้า จึงเริ่มมีการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน โดยการเข้าไป
แสดงสิทธิในการใช้น้ําจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ผู้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ามีความต้องการใช้นํ้า
มากท่ีสุดอาจไม่ได้ใช้นํ้ามากเท่าท่ีต้องการ เช่น ชุมชนชนบทต่าง ๆ และผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 
แต่นํ้ากลับตกเป็นของผู้ที่เข้าถึงได้ก่อนเพราะความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ทางการเงินหรือทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ ผู้คนในสังคมเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงมักแย่งชิงทั้งทางตรง
และโดยอ้อม โดยมิได้คํานึงถึงสิทธิในนํ้าของชุมชนซ่ึงเป็นผู้ใกล้ชิดกับทรัพยากรมาต้ังแต่สมัยบรรพ
บุรุษแต่อย่างใด และภาครัฐเองทุกคร้ังที่เกิดวิกฤตการณ์น้ําขาดแคลนนํ้าเช่นนี้ที่ผ่านมาก็มักใช้อํานาจ
รัฐทุกระดับเข้าไปจัดการมุ่งแก้ปัญหาให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจมิให้เกิดความขาดแคลนเป็น
ลําดับแรก โดยมิได้คํานึงถึงสิทธิของชุมชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเสมอ 

๖) จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายาม
ดําเนินการแก้ไขปัญหา แต่การดําเนินการส่วนใหญ่ของแต่ละหน่วยงานมักดําเนินการด้วยความเร่งรีบ
เพราะมุ่งสร้างผลงานเพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลัก จึงนิยมกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์จาก
ส่วนกลางซ่ึงอาจทําให้การวิเคราะห์จัดการปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนทุกมิติ 
เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ สภาพภูมิสังคม และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงขาดความเข้าใจในเรื่องของสิทธิชุมชนอันมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ให้ทุกฝ่าย
ปฏิบัติ จึงมีผลทําให้การวางแผนและการดําเนินการแก้ไขปัญหาขาดความร่วมมือจากชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง เกิดความขัดแย้งและชุมชนต่อต้าน เป็นเหตุให้การดําเนินงานในหลายท้องที่เกิดอุปสรรคไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรหรือดําเนินการต่อไปไม่ได้เลย 
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เรื่องสิทธิชุมชนน้ีเป็นเรื่องสําคัญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ
คุ้มครองสิทธิประเภทนี้ไว้และได้เขียนรับรองโดยตรงว่า ให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลักษณะ
เสมือนกับนิติบุคคล 

มาตรา ๖๖ : บุคคลซ่ึงร่วมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

มาตรา ๖๗ : สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าวสิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครองหลักสําคัญของ “การมีส่วนร่วม” คือ
เป้าหมายของสิทธิชุมชน มิใช่เพ่ือประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของสังคมด้วย การจัดการน้ําท่ีชุมชนมีส่วนร่วม ให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายก็เพ่ือถ่ายโอนทรัพยากร
และผลประโยชน์จากผู้ควบคุมทรัพยากรมาสู่คนที่เข้าถึงทรัพยากรได้น้อย และพัฒนากระบวนการ
กําหนดนโยบายที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ก็สามารถดําเนินได้เป็นอย่างดีโดยอาศัย
รัฐธรรมนูญที่สนับสนุนหลักการและสิทธิชุมชนนี้ 

 
๒.๖.๕ กลยุทธ์การจัดการน้ําที่เหมาะสม 

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า แม้ว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นและได้หาทางแก้ไข

มาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่าง ๆ ทั้งหลายก็ยังมีอยู่อย่างเดิมและมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรง

ขึ้นทุกปี แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็พยายามดําเนินแก้ไขปัญหาโดยมีโครงการต่าง ๆ เกิดข้ึน
มากมาย แต่การดําเนินการส่วนใหญ่ของแต่ละหน่วยงานแม้จะมีหลักการท่ีจะดําเนินการโครงการ

ร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ ปรากฏว่าทํางานเป็นแบบเอกเทศและขาดการประสานงานกันอย่าง
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จริงจังนอกจากน้ีการแก้ไขปัญหามักดําเนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพ่ือสนองตอบ

นโยบายของรัฐเป็นหลัก จึงมักกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์จากส่วนกลางซ่ึงอาจทําให้การวิเคราะห์

ปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีผลทําให้การวางแผนและการดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสําเร็จ

เท่าท่ีควรภาวะแห้งแล้ง ณ วันนี้ เรื่องของ นํ้า คงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลควรต้องพิจารณาปรับปรุง

ระบบและยุทธศาสตร์การจัดการนํ้า ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ประเทศไทยกําลังมุ่งแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับนํ้า ให้ประชาชนพ้นจากความเดือดร้อน CWRA (๑๙๙๗ อ้างถึงใน สถาบันดํารงราชานุภาพ, 
๒๕๔๒)๑๒  

 ด้วยแนวคิดของนโยบายและแผนหลักท่ีต้ังอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง โดยอาศัยข้อมูล 
ความรอบรู้และสติปัญญา ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา แล้วมีการบริหารเชิง
ยุทธ์ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เร่งรัดดําเนินงานตามนโยบายและแผนให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการให้ทั่วทุกลุ่มนํ้า มีรายละเอียดท่ีต้องบริหารจัดการในประเด็นสําคัญให้มีความ
เหมาะสมอย่างไร มียุทธศาสตร์หลายด้าน ขอเสนอไว้ ณ ที่นี้ ดังต่อไปน้ี 

๑. พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๒ “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลาก
ลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมท้ังมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน”โดยท่ีนํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญย่ิง
ต่อการดําเนินชีวิตของทุก ๆ ส่ิงในสังคม ทั้งคน สัตว์ และพืช น้ําเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตประจําวันของ
ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคประจําวัน และการใช้เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
และนํ้าก็จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ จึงต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการน้ําท้ังปริมาณและคุณภาพ อย่างสอดคล้องและบูรณาการเพ่ือรักษาดุลยภาพทาง
ธรรมชาติในทุกลุ่มน้ําไว้ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝ่ายและท่ีสําคัญคือประชาชนในลุ่มน้ําผู้มี
ส่วนได้เสียด้วยกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดกรนํ้าด้านต่าง ๆ ควรพัฒนาให้
มีการดําเนินการในทุกด้านให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

                                                            
๑๒

 สถาบันดํารงราชานุภาพ, (ม.ป.ป.) การถ่ายโอนภารกิจของกรมโยธาธิการให้ อบจ. ม.ป.ท. 
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๑.๑) ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรนํ้า ได้แก่ การขาด
แคลนนํ้า การเกิดอุทกภัย และด้านคุณภาพนํ้าท่ีเส่ือมโทรม ฯลฯ ที่เกิดข้ึนในชุมชน และความต้องการ
ที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๑.๒) ร่วมคิดหาสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาเรื่องน้ําของชุมชน 
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการน้ําของชุมชน โดย
คํานึงถึงสิทธิชุมชนเสมอด้วย 

๑.๓) ร่วมวางนโยบาย หรือกําหนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือบรรเทาหรือขจัด
ปัญหาเรื่องนํ้าท่ีสนองความต้องการของชุมชน 

๑.๔) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรนํ้าท่ีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม 
๑.๕) ร่วมจัดการ หรือปรับปรุงรับการบริหารงานพัฒนาเก่ียวกับน้ําในลุ่มนํ้าให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
๑.๖) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของชุมชนเอง และของ

หน่วยงาน 
๑.๗) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
๑.๘) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว้ ทั้งที่

เอกชนและรัฐดําเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้ยืนนานตลอดไป 
๑.๙) ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการและภาคเอกชนจัดข้ึน โดยร่วมเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ 
๑.๑๐) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวน แนะนํา ประชาสัมพันธ์ เรื่องราว ข่าวสาร เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการนํ้าด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มน้ําได้รับรู้เรื่องราวและเกิดความเข้าใจ
ที่ดี 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการนํ้าจึงต้องพัฒนากลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการขึ้นมา (ปัจจุบันไม่มีกลไกด้านนี้ที่ชัดเจน) โดยเสริมสร้าง
เครือข่ายการประสานงานและการทํางานร่วมกัน ของฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนา การใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากร
นํ้า โดยให้ความสําคัญกับการให้ความรู้แก่แกนนําชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และ
ริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดทําข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมทํา ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันนําพาให้
การจัดการทรัพยากรน้ําทุกด้านเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๒. ต้องกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้าของชาติให้ชัดเจน จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าท่ีประชาชนทุกภูมิภาคกําลังประสบในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า มีส่วนมาจากนโยบายและแผน
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แม่บทการจัดการทรัพยากรน้ําแต่ละประเภทของรัฐบาลแต่ละสมัยไม่มีความชัดเจน และไม่ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาในทุกด้าน นับเป็นเรื่องสําคัญอย่างย่ิงท่ีรัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าท่ีมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ มิใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลใด
รัฐบาลหนึ่ง รัฐบาลชุดใดท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินจะต้องบริหารจัดการน้ําและทรัพยากร
ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายที่กําหนดน้ันอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายของชาติตราบจนสภาพ
ปัญหาจะได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างสัมฤทธ์ิผลท่ัวถึง 
ฝายกั้นนํ้า ที่ปางมะหัน จ.เชียงราย 

นโยบาย คือ หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเป็นแนวดําเนินการ ควรประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง 
ๆ ดังน้ี ได้แก่ 
  ๑) นโยบายเก่ียวกับการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรนํ้า 
  ๒) นโยบายการใช้และจัดสรรทรัพยากรนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 
  ๓) นโยบายการแก้ปัญหาอุทกภัย 
  ๔) นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า และแหล่งนํ้า 
  ๕) นโยบายแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า 
ซ่ึงในที่น้ีจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดท่ีควรกําหนดในแต่ละนโยบาย 

๓. จัดทําแผนแม่บท (แผนหลัก) การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มนํ้า เป็น
แผนหลักซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์และวิธีการท่ีจะดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างกับ
การจัดการทรัพยากรน้ําทุกประเภทอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กันในแต่ละลุ่มน้ําหรือระหว่างลุ่มน้ํา โดยมี
เป้าหมายเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของทุกๆสิ่งในสังคม และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งคน สัตว์ พืชและอ่ืนๆ ซ่ึงการจัดทําแผนแม่บทของแต่ละด้าน มียุทธศาสตร์และวิธีการที่จะ
ดําเนินการอย่างไร การกําหนดในแต่ละแผนต้องมีการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
แผนแม่บทนี้ ไม่ใช่แผนแบบคิดคํานึงอย่างที่นิยมทํากัน เป็นแผนงานและวิธีการที่ผ่านการศึกษา
วิเคราะห์ในเชิงเทคนิควิธีการต่าง ๆ แล้วครบรอบด้าน มีความถูกต้องเหมาะสมทําแล้วเกิดประโยชน์
แก้ปัญหาได้ซ่ึงประชาชนในสังคมผู้มีส่วนร่วมให้การยอมรับไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสังคม 
หรือหากมีผลกระทบก็สามารถแก้ไขเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบมีความพอใจได้ ในปัจจุบัน การ
จัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ํากล่าวได้ว่ายังไม่มีแผนแม่บทโดยรวมท้ังหมด ซ่ึงแผนแม่บทนั้นต้อง
มีการระบุถึงยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการที่มีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละ
พ้ืนที่และชุมชนครอบคลุมตลอดทั้งลุ่มน้ําให้ครบถ้วน หลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าในปัจจุบันอาจมีเพียงการศึกษาและจัดทําแผนการดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานนั้นๆ งานที่ดําเนินการตามแผนของแต่ละหน่วยงานจึงมักเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
เฉพาะจุดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทําให้การจัดการทรัพยากรนํ้าแต่ละประเภทให้ทั่วถึงอย่างเป็น



๔๔ 
 

ระบบตลอดทั้งลุ่มน้ํา ในปัจจุบันยังไม่มีทิศทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละชุมชนที่จะ
ดําเนินการในระยะยาวที่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่เป็นภาพรวมของแต่ละลุ่ม
นํ้าให้สัมฤทธ์ิผล จึงเห็นความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดจัดทําแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรนํ้าของลุ่มนํ้า
ต่างๆขึ้น ให้ครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ในทุกด้านและทุกพ้ืนที่อย่างสมบูรณ์บูรณาการ ซ่ึงระหว่างจัดทํา
แผนแม่บทต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ํา ทั้งลุ่มน้ําย่อย ลุ่ม
นํ้าสาขาและรวมทั้งลุ่มนํ้าหลัก เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้า และแนวทางจัดการนํ้าท่ีเขาเหล่าน้ันต้องการ เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนแม่บทให้มีความ
สมบูรณ์ที่สุด 

๔. กําหนดมาตรการจัดการนํ้าให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคม มาตรการจัดการนํ้า
หมายถึง ยุทธศาสตร์หรือวิธีการท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้บังเกิดผลสําเร็จ จากนโยบายการ
จัดการน้ําท่ีกําหนด รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาศึกษาถึงมาตรการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาแต่ละด้านโดยกําหนดอยู่ในแผนแม่บทของลุ่มนํ้ารวมทุกด้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

๔.๑ มาตรการจัดหาหรือพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา เกี่ยวกับมาตรการ
จัดการน้ําให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคมนี้ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ทํางานแก้ปัญหานํ้ามายาวนาน
ก็ใคร่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการจัดหาน้ําหรือพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้า
ในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันควรต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่
ละท้องท่ี และภูมิสังคมเสมอฝายหินชะลอนํ้า เขายายดา จ.ระยอง 
งานที่ก่อสร้างกันทั่วไป 

๑) งานอ่างเก็บน้ํา (สร้างเขื่อนเก็บกักนํ้า) มีข้อจํากัดเรื่องสภาพภูมิประเทศและแหล่งนํ้า 
ตลอดจนผลกระทบกับชุมชนและสังคมที่ยากในการจัดการให้เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐต้อง
ตระหนักความจริงว่า ทําได้น้อยแห่งและบางลุ่มนํ้าทําไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 

๒) งานทดนํ้า (สร้างฝายขาดน้ําหรือเขื่อนทดนํ้า) มีข้อจํากัดเร่ืองแหล่งนํ้า เพราะลํานํ้าตาม
ธรรมชาติในประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มีน้ําไหลไม่ตลอดปี งานทดนํ้าจึงไม่เกิดประโยชน์ในฤดู
แล้งเพราะไม่มีน้ําไหล 

๓) งานสูบนํ้า มีข้อจํากัดต้องมีแหล่งนํ้าให้สูบไปใช้งาน จึงมีความเหมาะสมเฉพาะจุด เฉพาะ
ครั้งคราวเท่าน้ัน 

๔) งานขุดลอกหนองและบึง มีข้อจํากัดเพราะหนองและบึงสาธารณะมีไม่มาก และหนองและ
บึงจํานวนมากมักถูกครอบครองโดยผู้มีอิทธิพลท้องถ่ินที่ปัจจุบันน้ียังมีความยากในการแก้ไข 
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๕) งานสระเก็บนํ้า เป็นงานที่ทําได้อย่างไม่จํากัดในทุกภาคของประเทศ สามารถสร้างเป็น
แหล่งนํ้าประจําหมู่บ้าน ประจําชุมชน หรือเป็นแหล่งนํ้าใช้ทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกรแต่ละราย
ตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ซ่ึงเป็นหลักการพ่ึงพาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 

งานลําดับที่ ๑) ถึง ๔) ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐพยายามกําหนดเป็นมาตรการหลักในการ
พัฒนาจัดทํา จึงพบปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือไม่สามารถขับเคล่ือนพัฒนาให้สัมฤทธ์ิผลตามแผน
ที่กําหนดได้ หลายแห่งยังมีความขัดแย้งกับชุมชนจนไม่สามารถดําเนินการได้ ส่วนลําดับ๕) หน่วยงาน
หลักของรัฐไม่ให้ความสนใจคงปล่อยให้เป็นภาระของท้องถิ่นและชุมชนรวมถึงประชาชนแต่ละรายจะ
จัดการกนัไปตามมีตามเกิด 

๔.๒ มาตรการแก้ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย การจัดการแก้ปัญหานํ้าท่วมและอุทกภัยใน
ปัจจุบันมีพ้ืนที่และบริเวณเกิดภัยเป็นจํานวนมากท่ีรอการแก้ปัญหา เพราะส่วนใหญ่เม่ือเหตุการณ์
อุทกภัยผ่านไปก็มักละเลยกันไม่สนใจศึกษาวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วปฏิบัติการ
แก้ปัญหาให้เสร็จสิ้น ดังนั้นบางแห่งจึงเกิดภัยแบบเดิมซํ้าในอีก ๒-๓ ปี ต่อมา จนผู้คนย่านนั้นมักกล่าว
ขานว่าเป็น “อุทกภัยซํ้าซาก” จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องมีการศึกษาหาวิธีการบรรเทา
ภัยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลากหลายผสมกันให้เหมาะสม และนอกจากน้ียังรวมไปถึงบริเวณท่ีมีข้อมูล
บ่งช้ีว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแม้ว่าภัยรุนแรงยังไม่เกิดก็ควรศึกษาวิเคราะห์หาวิธีการป้องกันหรือบรรเทา
ภัยให้เหมาะสม และดําเนินการต่อไปด้วยเช่นกันมาตรการแก้ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัยเป็นเรื่อง
สําคัญที่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาวิเคราะห์และดําเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 

๑) การแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและอุทกภัยด้วยสิ่งก่อสร้าง มีเป้าหมายเพ่ือป้องกันและบรรเทานํ้า
ท่วม กรณีเกิดนํ้าไหลหลากท่วมฉับพลันจนเกิดความเสียหายแก่ชุมชนและทรัพย์สิน หรือกรณีนํ้าจาก
แม่นํ้าลําคลองไหลบ่าตลิ่งท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกหรือพ้ืนที่ชุมชนได้รับความเสียหายด้วยโครงการหรือ
วิธีการท่ีพิจารณาแล้วเหมาะสมกับสภาพท้องที่ เกิดผลกระทบกับสังคมและสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
และได้รับประโยชน์และการยอมรับจากชุมชน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกัน โดย 

ก. การก่อสร้างคันกั้นนํ้า สร้างห่างจากตลิ่งพอประมาณกั้นนํ้าท่ีมีระดับสูงกว่าตลิ่งไม่ให้ไหล
บ่าเข้าไปท่วมพ้ืนท่ีที่ต้องการป้องกัน 

ข. การก่อสร้างคลองผันนํ้าผันน้ําบางส่วนจากลําน้ําสายหลักที่ล้นตล่ิงไปลงลํานํ้าสายอ่ืนหรือ
ระบายออกสู่ทะเล 

ค. การปรับปรุงสภาพลํานํ้าปรับปรุงและตกแต่งลําน้ําเพ่ือช่วยให้น้ําไหลได้สะดวกมีกระแสนํ้า
ไหลเรว็ขึ้น 

ง. การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักนํ้าเก็บกักนํ้าอุทกภัยในฤดูน้ําหลากไม่ให้ไหลหลากลงมา
ทันทีทันใดตามธรรมชาติจนท่วมพ้ืนท่ีสองฝ่ังลํานํ้าตอนล่าง 

จ. การระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ลุ่มด้วยระบบระบายน้ําไม่ให้นํ้าท่วมขังอยู่นานวัน 
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ฉ. การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร…อนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ช่วยบรรเทาไม่ให้นํ้าไหลหลากมาทันทีทันใดได้ 

๒) การแก้ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัยด้วยการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มีเป้าหมายการป้องกันและ
บรรเทาภัยด้วยการจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและรู้ทันธรรมชาติ ซ่ึงควร
ดําเนินการในวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน (นอกเหนือจากช่วยเหลือสงเคราะห์
ขณะเกิดและหลังเกิดภัยแบบที่ทํากัน) โดย 

ก. จัดทําแผนที่แสดงบริเวณนํ้าท่วมซํ้าซากของลุ่มน้ําต่าง ๆ มีรายละเอียดสําคัญครบถ้วนทุก
ด้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการต่อไป 

ข. การจัดการด้านผังเมือง 
ค. ปรับระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพการมีนํ้าท่วมนาน ๑-๒ เดือน 
ง. ใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นประจําให้เป็นประโยชน์ โดย

ปรับพ้ืนที่ทําการเกษตร…ทําคันกั้นน้ําร่วมกับการขุดดินเป็นสระเก็บนํ้าขนาดใหญ่เก็บนํ้าไว้ใช้ตลอดฤดู
แล้ง เปลี่ยนระบบการปลูกข้าวมาปลูกพืชน้ํา เลี้ยงปลา และทําการเกษตรผสมผสาน ก็จะมีรายได้
ม่ันคงกว่ามาก 

จ. รัฐร่วมกับปริษัทประกันภัย พิจารณาเรื่องระบบประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นด้วย
ธุรกิจประกันภัย 

ฉ. กรณีหมู่บ้านและชุมชนต้ังอยู่ที่บริเวณเชิงเขา เม่ือศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วพบว่า เสี่ยง
ภัยมาก ควรพิจารณาจัดต้ังหมู่บ้านใหม่บริเวณพ้ืนที่สูงใกล้กับหมู่บ้านเดิม เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสี่ยงภัย
หรือเสียค่าใช้จ่ายในสิ่งก่อสร้างสําหรับป้องกันภัยโดยไม่อาจรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยเท่าท่ีควร 
วิธีน้ีเรียกว่า “หลบภัย” ไม่สู้กับธรรมชาติ 

ช. สร้างระบบพยากรณ์และเตือนภัย โดยมีระบบการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีการ
พยากรณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ในป่ามีชุมชน.ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ถือเป็นชาติพันธุ์หน่ึงท่ีมีความเชื่อแนบแน่นกับวิถีทาง
ธรรมชาติ โดยเน้นเพาะปลูกเพ่ือดํารงชีพ มีกฎเกณฑ์ในการห้ามล่าสัตว์บางชนิด ห้ามบุกรุกป่าต้นนํ้า
เพ่ือถางฟัน แต่ชาติพันธ์ุดังกล่าวกลับกลายเป็นผู้ร้ายในการทําลายผืนป่า ทั้งที่ความเป็นจริง กลไกการ
ทําเกษตรแบบอุตสาหกรรม เป็นตัวดูดกลืนทรัพยากรธรรมชาติที่ร้ายแรงมากกว่าหลายสิบเท่า ใน
ภาพ: กิจกรรมมอบเวชภัณฑ์ให้กับเครือข่ายสุขภาพชุมชนลุ่มนํ้าแม่จัน ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงโผล่ว และป
กาเกอะญอ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 

 ๔.๓ มาตรการแก้ปัญหาคุณภาพนํ้า ปัจจุบันนํ้าเสียตามแหล่งน้ําและชุมชนต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยเริ่มมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศอย่างชัดเจนราว ๒-๓ 
ทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฏให้เห็นมากมายท้ังนํ้าเสียท่ีเกิดตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของ
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มนุษย์ อีกท้ังการจัดการเพ่ือแก้ปัญหาท้ังระดับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นก็ยังไม่มีความเป็น
เอกภาพสอดคล้องกัน จึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง มีหลากหลายมาตรการซ่ึงจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด ณ ที่นี้ 

๕. ปรับปรุงกลไกองค์กรจัดการน้ําระดับชาติและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ผมมีข้อสังเกตว่า 
การทํางานแก้ปัญหาทรัพยากรนํ้าในปัจจุบันยังมีปัญหาด้านองค์กรเหมือนในอดีต จึงเป็นเหตุให้การ
ทํางานแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติที่ทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าซ่ึงมีอยู่หลากหลายน้ันยังคงสังกัดภายใต้การบริหารจัดการของ
หลายกระทรวง ซ่ึงในบางกระทรวงมีหน้าที่แบบไม่ใช่ภารกิจหลักหรือเป็นงานฝาก บางหน่วยงาน
กําหนดภาระหน้าท่ีไว้หลายประเภท หลายวัตถุประสงค์ เกินบทบาทในภาระหน้าที่ของกระทรวงที่
สังกัดแต่งานบางประเภทท่ีมีความสําคัญต้องทําในหลายยุทธศาสตร์หลายมาตรการให้เหมาะกับสภาพ
ปัญหาและท้องถิ่นซ่ึงมีความแตกต่างกัน เช่น การแก้ปัญหาน้ําท่วมและอุทกภัย เราไม่มีหน่วยงาน
ระดับนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติเป็นเจ้าภาพการรับผิดชอบเรื่องการจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย
อย่างชัดเจนเลย ที่สําคัญคงสรุปได้ว่าภาระงานจัดการนํ้าบางอย่างบางด้านอันเป็นอํานาจหน้าท่ีซ่ึง
ปัจจุบันดําเนินการอยู่ในหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ฯลฯ ปรากฎว่าการจัดการนํ้าไม่ใช่ภารกิจ
หลักอย่างแท้จริงของกระทรวงใดเลยจึงเป็นสิ่งบ่งช้ีว่า การจัดการแก้ปัญหานํ้าของประเทศให้ปัญหา
ต่าง ๆ บรรเทาหรือถูกกําจัดจนหมดไปให้ครบทุกด้านตามนโยบายท่ีกําหนดคงจะหวังผลสัมฤทธ์ิได้
ยาก ถ้าหากไม่มีการปรับหรือปฏิรูปกลไกองค์กรจัดการนํ้าในระดับชาติและท้องถิ่น ตลอดจน
กระบวนการบริหารจัดการเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 

๖. สร้างจิตสํานึกให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของนํ้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปในทุกลุ่มนํ้าตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนํ้า 
การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่า ด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทุกลุ่มนํ้าด้วยเอกสารและสื่อความรู้เกี่ยวกับการจัดการนํ้าแบบ
เข้าใจง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพและสภาพเก่ียวกับปัญหานํ้าและทรัพยากรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในระกับท้องถิ่นและระดับลุ่มน้ําอย่างถูกต้องชัดเจน๑๓ 
 หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับนํ้าโดยตรงมีสองหน่วยงานได้แก่กรมชลประธานและการประปาส่วน
ภูมิภาคเพ่ือให้เนื้อหาสมบูรณ์ก็จะได้กล่าวถึงประวัติของหน่วยงานนี้ด้วยคือ 

                                                            
๑๓วุฒิสภา. รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีสัมฤทธ์ิผลในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : วุฒิสภา ปราโมทย์ ไม้กลัด. 2550. การบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
(เอกสารโรเนียว). กรุงเทพมหานคร (https://thaipublica.org/2014/03/water-management-solutions/) 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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กรมชลประทานเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
การขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจํานวนมาก ดําเนินการโดยเอกชน 
คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมรา

ชานุญาต เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๑ เร่ิมขุดคลองเม่ือพ.ศ. ๒๕๔๓ มีระยะเวลาดําเนินการ ตามสัมปทาน ๒๕ ปี 
โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพ้ืนที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 
เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เช่ือมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยา ตรงไป
ยังแม่น้ํานครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายนํ้า สําหรับ ควบคุมการเก็บกักนํ้าเพ่ือการ

เพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ําตลอดทั้งปีหลังจากที่บริษัท

ดังกล่าวได้ดําเนินการ มาประมาณ ๑๐ ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๒ พบว่า ทุ่งรังสิต จําเป็นต้องได้รับการ

ช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ 
มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ําในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชํานาญงาน

ด้านการชลประทานในพ.ศ. ๒๔๔๕  ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาว

ฮอลันดา มาดําเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งต้ังให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้า
รับราชการ เม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๕ พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ัง "กรมคลอง" 
และทรงแต่งต้ัง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพ่ือทําหน้าที่ดูแลทํานุบํารุง

คลองต่างๆ ไม่ให้ต้ืนเขินนาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทํารายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเข่ือนทดนํ้า

ปิดก้ันแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ัง"กรมทดนํ้า"ขึ้นแทนกรมคลอง เม่ือวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๔๕๗ และทรงแต่งต้ัง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดนํ้า รวมทั้งจัดสร้างโครงการ

ชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเข่ือนทดนํ้าขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม ๖ ขึ้นที่ตําบลท่าหลวง 
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกได้ประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ไร่ 
ซ่ึงเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยเข่ือนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลัก

วิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ําสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับ

จากน้ันเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ 



๔๙ 
 

ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหานํ้าเพ่ือการเกษตร และเพื่อการ

อุปโภคบริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ 

  ในสมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยใน

การศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดําริอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ในการพัฒนาแหล่งน้ํามาตลอด 
เช่น โครงการอ่างเก็บน้ําเขาเต่า ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่ง

นํ้า อันเน่ืองมาจากพระราชดําริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซ่ึงในรัชกาล
ของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานดําเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ําท่ัวประเทศมาแล้ว

ประมาณ ๒,๐๐๐ โครงการ๑๔ 

ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้น โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจประปาดังนี้ 

๑. สํารวจจัดหาแหล่งนํ้าดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงนํ้าดิบเพ่ือใช้ในกิจการประปา 
๒. ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายนํ้าประปาท่ัวประเทศ นอกเหนือจากเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ 
๓. ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

การสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญ การประปา
ส่วนภูมิภาค แบ่งการดําเนินกิจการเป็น ๒ รูปแบบ คือกิจการประปาขนาดใหญ่และกิจการประปา
ชุมชน 

การประปาส่วนภูมิภาคจะดําเนินกิจการประปาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเมืองและ
เทศบาลตําบลท่ีมีประชากรมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ขึ้นไป มีความหนาแน่นของประชากรพอควรมีแหล่ง
นํ้าท่ีเหมาะสม ชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจและสังคมดี มีความเหมาะสมในการลงทุน หรือชุมชนท่ีมีปัญหา
ด้านการเมืองและความมั่นคง สําหรับการบริหารประปาประเภทนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้
ให้บริการต่างๆ ในด้านการผลิตและจําหน่ายน้ําประปาให้แก่ประชาชนท้องถิ่นน้ันๆ โดยการประปา
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด 

ในกิจการประปาชุมชน การประปาส่วนภูมิภาคจะดําเนินการในเขตเทศบาลตําบลหรือชุมชน
ที่มีประชากรต้ังแต่ ๑,๕๐๐ คนขึ้นไป สําหรับท้องถิ่นที่ดําเนินการในเขตเทศบาลตําบลหรือชุมชนท่ีมี
                                                            

  
๑๔กรมชลประทาน ,  ประวัติกรมชลประทาน .  สืบ ค้นขอมูลทางอิ เ ล็กทราอนิกจากเว็บไซต์ 

(http://www.rid.go.th/2009/index.php?option=com_content& view=article&catid= 1:2009-04-12-05-
18-55&id=1:2009-04-12-06-29-43) เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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ประชากรต้ังแต่ ๑,๕๐๐ คนข้ึนไป สําหรับท้องถิ่นที่ดําเนินการประปาเอง การประปาส่วนภูมิภาคจะ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาน้ัน 

สํานักงานประปาชลบุรี เริ่มดําเนินการเม่ือวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ และระบบผลิตการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ปัจจุบันมีสถานท่ีผลิต ๒ แห่ง คือ สถานีผลิตนํ้าบางพระ ๑ และสถานี
ผลิตนํ้าบางพระ ๒ รวมกําลังผลิต ๔,๗๐๐ ลบ.ม./ชม. นอกจากต้องจ่ายนํ้าในพื้นที่ของการประปา
ส่วนภูมิภาคของสาขาชลบุรีแล้ว ยังต้องส่งนํ้าให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาและการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงด้วย นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรียังรับนํ้าประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบางประกง มาช่วยการจ่ายน้ําในพ้ืนท่ีตําบลบางทรายด้วย 
  ระบบจ่ายนํ้าประปา 

ระบบจ่ายนํ้าของสํานักงานประปาชลบุรี จะรับน้ําจากสถานีผลิตนํ้าจากบางพระ ๑  และ
สถานีผลิตนํ้าจากบางพระ ๒ โดยผ่านท่อส่งจ่ายน้ําแต่ละแห่ง ดังนี้ 

- สถานีจ่ายน้ําสํานักงานประปา ประกอบด้วยถังน้ําใสขนาดความจุรวม ๒,๐๐๐ ลบ.ม. และ
หอถังสูงขนาดความจุ ๑๒๐ ลบ.ม. 

- สถานีจ่ายนํ้าเขาไม้หน้า ประกอบด้วยถังน้ําใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. ส่งน้ําไปยังสถานีจ่ายนํ้า
ชุมชน 

- สถานีจ่ายนํ้าบางแสน ประกอบด้วยถังน้ําใสขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. และขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. 
และหอถังสูง ๕๐ ลบ.ม. ที่บางแสนและส่งนํ้าไปข้ึนหอถังสูง ๕๐๐ ลบ.ม. ที่เขาสามมุข เพ่ือให้บริการ
ในพ้ืนที่จําหน่ายนํ้าบางแสนและพ้ืนท่ีอ่างศิลา 

- สถานีจ่ายน้ําอ่างศิลา ประกอบด้วยถังนํ้าใสขนาดความจุรวม ๕๐๐ ลบ.ม. และหอถังสูง
ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ให้บริการในพื้นที่จําหน่ายนํ้าอ่างศิลา (ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว โดยจ่ายนํ้า
จากหอถังสูงเข้าเขาสามมุขแทน) 

- สถานีจ่ายนํ้าเคหะชุมชน (เสม็ด) ประกอบด้วยถังน้ําใสขนาดความจุรวม ๖,๐๐๐ ลบ.ม. 
และหอถังสูงขนาด ๒๕๐ ลบ.ม. จ่ายนํ้าให้พ้ืนที่ตอนกลางของเมืองชลบุรี และเขตจ่ายนํ้าอ่างศิลา
บางส่วน โดยแรงโน้มถ่วงและสูงอัดเส้นท่อ 

- สถานีจ่ายนํ้าเขาสุบรรณ ประกอบด้วยถังนํ้าใสขนาด ๖,๐๐๐ ลบ.ม. และขนาด ๑,๐๐๐ 
ลบ.ม. จ่ายน้ําให้กับพ้ืนที่จําหน่ายนํ้าเมืองชลบุรีทางด้านทิศเหนือ โดยแรงโน้มถ่วง 
ความเป็นมาของการประปาส่วนภูมิภาค นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชดําริ การหาน้ําบริโภค สําหรับประชาชนในเขตพระนคร จนกระท่ัง ได้มาเปิด
โรงกรองนํ้าแห่งแรก เม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ปีต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐบาลในขณะนั้น 
จึงได้มีการอนุมัติให้กรมโยธาธิการดําเนินการก่อสร้างการประปา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคก
กระเทียม ให้ช่ือว่า “การประปาพิบูลสงคราม” มีหน้าที่ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาบริการทหารและ



๕๑ 
 

ประชาชน ซ่ึงนับเป็นการประปาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกต่อจากน้ันในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐบาลก็ได้อนุมัติ
ให้กรมโยธาธิการกู้เงินธนาคารออมสินมาดําเนินการก่อสร้างประปาขอนแก่น ราชบุรี อุดรธานี 
เชียงใหม่ ปากพนัง ภูเก็ต การจัดหาน้ําสะอาดในรูปแบบของนํ้าประปาสําหรับประชาชน ใช้อุปโภค-
บริโภค แต่เดิมทีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานมี ๒ หน่วยงาน 
 ๑. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ก่อสร้างระบบประปา และดูแลระบบผลิตจําหน่ายน้ําประปาในเขตเมืองหรือชุมชน ที่มีจํานวน
ประชากรต้ังแต่ ๕,๐๐๐ คนขึ้นไป ซ่ึงมีการประปาในการดูแลท้ังหมด ๑๘๕ แห่ง 
 ๒. กองประปาชนบท กรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ีดําเนินการและ
รับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็ก ในชุมชนประชากร ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ คน โดยร่วมกับท้องถิ่น และเม่ือก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซ่ึงได้แก่ 
สุขาภิบาลหรือหมู่บ้านเป็นผู้บํารุงรักษาและดูแลต่อไปซ่ึงมีอยู่จํานวน ๕๐๐ แห่ง ต่อมาความต้องการ
นํ้าสะอาดสําหรับอุปโภค-บริโภค ขยายตัวตามความต้องการมากขึ้นการผลิต และการจําหน่ายของ
กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ มีข้อจํากัดในด้านระเบียบราชการทําให้การดําเนินงานไม่
คล่องตัว และไม่อาจดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานธุรกิจทั่วไป 
 ในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ ได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารการประปาในส่วนภูมิภาค ให้มีความคล่องตัวในการบริการ
คณะรัฐมนตรีในขณะน้ี ได้มีมติ เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ดําเนินกิจการประปาของประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารการบริหารงาน
แบบรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจักจ้ังคณะกรรมการ
เตรียมการจัดต้ังการประปาส่วนภูมิภาคข้ึน มีนายจรูญ ปิยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ใน
คณะน้ันเป็นประธาน  
 การดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดต้ัง และตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปาตลอดจน 
ข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ และกองประปาชนบท กรมอนามัย มา
เป็นพนักงานและลูก จ้างของกองประปาส่วนภู มิภาค  โดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  สัง กัด
กระทรวงมหาดไทย มีคณะกรรมการทั้งสิ้น ๑๐ คน และเลขาธิการ ๑ คน เป็นผู้กํากับนโยบายและ
ควบคุมกิจการท่ัวไปของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การแบ่งส่วนงานการประปาส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย คือ  
 ๑. ส่วนงานในสํานักงานใหญ่ 



๕๒ 
 

 ๒. ส่วนงานในส่วนภูมิภาค๑๕ 
 ๒.๖.๖ การใช้น้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค (ปลายน้ํา) 
 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรและเขตอุสาหกรรมท่ีรัฐบาลทุกสมัยพยายามส่งเสริมและ
ชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุกในประเทศไทย สิ่งที่ตามมาคือความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นทุกปี
การใช้นํ้าแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
 ๑. การใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค การใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคของประชาชนได้จาก
สองแหล่ งคื อจากระบบประปา  และจากแหล่ งน้ํ า ตามธรรมชา ติจากการสํ า รวจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนและจัดการทรัพยากรนํ้าภาค
ตะวันออกได้สรุปความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีในรอบ ๒๐ ปีดังน้ี 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณความต้องการใช้นํ้า (ลบ.ม./ปี) 

๒๕๓๙ ๖๖.๕๓

๒๕๔๔ ๗๘.๔๕

๒๕๔๙ ๙๑.๑๒

๒๕๕๔ ๑๐๖.๖๓

๒๕๕๙ ๑๒๖.๓๗

  
ปริมาณความต้องการใช้น้ําจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนประชากรเพ่ิมมาก

ขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงประชากร อันเน่ืองมาจากการอพยพแรงงานและการกระจายยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซ่ึงจะมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๑ ต่อปี 

๒. นํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรเป็นความต้องการน้ํา
ชลประทานเพ่ือการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยจะต้องคํานวนความต้องการน้ําชลประทาน สําหรับพ้ืนที่
เพาะปลูกในเขตจังหวัดชลบุรีคาดว่าความต้องการใฃ้น้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งและนอกเขต
ชลประทาน ประมาร ๖๖.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซ่ึงปริมาณการใฃ้นํ้าเพ่ือการเกษตรกรรยังคงท่ี

                                                            
๑๕คเณศ โฉมจังหวัด. (๒๕๕๕) ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักงานประปา

สาขาชลบุรี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการท่ัวไป : มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า ๒๙ – ๓๕. 



๕๓ 
 

อยู่เป็นเวลาหลายปี เนื่องจากพื้นที่เกษตรเท่าเดิมหรือมีโอกาสลดลง เน่ืองจากเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมมากข้ึน 

๓. นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม แบ่งตามลักษณะของอุตสาหกรรมได้ดังน้ี 
๓.๑) โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่กระจัดกระจายนอกเขตนิคมโดยมีสถิติการใช้นํ้าในรอบ ๒๐ 

ปี 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณความต้องการใช้นํ้า (ลบ.ม./ปี) 

๒๕๓๙ ๒๓.๔๔๔

๒๕๔๔ ๓๑.๑๕

๒๕๔๙ ๔๐.๘๕๙

๒๕๕๔ ๔๙.๕๔

๒๕๕๙ ๕๘.๒๐๘

 
๓.๒) โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนในเขตอุตสาหกรรมในรอบ ๒๐ ปี  

 ปริมาณความต้องการน้ํา (ล้าน ลบ.ม. /ปี) 

รายการ ๒๕๓๙ ๒๕๔๔ ๒๕๔๙ ๒๕๕๔ ๒๕๕๙

๑. นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน ๒.๖๗ ๓.๙๑ ๖.๓๐ ๖.๖๘ ๖.๖๘

๒. นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ๒ ๕.๒๑ ๗.๖๓ ๑๒.๒๙ ๑๙.๗๙ ๒๑.๐๐

๓. นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ๐.๒๔ ๐.๓๕ ๐.๔๓ ๐.๔๓ ๐.๔๓

๔. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ๑.๒๓ ๑.๘๐ ๒.๗๓ ๒.๗๓ ๒.๗๓

๕. นิคมอุตสาสกรรมทองโกรว์ ๐.๔๖ ๐.๖๘ ๑.๐๒ ๑.๐๒ ๑.๐๒

รวม ๙.๘๑ ๑๔.๓๗ ๒๒.๗๗ ๓๐.๖๕ ๓๑.๘๖

 



๕๔ 
 

จากตารางจะเห็นว่าปริมาณการใช้นํ้าท้ัง ๓ ด้านมีเพียงส่วนท่ีใช้เพ่ือการเกษตรเท่านั้นที่คงที่
และมีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วนการบริโภคในครัวเรือนและอุตสาหกรรมีปริมาณการใช้สอยเพ่ิมข้ึนทุก
ปีแต่ปริมาณนํ้าหรือแหล่งนํ้าตามธรรมธรรมยังคงมีอยู่เท่าเดิม ในอนาคคถ้าไม่หาแหล่งน้ําเพ่ิมเติมนํ้า
จะต้องเกิดการขาดแคลนแน่นอน ทางภาครัฐจําเป็นต้องหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม 

๒.๖.๗ การใช้น้ําเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการประหยัดน้ํา 
 พฤติกรรมการใช้นํ้าอย่างประหยัด (การประปานครหลวง, ๒๕๕๐) อ้างในอภิรดี แซ่ลิ้ม. 
(๒๕๔๙). 

 ๑. อาบนํ้า การอาบน้ําด้วยฝักบัวจะทําให้สิ้นเปลืองนํ้าน้อยท่ีสุด ถ้ารูฝักบัวย่ิงเล็กก็จะย่ิงช่วย

ประหยัดน้ําได้มากขึ้นที่สําคัญ ไม่ควรเปิดน้ําท้ิงไว้ในขณะถูสบู่ ส่วนการอาบน้ําด้วยอ่างอาบนํ้าจะใช้นํ้า

ถึงครั้งละ ๑๑๐ ลิตร แต่ถ้าอาบด้วยฝักบัวจะใช้นํ้าเพียงไม่เกิน ๒๐ ลิตรเท่านั้น 

 ๒. แปรงฟัน การแปรงฟันและล้างแปรงแต่ละครั้ง ควรใช้แก้วหรือขันรองนํ้า ซ่ึงใช้นํ้าแค่ ๑-
๒ แก้วก็เพียงพอ และไม่ควรเปิดก๊อกน้ําท้ิงไว้ในขณะแปรงฟัน หรือล้างแปรงจากก๊อกโดยตรง เพราะ

จะทําให้ต้องสูญเสียน้ําถึง ๙ ลิตรต่อนาที 

 ๓. โกนหนวด เม่ือโกนหนวดเสร็จแล้ว ให้ใช้กระดาษชําระเช็ดฟองครีมออกครั้งหน่ึงก่อน 
จากนั้นใช้แก้วรองน้ําจากก๊อกมาชําระล้างให้สะอาดอีกครั้ง และล้างมีดโกน โดยการจุ่มนํ้าล้างในแก้ว

หรือขันจะช่วยให้สิ้นเปลืองน้ําน้อยกว่าการล้างจากก๊อกโดยตรง 

 ๔. ห้องสุขา ถ้าเป็นห้องน้ําชายอย่างเดียวหรือห้องนํ้ารวมชาย-หญิง ควรติดต้ังโถปัสสาวะ

ชายไว้ด้วย โดยแยกต่างหากจากโถอุจจาระ เพราะการชําระล้างโถปัสสาวะจะใช้น้ําน้อยกว่าโถ

อุจจาระมากและโถส้วมแบบตักน้ําราดจะสิ้นเปลืองน้ําน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่าทีเดียว ดังนั้น 
หากมีความจําเป็นต้องใช้ชักโครก ก็ควรติดต้ังโถปัสสาวะและโถอุจจาระแยกจากกัน 

 ๕. ล้างอาหาร ผัก ผลไม้ ควรรองน้ําใส่ภาชนะเท่าท่ีจําเป็นในการล้างแต่ละครั้ง แทนการ

เปิดก๊อกล้าง โดยตรง ซ่ึงแทนท่ีจะล้างได้สะอาดแต่กลับจะทําให้สิ้นเปลืองนํ้ามากกว่า และถ้าเป็น

ภาชนะ ที่ยกย้ายได้ก็อาจจะนํานํ้าท่ีใช้แล้ว ไปรดนํ้าต้นไม้ได้อีกด้วย 

 ๖. ล้านจานชามและภาชนะต่าง ๆ ควรรวบรวมให้มีปริมาณมากพอแล้วใช้กระดาษชําระ

เช็ดเอาคราบสกปรกออกครั้งหน่ึงก่อน จากน้ันค่อยล้างพร้อมกันในอ่าง จะทําให้สิ้นเปลืองน้ําน้อยและ
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ยังใช้เวลาล้างน้อยลงด้วย การล้างจากก๊อกโดยตรงจะทําให้ส้ินเปลืองนํ้ามากกว่า ซ่ึงจะสิ้นเปลืองนํ้า

ประมาณ ๙ ลิตรต่อนาที 

 ๗. เช็ดถูพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ําและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนําไปเช็ดถูพ้ืน 
เพราะจะช่วยให้สิ้นเปลืองนํ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดทําความสะอาดพ้ืนโดยตรง 

 ๘. ซักผ้า ถ้าซักด้วยมือ ควรแช่ผ้าไว้กับน้ําผงซักฟอกระยะหนึ่งก่อนทําการซัก จะช่วยให้
คราบสกปรกหลุดออกได้ง่ายข้ึน ขณะซักก็ไม่ควรปล่อยให้น้ําไหลล้นภาชนะตลอดเวลา เพราะจะทําให้

ส้ินเปลืองนํ้ามากถึง ๙ ลิตรต่อนาที นํ้าสุดท้ายของการซักยังสามารถน้ําไปใช้เช็ดถูบ้านหรือจะนําไปใช้

รดน้ําต้นไม้ใหญ่ก็ได้ 

 ๙. รดน้ําต้นไม้ ทางที่ดีควรใช้กระป๋องฝักบัวรดน้ํา การใช้สายยางต่อจากก๊อกโดยตรงจะทํา

ให้สิ้นเปลืองน้ํามากเกินความจําเป็น เพราะตามธรรมชาติต้นไม้ ส่วนใหญ่ต้องการน้ําแต่เพียงพอดี ๆ 
เท่าน้ัน และควรรดน้ําต้นไม้ในช่วงเช้าและเย็นก็เพียงพอแล้ว 

 ๑๐. ล้างรถ ควรใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออกครั้งหนึ่งก่อนจากน้ันรองน้ําใส่ถังแล้วนํามาเช็ดล้างอีก

คร้ัง ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้าง โดยตรงเพราะจะทําให้สิ้นเปลืองนํ้าในปริมาณมาก และ ทําให้รถผุเร็ว

ขึ้น ด้วยการร่ัวไหลท่ีอาจจะดูเล็กน้อย แต่มีการไหลของนํ้าอย่างต่อเน่ืองตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เม่ือคิดเป็น

ปริมาณน้ําต่อเดือนแล้ว อาจจะสูงกว่านํ้าท่ีใช้ปกติ ซ่ึงจากผลการสํารวจการใช้นํ้าในอาคารบ้านเรือน 
พบว่า นํ้าท่ีรั่วไหล โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยเฉล่ียสูงถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้นํ้าประปาในแต่ละครั้ง

หากเราใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองมากเท่าใดก็จะย่ิงก่อให้เกิดปัญหานํ้าเสียมากขึ้นเท่าน้ัน ซ่ึงกระบวนการ

บําบัดน้ําเสียจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย และน่ันหมายถึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นด้วย 
แต่หากช่วยกันสังเกตดูและแก้ไขจะช่วยให้เราประหยัดเงินค่านํ้า และทรัพยากรที่เกี่ยวกับนํ้าได้ดีมาก

ทีเดียว๑๖ 

 การใช้น้ําอย่างประหยัดตามทึ่การประปาเสนอแนวทาง ๑๐ อย่างเป็นเพียงการแนะนําการ

บริโภคในครัวเรือนเท่าน้ัน ซ่ึงถ้าประชาชนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวก็จะช่วยลดปริมาณการใช้

นํ้า กลุ่มท่ีบริโภคเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ คือกลุ่มอุตสาหกรรม ดังน้ันการประปาก็ควรจะมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้

อุตสาหกรรมลดปริมาณการใช้น้ํา และใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สุงสุด 

                                                            

  
๑๖อภิรดี แซ่ลิ้ม, รายงานวิจัย การประเมินการใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนพ้ืนท่ีตําบลร่อน

พิบูลย์. คณะแพทย์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2549. 
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๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อภิรดี แซ่ลิ้ม (๒๕๔๙) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาคของตําบล
ร่อนพิบูย์ ผลการศึกษาพบว่า นํ้าประปาถูกนํามาใช้ในการด่ืมเพียงร้อยละ ๕ หุงต้มร้อยละ ๓๒ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ๙๐ ของครัวเรือนใช้ในการซักล้าง ปริมาณการใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาคข้ึนอยู่กับพ้ืนที่
ลักษณะบ้าน สถานการณ์เป็นเจ้าบ้านของสมาชิกในบ้าน ความพอใจในราคาและการมีนํ้าฝนใช้๑๗้ 
 อนัญญา กออําไพ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกบริโภคนํ้าของประชาชนใน
ชนบท : กรณีศึกษาประปาหมู่บ้านกรมอนามัย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา พบว่า ปัจจัยด้านชีวสังคม คือจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคนํ้าประปาหมู่บ้าน ปัจจัยด้านจิตลักษณะเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนํ้าสะอาด เจตคติ ความเช่ือ และค่านิยมมีความสําคัญเชิงบวกมากขึ้น พฤติกรรมการเลือก
นํ้าประปาก็เพ่ิมมากข้ึน๑๘ 

ฉวีวรรณ วินิจเขตคํานวณ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพอใจในการรับบริการของผู้ใช้
น้ําประปา : กรณีศึกษาสํานักงานประปา สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการรับ
บริการของผู้ใช้นํ้าประปาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับกลาง เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ความพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน๑๙ 

อัจฉรา ปรมธิกุล (๒๕๔๑) ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับช้อมูลและความพอใจของผู้ใช้น้ําท่ี
มีต่อการประปานครหลวง (กปน.)พบว่า สําหรับข่าวสารท่ีเผยพร่นั้นผ็ใช้นํ้าได้รับข่าวสารจากสื่อ
โทรทัศน์มากสุด แต่สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่สามารถเข้าถึงผู้ใช้นํ้าได้น้อยท่ีสุด ด้านของประเภทข่าวสารท่ี
เผยแพร่จาก กปน. ข่าวที่ผู้ใช้นํ้าได้รับมากที่สุดคือ ข่าวการประหยัดนํ้า๒๐ 

ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน และคณะ(๒๕๕๔)  ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการนํ้า
เสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของ ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  งานวิจัยนี้มี

                                                            
๑๗อภิรดี แซ่ล้ิม, (๒๕๔๙). รายงานวิจัย การประเมินการใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนพื้นท่ี

ตําบลร่อนพิบูลย์. คณะแพทย์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. 
๑๘อณัญญา กออําไพ, (๒๕๔๗). พฤติกรรมการเลือกบริโภคนํ้าประปาของประชาชนในชนบท :

กรณีศึกษาประปาหมู่บ้านกรมอนามัย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

๑๙ฉวีวรรณ วินิจเขตคําณวน, (๒๕๔๘). ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้น้ําประปา กรณีศึกษา :
สํานักงานประปา สาขาบางเขน. สาขาพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

๒๐อัจฉรา ปรมธิกุล, (๒๕๔๑).การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําที่มีต้อการประปานคร
หลวง. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือสํารวจคุณภาพน้ํา และหาแนวทางการจัดการนํ้าเสียตลาดนํ้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม
ของตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าตลาดนํ้าวัดลําพญาเป็น
ตลาดนํ้าท่ีคงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเดิมมากกว่าร้อยละ ๕๐ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดนํ้าเสียในพ้ืนที่ ๒ 
ลักษณะประกอบด้วยกิจกรรมจากการประกอบการค้าขาย และกิจกรรมจากการใช้บริการห้องนํ้าของ
พ้ืนที่ โดยน้ําเสียเกิดข้ึนเฉล่ียประมาณ ๙,๑๕๒ – ๑๙,๑๓๒ ลิตรต่อวัน ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอยู่เดิมมี
ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียยังไม่เพียงพอ คุณภาพนํ้าท้ิงหลังผ่านระบบบําบัดน้ําเสีย และ
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าท่าจีน บริเวณที่ต้ังของตลาดนํ้า ยังมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าท้ิง อาทิ ค่านํ้ามันและไขมัน (oil & grease) ค่าตะกอนแขวนลอย (suspended solids) และ
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าบริเวณน้ีอยู่ในเกณฑ์ของคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี ๒ – ๓ ระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ําเสียในพ้ืนที่พบว่า ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดน้ําและชุมชนบริเวณโดยรอบตลาด
นํ้า มีระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับน้ําเสียอยู่ในระดับมาก  

ผลการวิจัยด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการนํ้าเสียตลาดนํ้าแบบมีส่วนร่วมพบว่าควรมีการ
พัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้ําเสียของตลาดนํ้า ๒ ด้าน ประกอบด้วย การเพ่ิม
ระดับความร่วมมือในการจัดการนํ้าเสียของผู้ประกอบการและชุมชน และการสร้างแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าเสียท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน๒๑  

วิไลวรรณ สุปรียาภร (๒๕๔๓) ศึกษาการจัดการน้ําเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
พบว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดนํ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยามาจากการขยายตัวชุมชนก่อให้เกิด
ปริมาณนํ้าเสียที่เพ่ิมขึ้นและมีสารเคมีปนเป้ือน และไม่มีการบําบัดก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะอีกทั้งยังขาดความเอาใจใส่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงส่งผลทําให้
คุณภาพนํ้าในกว๊านพะเยาในช่วงปี ๒๕๔๑- ๒๕๔๒ เสื่อมโทรมลง และการมีส่วนร่วมและการให้ความ
ร่วมมือของประชาชนยังมีเฉพาะบางพ้ืนที่เท่าน้ัน เนื่องจากบทบาทของเทศบาลเมืองพะเยาในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะยัง
น้อยมาก๒๒ 

สรายุทธ ช่วยชาติ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหา และอุปสรรคการบริหารจัดการงาน
ชลประทาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล ภายหลังการถ่านโอนภารกิจงานชลประทาน ในเขตอําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับปัญหา อุปสรรคในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย ได้แก่ 
                                                            

๒๑ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน เบญจภรณ์ ประภักดี และคณะ, (๒๕๕๔). รายงานการวิจัย การพัฒนาแนว

ทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของ ตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. 
๒๒วิไลวรรณ สุปรียาพร, ๒๕๔๓. การจัดการน้ําเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  



๕๘ 
 

ปัญหาอุปสรรคด้านการดูแล และบํารุงรักษา รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารจัดการ ตามลําดับ เม่ือนําปัญหา และอุปสรรค มาแยกเป็นรายประเภท 
พบว่า อ่างเก็บนํ้า จะมีปัญหา อุปสรรคด้านการดูแลบํารุงรักษา และ ด้านบุคลากร สาหรับฝายน้ําล้น 
จะมีปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารจัดการนํ้า และด้านการดูแลบํารุงรักษา ส่วนท่อระบายนํ้า จะมี
ปัญหาอุปสรรค ด้านงบประมาณ และด้านการดูแลบํารุงรักษา แต่เม่ือแยกประชากรรายกลุ่ม พบว่า 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล จะมีปัญหาอุปสรรค ด้านการดูแลบํารุงรักษา และด้านการมี
ส่วนร่วม ส่วนกลุ่มประชาชนท่ัวไป ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จะมีปัญหาอุปสรรคด้านการดูแลบํารุงรักษา และคนท่ีจะมาร่วมรับผิดชอบ๒๓ 

พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล (๒๕๕๓) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ในพ้ืนที่โครงการนาร่องลุ่มน้ําย่อย คลองนํ้าว่ิง พบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
นาร่องลุ่มนํ้าย่อย คลองนํ้าว่ิง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับ ปานกลาง ปัจจัยท่ี
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได้แก่ ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐาน 
อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การได้รับการฝึกอบรม และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ 
ระดับการศึกษา และรายได้ ปัญหา หรืออุปสรรค ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาการขาดแคลนนํ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งความไม่เป็นธรรมใน
การใช้นํ้า๒๔ 

ธรรมพงศ์ เนาวบุตร (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สมดุลนํ้า กับการ
วิเคราะห์บัญชีนํ้า กรณีลุ่มนํ้าสะแกกรัง พบว่า ทั้งการวิเคราะห์สมดุลนํ้า และการวิเคราะห์บัญชีน้ํา มี
ความเหมือนกัน ในด้านข้อมูลที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ แต่ผลการวิเคราะห์ จะมี ความแตกต่างกัน 
เนื่องจาก วิธีสมดุลน้ําสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ดึงนํ้าในระบบไปใช้ เช่น พ้ืนที่ชลประทาน สถานีสูบนํ้า แต่
วิธีการของบัญชีนํ้า จะสนใจพ้ืนที่ของลุ่มน้ําทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรม นํ้าฝน พ้ืนที่

                                                            
๒๓สรายุทธ ช่วยชาติ, ๒๕๔๘. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการงานชลประทานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจงานชลประทาน ในเขตอําเภอท่าใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  : 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๔พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล, ๒๕๕๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
ในพื้นที่โครงการนาร่อง ลุ่มน้าย่อย คลองน้าว่ิง. ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ประจําปี ๒๕๕๓. 
กรุงเทพฯ: สานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า: หน้า ๑๖๒-๑๖๖. 



๕๙ 
 

ชลประทาน สถานีสูบนํ้า และพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย ซ่ึงจะมีความครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของลุ่มน้ํา ซ่ึงจะนา
ไปสู่การจัดการนํ้าแบบผสมผสานต่อไป๒๕ 

นงลักษณ์ เทพณรงค์ สายธาร ทองพร้อม  และสุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์(๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ืออนุรักษ์คลองบางใหญ่ ตําบลเทพกระษัตรี  
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑)  ศึกษาคุณภาพนํ้าคลองบางใหญ่ ๒) พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก  เจตคติ 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าคลองบางใหญ่ ๓) หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม ได้ทําตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองบางใหญ่ ๑๑  พารามิเตอร์ ได้แก่  ความเป็นกรด – ด่าง สี  
อุณหภูมิ ความโปร่งแสง  ความนําไฟฟ้า ของแข็งแขวนลอย  ออกซิเจนละลายนํ้า ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสเฟต  และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  ต้ังแต่ต้นนํ้าถึง
ปลายน้ํา ระยะทาง ๕  กิโลเมตร  จํานวน ๓ สถานี ความถ่ี ๒ ครั้ง ในช่วงฤดูน้ํามาก (๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๓)  และช่วงฤดูนํ้าน้อย ( ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔)   พบว่า คุณภาพน้ําแต่ละสถานีทั้ง ๒ ฤดู มีความ
แตกต่างกัน๒๖ 
 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้ วิจัยให้
ความสําคัญกับกระบวนการภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ และภาคประชาชน โดยนโยบายต้องผ่านกระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิด 
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือนําไปสู่นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
 
 

                                                            
๒๕ธรรมพงษ์ เนาวบุตร. ๒๕๕๓, การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สมดุลน้ํา กับการวิเคราะห์บัญชีน้ํา  : 

กรณีลุ่มน้ําสะแกกรัง. ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัย
พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า. 

๒๖นงลักษณ์ เทพณรงค์, และคณะ,การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่ออนุรักษ์
คลองบางใหญ่ ตําบลเทพกระษัตรี  กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  จังหวัด
ภูเก็ต  : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ๒๕๕๕. 



๖๐ 
 

วิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและท่องเท่ียว
ในจังหวัดชลบุรี 
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก (ปัญหา,อุปสรรค์) 
๑. กระบวนการผลิต ๑. องค์กรต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
๒. รูปแบบการบริหารจัดการ ๒ ด้านงบประมาณภาครัฐ 
๓. ด้านผู้บริโภค ๓. ด้านข่าวสารข้อมูล
๔. ด้านงบประมาณ ๔. ด้านการบริหารจัดการ
๕. ด้านปริมาณการใช้นํ้า ๕. ด้านการประสานความร่วมมือ 

 
 
 
  ความต้องการบริโภคน้ํา   รูปแบบการบริหารจัดการนํ้า 
 
 

  การพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
                                      และแนวนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐    



 
 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods 
Research) โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เข้ามาใช้ในการวิจัยด้วยหลักผสมผสานอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Status Design) 
โดยเป็นไปตามลําดับ (วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๕๐)๑  

 

๓.๑ ข้ันตอนการวิจัย 

 ๑. ทําการวิจัยเชิงปริมาณก่อนเพื่อให้ได้โครงสร้างในภาพกว้างของชุดตัวแปรที่ส่งผลต่อกัน 
 ๒. จากน้ันจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือและมีนํ้าหนักในการนําข้อมูลไปสู่ การวิเคราะห์เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

  

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ๑.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๑.๑ ประชากร (population) 

  ประชากร ที่นํามาเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดแบบ
เจาะจง เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ในจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน ๔๐๐ คน ได้แก่  

 ๑) ตัวแทนผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอํานาจเต็ม (C.E.O.), ประธานกรรมการ, ผู้บริหาร
ระดับสูง, คณะกรรมการผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม จํานวน ๖ อุตสาหกรรม 
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ พลาสติก, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, 

                                                 
 ๑ วิโรจน์ สารรัตนะ. การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้. 
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (๒๕๕๐). 



 
๖๑ 

 

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค ,  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค   

 ๒) ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ภูมิภาคภาคตะวันออก ททท.สํานักงานพัทยา) ของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวหาดบาง
แสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 ๓) นักท่องเที่ยว ที่มาแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 ๔) ประชาชนท่ัวไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอยู่อาศัยในบริเวณรอบพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี, และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี 

 ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดแบบเจาะจง ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตัวแทน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเท่ียว โดยเก็บข้อมูลจาก ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรม จํานวน ๖ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมละ ๑๐ คน จํานวน ๖๐ คน, ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทั้ง ๒ แหล่งท่องเที่ยว จํานวน ๒๐ คน, 
นักท่องเที่ยว จํานวน ๕๐ คน, และประชาชนทั่วไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบริเวณ
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ๒ แห่ง จํานวน ๒๗๐ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง ตามความสําคัญของการวิจัย 

 ๑.๓ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key informant) โดยจําแนกออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

  ๑) นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๒) นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า 

   ๓) ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมจังหวัด 

  ๔) กลุ่มนักท่องเท่ียว         

   

ตารางท่ี ๓.๑  ประชากรนิคมอุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอํานาจเต็ม (C.E.O.), ประธานกรรมการ, 
    ผู้บริหารระดับสูง, คณะกรรมการผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย  

ประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จงัหวัด



 
๖๒ 

 

ชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับ
ที่ 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ฝ่ายบริหาร 
(C.E.O.) 

ประธาน
กรรมการ 

ผู้บริหาร
ระดับสงู 

กรรมการ
ผู้บริหาร 

ผู้จัดการ
ฝ่าย 

รวม

๑ ยานยนต์ ๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

๒ 
เหล็ก โลหะ 
พลาสติก 

๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

๓ เครื่องใช้ไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

๔ 
สินค้าอุปโภค 
บริโภค 

๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

๕ เคมีภัณฑ์ ๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

๖ 
บริการและ
สาธารณูปโภค 

๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑๐

รวม ๖ แห่ง ๖ ๖ ๖ ๑๘ ๒๔ ๖๐

 

 จากตารางที่ ๓.๑   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ตัวแทนผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
จํานวน ๖๐ คน ของอุตสาหกรรม จํานวน ๖ อุตสาหกรรม ที่ทราบแน่นอน ซ่ึงลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นสังคมเมือง ในจังหวัดชลบุรี  

 

ตารางที่ ๓.๒ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี  

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ลําดับที่ แหลง่ท่องเที่ยว จํานวน รวม

๑ หาดบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ๑๐ ๑๐

๒ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๑๐ ๑๐

รวม ๒ แห่ง ๒๐ ๒๐



 
๖๓ 

 

 

 จากตารางที่ ๓.๒   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ของแหล่งท่องเที่ยว
หาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จํานวน ๑๐ คน และแหล่งท่องเท่ียวเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี จํานวน ๑๐ คน รวมจํานวน ๒๐ คน ซ่ึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นสังคมเมือง ใน
จังหวัดชลบุรี 

 

ตารางท่ี ๓.๓  นักท่องเท่ียว แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน และ แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัด
   ชลบุรี  

แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุขและแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ลําดับที่ นักท่องเท่ียว จํานวน รวม

๑ หาดบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ๒๐ ๒๐

๒ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๓๐ ๓๐

รวม ๒ แห่ง ๕๐ ๕๐

 

 จากตารางที่ ๓.๓   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
นักท่องเท่ียวท่ีมายังแหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จํานวน ๒๐ คน 
และแหล่งท่องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน ๓๐ คน รวมจํานวน ๕๐ คน ซ่ึงลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวท่ัวไปที่มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ และในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  

 

ตารางที่ ๓.๔  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม
 แหลมฉบัง แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน แหล่งท่องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ประชาชนท่ัวไปอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นคิมอุตสาหกรรม และในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

ลําดับที่ พ้ืนที่อยู่อาศัย จํานวน รวม

๑ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ๗๐ ๗๐

๒ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ๗๐ ๗๐



 
๖๔ 

 

๓ หาดบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุข ๖๐ ๖๐

๔ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๗๐ ๗๐

รวม ๔ แห่ง ๒๗๐ ๒๗๐

 

 จากตารางท่ี ๓.๔  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จํานวน ๗๐ คน, ประชาชน
ที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จํานวน ๗๐ คน, ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จํานวน ๖๐ คน และประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน ๗๐ คน รวมจํานวน ๒๗๐ คน ซ่ึงลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นสังคมเมือง ในจังหวัดชลบุรี 

  ๑.๔ ผู้วิจัย ได้ดําเนินการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี นายกเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ) จังหวัดชลบุรี ในการแจกแบบสอบถามขอเก็บตัวอย่าง
การวิจัย ให้ช่วยคัดเลือกพนักงานขององค์กรในแต่ละแห่ง และมีความรู้เรื่องและเข้าใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัด
ชลบุรี ขององค์กรภาครัฐเป็นอย่างดี สําหรับแจกแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 ๒.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ด้วยตนเองโดย  

 ๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงร่างรายบุคคล (In – Depth Interview) โดยแยก
สัมภาษณ์แต่ละกลุ่ม สําหรับกลุ่ม นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน ๗ คน, 
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน ๕ คน, ผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมจังหวัด จํานวน ๕ คน และกลุ่มนักท่องเท่ียว จํานวน ๑๐ คน รวมจํานวน ๒๗ คน        

 ๒.๒ การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) สําหรับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบริเวณในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้ง ๔ 
แห่ง ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเท่ียวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยว
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน เพ่ือ



 
๖๕ 

 

ตรวจสอบทิศทางและความแท้จริงของข้อมูล ซ่ึงจะช่วยให้การศึกษาได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงมาก
ที่สุด 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑. เคร่ืองมือแบบสอบถามสําหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณ และ ๒. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ๑. เครื่องมือแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นลักษณะคําถาม
ชนิดเลือกตอบ (Check list) ประกอบไปด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  ตําแหน่งปัจจุบัน  

 ส่วนท่ี ๒ แบบสอบถาม การศึกษานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือ
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี ลักษณะของแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ ๕ 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท๒ (Likert Scale) ประกอบด้วย ๔ ด้าน จํานวน ๒๓ ข้อ ประกอบด้วย 
๑) แนวนโยบายการบริหารจัดการน้ํา จํานวน ๖ ข้อ  ๒) กระบวนการการบริหารจัดการน้ํา จํานวน ๕ 
ข้อ  ๓) เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน ๕ ข้อ และ ๔) ปัญหา อุปสรรคและ
ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการนํ้า จํานวน ๗ ข้อ แบบสอบถามจะเป็นข้อความท่ีผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็นโดยจําแนกออกเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

 เลือกตอบ  ๑  หมายถึง ระดับความสําเร็จ น้อยท่ีสุด 

 เลือกตอบ  ๒  หมายถึง ระดับความสําเร็จ น้อย 

 เลือกตอบ  ๓  หมายถึง ระดับความสําเร็จ ปานกลาง 

 เลือกตอบ  ๔  หมายถึง ระดับความสําเร็จ มาก 

 เลือกตอบ  ๕  หมายถึง ระดับความสําเร็จ มากท่ีสุด 

                                                 
 ๒  Likert, Rensis. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in 
Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: Wiley & Son. 



 
๖๖ 

 

 การแปลผลระดับของคะแนนเฉล่ีย จะแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์คะแนน ดังต่อไปนี้ 

                คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                     จํานวนช้ัน 

                         ๕ – ๑                             

                                                         ๕  

                  =     ๐.๘๐ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับคะแนนอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด  

 ส่วนท่ี ๓ แบบสอบถามคําถามให้เขียนตอบข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อ การศึกษานโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นชนิดคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) จํานวน ๔ ข้อ ประกอบด้วย  ๑)
แนวนโยบายการบริหารจัดการน้ํา ๒) กระบวนการการบริหารจัดการนํ้า ๓) เครือข่ายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และ ๔) ปัญหา อุปสรรคและยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการนํ้า ที่ส่งผลต่อ 
การศึกษานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 
การแปลผล นําเสนอข้อมูล ในลักษณะการบรรยาย 

 ๒. เคร่ืองมือแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

 ๒.๑ หลังจากทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติในการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จะ
พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจในตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อการศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพ่ือนํามา
สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ๒ ประเภท ได้แก่ 

  ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) สําหรับกลุ่ม ผู้นําท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่ จํานวน ๗ คน, ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน ๕ คน, ผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมจังหวัด จํานวน ๕ คน และกลุ่มนักท่องเท่ียว จํานวน ๑๐ คน รวมจํานวน ๒๗ คน        



 
๖๗ 

 

  ๒) การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) สําหรับกลุ่มประชาชน
ทั่วไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบริเวณในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้ง ๔ 
แห่ง ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเท่ียวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยว
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน เพ่ือ
ตรวจสอบทิศทางและความแท้จริงของข้อมูล ซ่ึงจะช่วยให้การศึกษาได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงมาก
ที่สุด  

 ๒.๒ ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นหลักของคําถามในการศึกษา จํานวน ๔ คําถาม ประกอบด้วย 

  ๑) แนวนโยบายการบริหารจัดการนํ้า 

  ๒) กระบวนการการบริหารจัดการนํ้า 

  ๓) เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และ   

  ๔) ปัญหา อุปสรรคและยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการน้ํา 

 ๓. การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม “การศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี” ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามคือ ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าให้มี
ประสิทธิภาพ จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ มาพัฒนาเป็นข้อคําถาม จากน้ัน
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนําไปใช้จริง โดยผู้วิจัยทําการตรวจสอบในด้านความตรงและ
ความเท่ียง ดังน้ี 

 ๓.๑ การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเครื่องมือ หลังจากท่ี
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านความ
ตรงของเน้ือหาและความสอดคล้องของข้อคําถาม ผู้เช่ียวชาญจํานวน ๕ ท่าน 

   จากน้ันผู้ วิจัยปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ ก่อนนําไปทดลองใช้เพ่ือประเมินความเท่ียง 

 ๓.๒ การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามเพ่ือ
ทดสอบความเท่ียง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนตําบล ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสุ่มจับจากรายช่ือ เพ่ือเลือกตัวอย่างขึ้นมา
ตรวจสอบเครื่องมือ และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๐ ชุด  จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน  มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
๑๙๗๔: ๑๖๑) มีค่าความเช่ือม่ันที่ … ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือม่ันท่ียอมรับได้  

 

๓.๔ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

 การศึกษาเชิงปริมาณ 

 ๑. ผู้วิจัยทําหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ถึงกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

 ๑.๑ ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน ๖ อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ พลาสติก, 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค  

 ๑.๒ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและเจ้าหน้าที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ของ
แหล่งท่องเที่ยว จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   

 ๑.๓ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สําหรับนักท่องเท่ียว ที่มาแหล่งท่องเที่ยว 
จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 ๑.๔ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สําหรับประชาชนทั่วไป ที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวหาดบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุข และแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย พร้อมแบบสอบถามต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 ๒. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

 ๓. ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนของแบบสอบถาม กรณีที่คําถามไม่
ครบถ้วน ผู้วิจัยดําเนินการขออนุญาตเข้าพบ หรือ โทรศัพท์ติดตามเพ่ือให้ตอบแบบสอบถามอีกครั้ง
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หน่ึง เม่ือทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ และครบถ้วนของแบบสอบถามพบว่ามีความสมบูรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ % 

 ๔. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 ๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะผู้บริหาร  

  ๑.๑ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๑.๒ นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า 

   ๑.๓ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมจังหวัด 

  ๑.๔ กลุ่มนักท่องเท่ียว         

   ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ รวมทั้งหัวข้อการศึกษาโดยย่อ เพ่ือให้
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ มีความเข้าใจได้ตรงประเด็น แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษา
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม (๒) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และย่ังยืน (๓) การ
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) 
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ (๗) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ๒. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป 
ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวหาดบางแสนเทศบาลเมืองแสน
สุข และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย ผู้ศึกษาจะมีการ
เตรียมประเด็นคําถามต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม หลังจากนั้นได้นําข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์เข้าสู่การวิเคราะห์ต่อไป 

 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 



 
๗๐ 

 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี  

 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X = mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = standard deviation) เพ่ือจําแนกประเภทข้อมูลและให้ทราบลักษณะ 
สถานภาพบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา 

 ๒. การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระใช้การวิเคราะห์แบบบรรยายในลักษณะการบรรยายและความ
สอดคล้องของตัวแปร 

 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 ๓.๑ ผู้ศึกษานําข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และ
สังเกตการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

 ๓.๒ นําข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพ่ือง่ายต่อการแยกประเด็น 

 ๓.๓ ทําการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็น กําหนดรูปแบบ ตามกลุ่มของข้อมูล 

 ๓.๔ ตีความข้อมูลท่ีได้เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน การดําเนินนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ 

 ๓.๕ ข้อมูลท่ีได้ จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) นํามาบรรยายทีละประเด็น 

 ๓.๖ อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปรวบยอดและ
ข้อเสนอแนะ 

  ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) ในลักษณะการบรรยาย 

 

 

 



 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีคือ 
 ๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจในการแปลความหมายผู้วิจัยกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังน้ี 
 x  หมายถึง  มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N หมายถึง  ขนาดของตัวอย่าง 
 
 ๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราห์ออกเป็น ๓ ตอน ตามความมุ่ง
หมายของจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราห์โดยแจกแจงความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (precentage) 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี และมีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง จําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
รายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 
 

ตารางท่ี ๕.๑  จํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(N=๔๐๐ คน) 



๗๒ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ
๑.  เพศ 
              -  ชาย 
              -  หญิง 

 
๑๘๔ 
๒๑๖ 

๔๗.๗
๕๒.๓

รวม ๔๐๐ ๑๐๐
๒.  อาย ุ
              -  ต่ํากว่า  ๒๐ ปี   
              -  ๒๑ - ๓๐  ป ี
              -  ๓๑ - ๔๐  ป ี
              -  ๔๑ - ๕๐  ป ี
              -  ๕๑ - ๖๐  ป ี
              -  ตั้งแต่  ๖๐  ปขีึ้นไป 

๒๖ 
๑๐๔ 
๘๔ 
๘๓ 
๔๗ 
๔๖ 

 
๖.๘

๒๗.๖
๒๐.๑
๒๑.๙
๑๒.๑
๑๑.๖

รวม ๔๐๐ ๑๐๐
๓.  ระดับการศกึษา 
              -  ต่ํากว่ามัธยมศึกษา 

 -  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
              -  ปริญญาตร ี
              -  สงูกว่าปริญญาตร ี

 
๙๕ 

๑๑๒ 
๑๔๙ 
๓๔ 

 
๒๓.๑
๒๙.๖
๓๘.๔
๘.๘

รวม ๔๐๐ ๑๐๐
๔.  อาชีพ 
              - รบัราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
              - พนักงานบริษัทเอกชน 
              - เกษตรกร 
              - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
              - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
๙๕ 

๑๓๖ 
๔๒ 
๘๕ 
๓๒ 

 
๒๓.๔
๓๕.๗
๑๐.๖
๒๒.๔
๘.๐

รวม ๔๐๐ ๑๐๐
๕.  รายได ้
              -  ต่ํากว่า  ๙,๐๐๐  บาท 
              -  ๙,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐  บาท 
              -  ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐  บาท 
              -  ตั้งแต่  ๒๐,๐๐๑  บาทขึ้นไป

 
๒๙ 

๑๕๙ 
๑๐๙ 
๙๔ 

๗.๕
๔๒.๐
๒๖.๖
๒๓.๙

รวม ๔๐๐ ๑๐๐

 



๗๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๐ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๐ 

อายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๒๑–๓๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ 
รองลงมามีอายุ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ อายุ ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐ อายุ    
๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๐ อายุมากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๐ และอายุตํ่ากว่า 
๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ ๓๘.๔๐ รองลงมามีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ มีวุฒิการศึกษาที่

ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐ และมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
๘.๘๐ ตามลําดับ   

อาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๗๐ รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๔๐ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ 
ตามลําดับ  

  รายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้ ๙,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๐๐ รองลงมารายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐ รายได้ สูงกว่า ๒๐,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐ และรายได้ตํ่ากว่า ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ตามลําดับ 

ส่วนที่ ๒ การศึกษาการบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน

จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชากร 

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุร ี

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล

๑. ท่านคิดว่าแหล่งนํ้าธรรมชาติมีเพียงพอต่อการอุปโภคและ
บริโภค 

๓.๗๖ .๘๕๙ มาก



๗๔ 
 

๒. ท่านคิดว่าภาครัฐควรหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติมหรือไม่   ๓.๖๒ .๘๓๒ มาก
๓. นํ้าประปาไหลแรงตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ๓.๔๘ .๘๓๗ มาก
๔. เม่ือเจ้าหน้าท่ีทําการซ่อมแซมหรือหยุดจ่ายนํ้ามีการแจ้ง

ล่วงหน้า 
๓.๖๑ .๗๕๖ มาก

๕. แหล่งน้ําไม่สะอาดมีขยะและสารเคมีเจือปน ๓.๔๓ .๘๘๗ มาก
๖. นํ้าประปามีตะกอนหรือสิ่งเจือปน ๓.๕๒ .๘๓๔ มาก
๗. ภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ดูแลแหล่งนํ้า 
๓.๕๖ .๘๓๓ มาก

ค่าเฉล่ีย ๓.๕๖ .๘๓๔ มาก
 

 ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชากร 
๑) รูปแบบของกระบวนการบริหารจัดการน้ําภาวะปกติ   

๑. ท่านคิดว่าการถมคลอง เพ่ือก่อสร้างเป็นสาเหตุให้น้ําท่วม ๓.๖๘ .๘๘๒ มาก
๒. การปล่อยนํ้าจากครัวเรือนและโรงงานก่อให้เกิดนํ้าเสีย ๓.๔๓ .๘๖๓ มาก
๓. ท่านเคยเข้าร่วมเก็บขยะ ขุดลอกแม่นํ้า ลําคลอง ๓.๒๘ .๗๘๗ มาก
๔. หน่วยงานมีการขุดลอกแม่นํ้า ลําคลองทุกปี ๓.๕๓ .๘๓๕ มาก

๒). รูปแบบของกระบวนการบริหารจัดการนํ้า  
๕. เม่ือท่านเห็นท่อประปาแตกหรือรั่วท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ๓.๕๑ .๘๔๘ มาก
๖. เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งแล้วทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓.๔๕ .๘๕๙ มาก
๗. กรณีเกิดน้ําท่วมเช่น ปี ๒๕๕๔ ท่านได้รับการช่วยเหลือ

จากราชการอย่างเร่งด่วน  
๘. ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน 

๓.๗๘
 

๓.๗๙ 

.๘๒๕ 
 

.๗๖๙ 

มาก
 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๖๐ .๘๓๓ มาก

ค่าเฉล่ียรวม ๓.๕๘ .๘๓๓ มาก
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีต่อกระบวนการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น 
ต่อการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘ เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านสรุปดังน้ี 
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 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําด้านกระบวนการบริหารจัดการน้ํา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยภาพรวม มีระดับความเห็นที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือ

อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๖ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งนํ้าธรรมชาติมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๖  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าภาครัฐควรหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติมหรือไม่ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖๒ เม่ือเจ้าหน้าที่ทําการซ่อมแซมหรือหยุดจ่ายนํ้ามีการแจ้งล่วงหน้า 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ ภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ดูแลแหล่งนํ้า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๖ นํ้าประปามีตะกอนหรือสิ่งเจือปน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๒ นํ้าประปาไหลแรงตลอด ๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘ และแหล่งนํ้าไม่สะอาดมีขยะและสารเคมีเจือปนคะแนนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ 

  ตารางที่ ๔.๓ รูปแบบของกระบวนการบริหารจัดการน้ําภาวะปกติ ผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและ

การท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณา

รายละเอียดของแบบสอบถามพบว่า ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๙  รองลงมา กรณีเกิดน้ําท่วมเช่น ปี ๒๕๕๔ ท่านได้รับการช่วยเหลือ

จากราชการอย่างเร่งด่วน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๘ การถมคลอง เพ่ือก่อสร้างเป็น

สาเหตุให้นํ้าท่วม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ เม่ือท่านเห็นท่อประปาแตกหรือรั่วท่าน

รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๑ เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งแล้วทําการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๕ การปล่อยน้ําจากครัวเรือนและโรงงาน

ก่อให้เกิดนํ้าเสีย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ และหน่วยงานมีการขุดลอกแม่นํ้า ลํา
คลองทุกปี ได้คะแนนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๘  

  

ตอนท่ี ๓ กระบวนการบริหารจัดการน้ําเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  

 จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 
ได้ทําการสัมภาษณ์จากบุคคลาที่เกี่ยวข้องโดยสรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปน้ี 
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๔.๑ กระบวนการบริหารจัดการตน้น้ํา  

 การวิจัยกระบวนการบริหารจัดการน้ํานี้เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย 
(น้ําท่วม) ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยท่ีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเทศยัง

ทําอาชีพเกษตรกรรม เพราะปีไหนน้ําแล้งหรือนํ้ามากเกินจนท่วมก็จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิด

ความเสียหาย กระบวนการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยแบ่ง

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดังนี้  

 ๔.๑.๑ ป่าไม้ การบริหารจัดการเก่ียวกับป่าไม้ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ประโยชน์อย่าง
มากมายกับมนุษย์ การจะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่อํานวยประโยชน์ให้กับเราตลอดได้น้ัน เราทุกคน
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้กําลังถูก
ทําลายลงเร่ือย ๆ และอาจจะหมดลงได้ในไม่ช้าน้ี หากจะให้ทางราชการดําเนินการอนุรักษ์เพียงฝ่าย
เดียวคงไม่ได้ผลเพียงพอจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ช่วยกันรักษา
ป่าไม้ในท้องถิ่นของประชาชนเหล่าน้ัน อภิรักษ์ อํ่าสุริยะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงาน
อุตสาหกรรมชลบุรี๑ กล่าวถึงประโยชน์ป่าไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ ที่ได้จากป่าไม้สามารถนํามาใช้ในการดํารงชีวิตหรือทําเป็นสินค้า
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ เช่น เน้ือไม้ นํามาแปรรูปใช้ในการก่อสร้าง ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
หรือทําเย่ือกระดาษ เป็นต้น 
  ๒. ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ป่าไม้เปรียบเสมืฎอนอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ช่วยดูดซับและกัก
เก็บน้ํา โดยเศษซากใบไม้และก่ิงไม้ตามพ้ืนป่าเปรียบเสมือนฟองนํ้าช่วยซับน้ําเอาไว้ แล้วระบายลงไป
เก็บไว้ในพ้ืนดิน ซึมลงไปเป็นนํ้าใต้ดินและค่อย ๆ ระบายลงสู่ลําห้วยลําธารอย่างช้าๆ ทําให้มีนํ้าไหลใน
ลําธารตลอดทั้งปี 
  ๓. เป็นแหล่งทีอ่ยู่ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหาร ที่สร้างรัง วางไข่ และหลบภัย 
  ๔. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม โดยเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมี
ความแปรผันแตกต่างกันในด้านพันธุกรรม พืชและสัตว์หลายชนิด 
  ๕. เป็นที่พักผอ่นหย่อนใจ 
  ๖. เป็นแหล่งป้องกันภัยธรรมชาติ ช่วยลดความรุนแรงจากอุทกภัยด้วยการชะลอการไหลของ
นํ้าไหลบ่าหน้าดิน และช่วยลดกําลังของลมพายุได้เป็นอย่างดี 

                                                            
๑สัมภาษณ์อภิรักษ์ อํ่าสุริยะ, หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมชลบุรี. วันท่ี ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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  ๗. ด้านวิชาการ เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งวิชาการด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา 
ธรรมชาติวิทยา ป่าไม้ เกษตร เภสัชกรรม และอ่ืนๆ 
  ๗. ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่ง
รวมสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีการถ่ายทอดหมุนเวียนพลังงานและ
สสารรวมกัน 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจะทําการศึกษาในประเด็นเรื่องการดูแล
ป่าไม้ซ่ึงเปรียบเหมือนเป็นต้นนํ้า เพราะถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะทําให้ฝนตกมาตามฤดูกาล ป่าทําให้มี
ฝนตกมากและมีความชุ่มช้ืนในอากาศสมํ่าเสมอ สามารถบรรเทาความร้ายแรงของพายุ เพราะป่าจะ
เป็นฉากกําบังและลดความเร็วของลม ป่าสามารถป้องกันน้ําท่วม เพราะป่าจะทําให้น้ําไหลช้าลงไม่
ไหลหลากมาท่วมพ้ืนที่ที่ตํ่า ป่าทําให้มีนํ้าไหลตลอดปีพ้ืนดินใต้ป่าจะเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําในฤดูฝน 
แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมาในฤดูแล้งและแบบแผนการใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างรู้คุณค่า และมีกุศโล
บายในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายไป
ตามภูมินิเวศและวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง แม้ว่าชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มคนพื้นเมืองจะมีการดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งรัฐเองก็มีนโยบายและกฏหมายในการหยุดการทําลายป่าก็ตาม แต่
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังมีการลดน้อยถ้อยลง และการทําลายป่ายังดํารงอยู่ ทั้งนี้ด้วยเหตุ
ปัจจัยทั้งการปฏิบัติ นโยบายและกฏหมายที่ไม่เอื้อและมีความขัดแย้งในตัวนโยบายเองและการ
ปฏิบัติจริง ในขณะที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พยายามในการ
อนุรักษ์และจัดการป่าไม้ เพื่อรักษาขนาดและพื้นที่ของป่า นอกจากนั้นกฎหมายป่าไม้ที่ไม่เอื้อ
และไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนจากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาป่าคือคุณวิทยา งามญาติ๒ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดชลบุรีก็ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลป่าไม้ว่า การดูแลป่าไม้น้ันมีหลายวิธีการโดยแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 

๑.ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ในท้องท่ีต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่มิให้ถูก
ทําลายเพ่ิมด้วยการ ไม่ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเสียเอง ไม่บุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าไม้ 
ใช้ไม้ให้คุ้มค่าท่ีสุด ต้นควรใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกส่วน เช่น ใบ ดอก ผล ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ 
สมุนไพร หรือทําปุ๋ยหมัก กิ่งก้านขนาดเล็ก ใช้ทําด้ามเคร่ืองมือ เสาคํ้ายัน เสารั้วบ้าน อุปกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันรักษาป่า เช่น แจ้งข่าวการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่า สอดส่องพฤติกรรมของนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือมีส่วนสนับสนุนการบุกรุกทําลายป่าใน
ท้องถ่ินของตนเอง  

                                                            

  
๒สัมภาษณ์คุณวิทยา งามญาติ, เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดชลบุรี วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 



๗๘ 
 

      ๒. ช่วยกันปลูกต้นไม้ โปรดช่วยกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนต้นไม้ที่ถูกทําลายไปให้มาก
ที่สุด และเร็วที่สุดเท่าที่ จะทําได้ เราทุกคนสามารถช่วยปลูกต้นไม้ได้ดังนี้ สนับสนุนการปลูกสวนป่า
ของทางราชการ ด้วยการไม่บุกรุกพ้ืนที่ป่าซ่ึงทางราชการจะทําการปลูกสวนป่าไม่ขัดขวางการปลูก
สวนป่าของทางราชการ เช่นทําลายกล้าไม้ทําลายแปลงเพาะชํากล้าไม้ ตัดต้นไม้ในสวนป่า 
  ๓. แจ้งข่าว หรือสอดส่องพฤติกรรมของผู้บุกรุกทําลายสวนป่า 

  ๔. ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปลูกสวนป่า เช่น สภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นสภาพ
พ้ืนที่ ความต้องการใช้ไม้ของชาวบ้าน แหล่งแรงงาน แหล่งแม่ไม้ และแหล่งเมล็ดไม้ เป็นต้น เพ่ือ
เจ้าหน้าที่จะได้ใช้ประกอบการวางแผนการปลูกสร้างสวนป่า โอกาสสําคัญท่ีควรปลูกต้นไม้ ได้แก่วัน
สําคัญทางป่าไม้ เช่น วันต้นไม้ ประจําปี (วันวิสาขบูชา) วันรักต้นไม้ (๒๑ ตุลาคม) วันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (๑๔ มกราคม) วันสําคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหามหาราชินี เป็นต้น สถานที่ปลูกต้นไม้ เช่น บริเวณวัด โรงเรียน สองข้างทาง สถานที่ ราชการ ริม
ส ร ะ นํ้ า  ที่ หั ว ไ ร่ ป ล า ย น า  ที่ ว่ า ง ร อ บ  ๆ  บ้ า น  แ ล ะ ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ ท่ั ว ไ ป  เ ป็ น ต้ น 
  ๕. ช่วยกันดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโต และช่วยปลูกซ่อม ต้นไม้ที่ตาย 
  ๖ .  ช่วยสนับสนุนเมล็ดไม้ จัดหากล้าไม้ หรือเพาะชํากล้าไม้ไว้แจกจ่ายแก่ ชุมชน 
  ๗. ไม่ขัดขวางการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น เช่น ไม่บุกรุกพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ ไม่บุกรุกที่สาธารณะ ไม่
ทําลายกล้าไม้และต้นไม้ที่ปลูก เป็นต้น 
  ๘. เข้าฟังการประชุม ช้ีแจง บรรยายความรู้ หรือฝึกอบรมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามโอกาส 
  ๙. ช่วยป้องกันไฟป่า ไฟป่าเม่ือเกิดขึ้นแล้ว จะเผาไหม้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์
ป่า  เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตอีกด้วย  

๑๐. ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านป่าไม้ นําความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ เผยแพร่ พูดคุยกับ
เพ่ือนบ้าน ญาติ พ่ีน้อง และประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจประโยชน์ของป่าไม้ และโทษการทําลายป่า 
เข้าใจงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แล้วหันมาให้ความร่วมมือในการช่วยกันดูแลรักษาป่าและปลูกต้นไม้ใน
ท้องถิ่น เช่น ช่วยเผยแพร่โปสเตอร์ แผ่นภาพ และเอกสารต่าง ๆ และช่วยดูแลรักษาเผยแพร่ของทาง
ราชการในหมู่บ้าน  

นอกจากน้ันเกี่ยวกับพ้ืนที่ซ่ึงจะอนุญาตให้สามารถจะต้ังโรงงานได้นายสํารวย เข็มทองหลาง

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี๓ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พ้ืนที่จะอนุญาตให้สร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมได้จะต้องไม่เป็นพ้ืนที่สีเขียว หมายความว่าพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นพ้ืนที่ทําเกษตรกรรมหรือ

เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน การไม่ให้สร้างโรงงานก็ถือว่าเป็นการรักษาป่าไม้โดยทางอ้อม 

                                                            
๓สัมภาษณ์นายสํารวย เข็มทองหลาง, หัวหน้ากลุ่มนโยบายและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี. วันท่ี ๕ มีนาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  



๗๙ 
 

 ๔.๑.๒ การบริหารจัดการน้ําฝน 
 การบริหารจัดการน้ําสิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือน้ําฝน เพราะว่านํ้าฝนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุม
ปริมาณได้ว่าจะให้ตกปีละกี่มิลลิเมตร การบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคต่าง ๆ 
คือ ภาคครัวเรือน  ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวคุณวิสุทธ์ิ วิวัฒน์วาริช 
ผู้ประกอบการบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลาและเจ้าของห้องเช่า๔ พบว่าผู้บริโภคนํ้ามีปริมาณที่เพ่ิมข้ึน
เพราะการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการจัดหานํ้าดิบของบริษัทเอกชนท่ีต้องจัดซ้ือที่ดิน ทํา
การขุดบ่อและกักเก็บน้ําจืดขนาดใหญ่เพ่ือให้สามารถเก็บนํ้าและให้ใช้เพียงพอตลอดท้ังปี โดยเฉพาะที่
อําเภอพานทองซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร่ลึกประมาณ ๑๐๐ เมตร เจ้าของท่ีดินขุดหน้าดินขายเป็น
เวลา ๑๐ ปี จากสถิติปริมาณน้ําฝนย้อนหลังต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ปริมาณนํ้าฝนตลอดทั้งปีมีดังนี้ 

รายการ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

(2009 ) (2010) (2011) (2012) (2013) ( 2014 )  ( 2015 )

ฝนรวม (มิลลิเมตร) 1,574.4  1,376.4  1,703.8  1,268.8  1,755.9  1,115.8  1,046.0  
จํานวนวันฝนตก (วัน) 127     131     137     115     122     116     101     
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 120.3  81.4  99.4  87.6  91.5  99.5  56.5  

 แหล่งนํ้าของจังหวัดชลบุรีที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในแต่ละปีน้ํามีความเพียงพอต่อ
ปริมาณการใช้สอยของจังหวัดชลบุรีหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอแล้วมีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการใช้สอยท่ีเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และโครงการพัฒนาเออีซีเพ่ือ
รองรับการลงทุนจากอาเซียน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองชลเผยอีอีซีเกิดแน่ ท่านได้ให้สัมภาษณ์
กับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่า “รัฐบาลต้ังเป้า ๕ ปี ทุ่มงบฯ ๘ แสนล้าน
บาท กางแผนของบฯอีอีซีปี” ๖๑ รวม ๖.๔ พันล้านบาท เน้นการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรม เร่งศึกษา
โครงการอุโมงค์แก้น้ําท่วมพัทยามูลค่า ๘๐๐ ล้านบาท เตรียมสร้างท่าเทียบเรือเฟอร่ี ๒,๐๐๐ ล้าน
บาท ฟันธงอีกไม่เกิน ๖ เดือน มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน PPP หลายโปรเจ็กต์ ขอเอกชนม่ันใจมาลงทุน 
อีอีซีเกิดแน่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า 
แผนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีในปี ๒๕๖๑ ยังคงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นตัวนํา แต่ไม่ทิ้งอุตสาหกรรม 
เพราะตอนน้ีชลบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ ๕,๐๐๐ โรง และ ๑๔ นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องดูแล ซ่ึง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ จังหวัดได้จัดทําคําของบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๑ จํานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ๖ โครงการ” แนวโน้มความต้องการใช้นํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนตามโครงการพัฒนาของภาครัฐถือ
จึงเป็นที่มาของกระบวนการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและท่องเที่ยวน้ี เม่ือผู้วิจัยได้ทําการ
                                                            

๔สัมภาษณ์คุณวิสุทธ์ิ วิวัฒน์วาริช, ผู้ประกอบการบ่อเล้ียงกุ้ง บ่เล้ียงปลาแลเจ้าของห้องเช่า. วันท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 



๘๐ 
 

สัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งนํ้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการน้ําโดยจัดเป็นสองประเด็นคือฝน
แล้ง น้ําท่วม  
  ๔.๑.๒.๑ กระบวนการบริหารจัดการกรณีฝนแล้ง  
  เม่ือกล่าวถึงปัญหาเรื่องภัยแล้งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับทั่วโลกโดยเฉพาะเอลนี
โญ คือ ปรากฏการณ์สภาวะอากาศแปรปรวนฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก เอลนีโญเป็น
ปรากฏการณ์ที่ทําให้สภาพอากาศแปรปรวน บริเวณท่ีเคยฝนตกชุกจะกลับแห้งแล้ง บริเวณท่ีแห้งแล้ง
กลับฝนตกชุกกว่าปกติ ซ่ึงปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความแห้งแล้งของลม
ฟ้าอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่า
ปกติ และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ พืชพันธ์ุไม้ต่างๆ ขาดนํ้า 
ทําให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากท่ัวไป ปัญหาเรื่องเก่ียวกับฝนแล้ง
หรือน้ําน้อยเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากเพราะไม่สามารถบังคับให้ฝนตกตามปริมาณความต้องการได้ 
แต่การควบคุมปริมาณน้ําท่ีมีอยู่ในแต่ละปีเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้ ปัญหาเรื่องภัยแล้งถือว่าเป็น
ปัญหาใหญ่ในประเทศที่ประชาชนทําการเกษตรเพราะจะต้องอาศัยน้ําเพ่ือจะมารดพืชผลทาง
การเกษตร แม้แต่ประเทศอุตสาหกรรมโดยมากก็ต้องอาศัยนํ้าในขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
การผลิตน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการ
สัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าก็ได้ให้การสัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการ
นํ้าในฤดูแล้ง คุณสังวรณ์ กระช้ัน รองนายกเทศมนตรีอ่างสิลา๕ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ําว่า 
เม่ือก่อนการประปาส่วนภูมิภาคจะมาเจาะนํ้าบาดาลให้กับประชาชนได้ใช้น้ํา เพราะน้ําประปาระบบ
ท่อยังมาไม่ถึง โดยชาวบ้านจะต้องมีรถเข็นและกระติกใส่นํ้าเพ่ือจะนํานํ้าบาดาลซ่ึงใช้แรงคนโยก แล้ว
นํากลับไปใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน แต่ในปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงตาม
หมู่บ้านทุกหลังคาเรือนทําให้การใช้บ่อบาดาลแบบโยกหมดไป นอกจากนั่นการใช้น้ําท่ีมีปริมาณมาก
เช่น การมีโรงงานขนาดใหญ่ก็ไม่มีซ่ึงมีเพียงแค่โรงงานตุ๊กตาขนาดเล็กปริมาณการใช้นํ้าไม่มากจึงไม่
ค่อยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนนํ้า  

 เม่ือสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในหน้าแล้งถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะมีวิธีการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากการบริหารจัดการนํ้าท่ีเป็นหลักการท่ี
ทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางเอาไว้ สําหรับบริหารจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาความแห้งแล้งซ่ึง
เป็นหนังสือด่วนที่กระทรวงมหาดไทยส่งไปยังหน่วยงานการปกครองส่วนภมิูภาคและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือจะเข้าฤดูแล้งในปีนี้ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒ โดยยึดการในการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมคือ 

๑. การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมแบ่งเป็น ๖ ประเด็นคือ 
                                                            

๕สัมภาษณ์คุณสังวรณ์ กระช้ัน, รองนายกเทศมนตรีอ่างสิลา. วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.  
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ก. จัดต้ังคณะทํางานติดตามสถานการณ์ เพ่ือทําหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และ
จัดการน้ําโดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวกข้องในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา 
หน่วยงานด้านอุทกวิทยา (กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประธาน) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่มีผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับใช้ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 

ข. ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และให้จัดประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานรับทราบแนวทางปฎิบัติตามแนวเผชิญเหตุภัยแล้งของจัดหวัด ให้กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ค. มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
จัดเตรียมกําลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ีองจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบนํ้า เป็น
ต้น ให้มีความพร้อมปฎิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ืงประสานความร่วมมือ
กับเภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลท่ีมีศักยภาพ ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง 

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักนํ้าและภาชนะเก็บนํา
กลางให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และจัดทําแผนการแจกจ่ายนํ้าในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ความสําคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีระบบประปาเป็นพิเศษ รวมถึงกําหนดจุดแจกน้ํากลาง เพ่ือการ
อุปโภคบริเวณสถานท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

จ. ตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ตามแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลด
หน่วงงานระดับพ้ืนที่นากรติดตาม เฝ้าระวัง ตลอดจนเตรีมความพร้อม โดยการติดต้ังงเครื่องจักรกล
สาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งไว้เป็นการล่วงหน้า สําหรับใช้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที พร้อมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการจัดสรรน้ํา แผนการเพาะปลูพืชฤดูแล้ง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

๒. การคาดการว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยแล้งตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางสําหรับ
กระบวนการแก้ปัญหา ๘ ข้อคือ 

ก. จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จัดจังหวัด พร้อมท้ังให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยให้ศูนย์
บัญชาการดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังให้
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แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์บัญชาการและมอบหน้าท่ีการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

ข. การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพ้ืนท่ีโดยให้ความสําคัญในเรื่องการส่งข้อมูลการแจ้ง
เตือนภัยถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง และท่ัวถึง โดยท่ีประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการของภาครัฐ ช่องการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนช่องทางการแจ้ง
ข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค. ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพ้ืนที่ สอดส่อง ทําความเข้าใจ และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณ๊การแย่งชิงนํ้า หรือ
การนําประเด็นการขาดแคลนน้ํามาใช้จัดต้ังกลุ่มมวลชนเพ่ือสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 

ง. มอบหมายหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในพ้ืนที่ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น การแจกจ่ายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค การสูบ้ําจากแหล่งนํ้าธรรมชาติไปยังแหล่งนํ้า
เพ่ือการผลิตนํ้าประปา แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร หรือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจาก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหาร หน่วงงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมชลประทาน เป็นต้น 

จ. ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษรและสหกรณ์เพ่ือจัดทํา
ฝนหลวงในพ้ืนที่เม่ือสภาวะกอากศเอ้ืออํานวย 

ฉ. เม่ือจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือประภัยแล้งของจังหวัดตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีแกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๕๖ แล้ว ให้เร่งสํารวจความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนทางที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ช .  ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง เ ช่น 
อหิวาตกโรค โรคอุจจารร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ โดยจัดหน่วยแพทย์และสาธรณสุขเคลื่อนท่ี เพ่ือ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสนันสนุนการจัดหาแหล่งน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และถูกสุขอนามัยกับประชาชน 

ซ. กําหนดแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงหน้าแล้ง 
เช่น กรณีการลักขโมยเคร่ืองสูบน้ํา เครื่องมืออุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน
ผู้ประสบภัยแล้ง เพ่ือลดการซํ้าเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณรงค์ชัย  คุณปลิ้ม 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข๖ ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีเกี่ยวกับภัยแล้งฤดูกาลเกิดภัยแล้ง เม่ือ
                                                            

๖สัมภาษณ์ณรงค์ชัย คุณปล้ิม. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข. วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๓๐ น. 
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สอบถามถึงแหล่งน้ําท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของเทศบาลเมืองแสนสุขว่าแหล่ง
นํ้าธรรมชาติที่ประชาชนใช้นอกจากท่ีมาจากประปาส่วนภูมิภาคแล้วมีแหล่งนํ้าอ่ืนท่ีประชาชนยังใช้อยู่
หรือไม่ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแหล่งนํ้าในเขตเทศบาลเมืองแบ่งเป็น ๒ แหล่งด้วยกัน
คือ 

๑. บ่อน้ํา เทศบาลเมืองแสนสุขมีบ่อนํ้าเพ่ือให้ประชาชนอุปโภคบริโภคได้มี ๓ แหล่งคือ บ่อ
นํ้าวัดเก่าโบราณ บ่อนํ้าในมหาวิทยาลัยบูรพา และบ่อนํ้าสุสานสว่างผลหนองมน 

๒. คลองนํ้า ในเทศบาลเมืองแสนสุขมีคลองนํ้า ๓ แห่งคือ คลองบางโปรง คลองนํ้าเหม็นและ
คลองนํ้าเขตเทศบาล 

ซ่ึงเม่ือก่อนประชาชนได้ใช้แหล่งนํ้าดังท่ีกล่าวมาเพ่ืออุปโภคและบริโภค แต่ในปัจจุบัน
เทศบาลเมืองแสนสุขได้ทําการวางท่อประชาไปตามหมู่เรือนและหมู่บ้านต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการ
บริการของการประปาส่วนภูมิภาคได้ร้อยละ ๙๙.๙๙ % คุณดารัตน์ สุรักขกะ๗ ท่านผู้อํานวยการ
ท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝนแล้งว่า การจัด
งานหรือการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดยังไม่มีปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ํา ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดกีฬาระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ เนื่องจากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานโดยเฉพาะการ
ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคและการมีแผนสํารองท่ีรองรับ เพราะมีรถบรรทุกนํ้าเตรียมแส
ตนด์บายไว้รอเม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉินหรือน้ําไม่ไหล แม้ในหน้าแล้งเองท่านผู้อํานวยการท่องเที่ยวและ
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ําขาดแคลน
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คงมีเพียงการแจ้งซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคในบ้างครั้ง
ที่มีการปิดซ่อมบํารุงตามวันเวลาและเส้นทางท่ีซ่อมบํารุงเท่าน้ัน แต่ก็ไม่ได้ไม่มีผลกระทบจากการขาด
แคลนนํ้าเหมือนในจังหวัดอ่ืนที่มีการนํานํ้ามาใช้ในการเกษตร เพราะการท่องเท่ียวและกีฬาเองก็มี
หน้าท่ีเพียงการบริหารจัดการในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงาน เช่น ประสานงานนักกีฬาที่จะ
มาแข่งขัน ผู้ที่มาติดต่อในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางจังหวัดจัดข้ึน นอกจากน้ันก็มีการจัดสรรให้ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการว่าจะให้ส่วนงานไหนพักที่โรงแรมไหน โดยการจัดรถรับส่ง อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ร่วมโครงการ การบริหารจัดการนํ้าจึงไม่ใช่หน้าท่ีโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้า ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีท่านก็ให้คําแนะนําเก่ียวกับการใช้น้ําโดยไปสัมภาษณ์ที่
บริษัทอิสเตอร์ซ่ึงจ่ายนํ้าให้กับอุตสากกรรมอมตะนครว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรในหน้าแล้งว่ามี
วิธีการบริหารจัดการอย่างไรในหน้าแล้ง ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการสําหรับการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาเกี่ ยว กับภัยแล้ ง ซ่ึง เกิดขึ้น ซํ้าซากทุก ปีก็ ต้อง ยึดหรือปฏิ บั ติตามเอกสารของ
กระทรวงมหาดไทยคือ หนังสือด่วนท่ี มท ๐๖๒๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องการ
                                                            

๗สัมภาษณ์คุณดารัตน์ สุรักขกะ. ท่านผู้อํานวยการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่าน. วันท่ี 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 



๘๔ 
 

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ ซ่ึงสรุปหลักการในการแก้ปัญหาเก่ียวกับภัยแล้ง
ออกเป็น ๑๐ ข้อคือ 

๑. ทบทวน จัดทําแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
๒. จัดเตรียมทรัพยกรในการบรรเทาความเดือดร้อนให้พร้อมใช้ได้ทันที 
๓. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางวิชาการ

เป็นกรอบในการปฎิบัติ 
๔. สํารวจและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง สํารวจภาชนะเก็บกักนํ้า

กลาง จัดทําแผนการจ่ายน้ํา และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดทําบัญชีแหล่งนํ้าแยกรายอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและบรรจุไว้ใน

แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
๖. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะกักเก็บนํ้าและใช้นํ้า

เพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงข้อมูลสถานการณ์นํ้าในพื้นที่ 

๗. บูรณาการหน่วยงานในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อม
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านเกษตร ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ 

๘. ให้ความรู้กับเกษตรกรเพ่ือให้ปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมการ
เพาะปลูก 

๙. กําหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดู
แล้ง 
   ๑๐. ป้องกันควบคุมโรคที่มักเกิดการระบาดในช่วงฤดูแล้ง ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสมและถูกสุขอนามัยกับประชาชน 

นอกจากแนวทางทั้ง ๑๐ ข้อ ในการเตรียมแก้ปัญหาฝนแล้งแล้วนายไชยรัตน์ พันธ์ุสิน 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี๘ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งใจจังหวัดชลบุรีว่า 
ชลบุรีถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีความโชคดีของคนจังหวัดชลบุรีที่มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เม่ือเทียบกับหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเน่ืองจากยังไม่

                                                            
๘สัมภาษณ์นายไชยรัตน์ พันธ์ุสิน, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี. วันท่ี ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 



๘๕ 
 

เคยเจอปัญหาเรื่องภัยแล้ง ที่เม่ือถึงหน้าแล้งก็มักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในช่วง

เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี แทบทุกภาคของประเทศไทย (ยกเว้นภาคใต้) ของไทยก็จะ

เจอปัญหาภัยแล้งทุกรัฐบาลก็จะพยายามหาทางแก้ไขโดยมีการจัดการบริหารนํ้าท้ังระบบ โดยเฉพาะ

รัฐบาลของท่านสมัคร สุนทรเวชพยายามที่จะสร้างโครงการสูบนํ้าจากแม่นํ้าโขงเพ่ือจะแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนน้ํากับเกษตรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เพียงพอต่อความต้องการใน

หน้าแล้ง แต่สุดท้ายโครงการน้ีก็ถูกพับไปซ่ึงรัฐบาลในยุคต่อมากก็ไม่มีรัฐบาลไหนท่ีจะเอาเรื่องน้ีนํามา

พิจารณาโครงการหรือสานต่อโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการการใช้นํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากอากาศที่ร้อน เพราะมีแหล่งนํ้าไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บนํ้าและเขื่อนที่มีมากถึง ๑๓ แห่งถือว่า

เยอะมากเม่ือเทียบกับความต้องการใช้นํ้าของประชาชนจังหวัดชลบุรี ก่อนท่ีจะวิเคราะห์กระบวนการ

บริหารจัดการนํ้าก็จะขอกล่าวถึงแหล่งนํ้าท่ีสําคัญของจังหวัดชลบุรี ซ่ึงใช้สําหรับอุปโภคและบริโภค

สําหรับจังหวัดชลบุรีมีทั้งหมด ๑๓ แหล่ง คุณสุทัศน์ นุชปานผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา 
(ช้ันพิเศษ)๙ โดยแต่ละแห่งมีความสามารถในการจัดเก็บเพ่ือประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไปดังนี้ 

 ๑. อ่างเก็บน้ําบางพระ สามารถกักเก็บนํ้าได้ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี พ้ืนที่ชลประทานท่ี
ได้รับประโยชน์ ๘,๕๐๐ ไร่ส่งนํ้าให้กับประปาบางพระ ศรีราชา บางแสน และชลบุรีนอกจากน้ันยังส่ง
ให้แก่อุตสาหกรรม 
 ๒. เขื่อนหนองค้อ เป็นเขื่อนดินสูง ๑๗ เมตรยาว ๒,๐๐๐ เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้ 
๑๙  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ๗,๘๐๐ ไร่ ส่งนํ้าให้กับอุตสาหกรรมและท่าเรือนํ้าลึก
แหลมฉบัง  
 ๓. เขื่อนมาบประชัย เป็นเขื่อนดินสูง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐๖๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ําได้ 
๑๔.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๔. อ่างเก็บน้ํากลางดง สามารถกักเก็บนํ้า ๗.๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๕. อ่างเก็บน้ําหนองน้ําเขียว สามารถกักเก็บนํ้า ๑๐.๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๖. อ่างเก็บน้ําห้วยสะพาน สามารถกักเก็บน้ํา ๓.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๗. อ่างเก็บน้ําห้วยขุนจิต สามารถกักเก็บนํ้า ๔.๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๘. อ่างเก็บน้ําหนองซากนอก สามารถกักเก็บนํ้า ๗.๐๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๙. อ่างเก็บน้ํารชัชโลธร สามารถกักเก็บน้ํา ๑๑.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
                                                            

๙สัมภาษณ์คุณสุทัศน์ นุชปาน, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ช้ันพิเศษ). วันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 



๘๖ 
 

 ๑๐. อ่างเก็บนํ้ามาบฟักทอง ๑ สามารถกักเก็บน้ํา ๑.๒๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๑. อ่างเก็บนํ้ามาบฟักทอง ๒ สามารถกักเก็บน้ํา ๑.๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๒. อ่างเก็บนํ้าห้วยตู่ ๑ สามารถกักเก็บนํ้า ๑.๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๓. อ่างเก็บนํ้าห้วยตู่ ๒ สามารถกักเก็บนํ้า ๒.๙๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
  ปัจจุบันความต้องการใช้นํ้าต่อปีอยู่ที่ ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่การประปาสามารถผลิต
นํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคได้ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซ่ึงถือได้ว่าการผลิตนํ้าประปาของจังหวัด
ชลบุรีนั้นสามารถผลิตได้มากกว่าความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้ถึง ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ถือว่าผลิตได้เกินความต้องการของการใช้น้ํา ซ่ึงปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคเองจึงยังไม่มี
ความจําเป็นที่จะต้องแสวงหาหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติม ดังน้ันปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ําในหน้าแล้งของ
ประชาชนจึงไม่เกิดปัญหาเหมือนบางจังหวัดท่ีต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเพราะปลูกข้าวจํานวนมาก ผลท่ี
ตามมาคือผลผลิตของเกษตรกรเสียหายเน่ืองจากพืชขาดนํ้าโดยเฉพาะการทํานา ในส่วนของชลบุรีเอง
ยังไม่มีปัญหาที่สืบเน่ืองจากการเกษตรที่ประชาชนร้องเรียนหรือแย่งนํ้าเพ่ือการเกษตรเหมือนที่อ่ืน 
อมเรศ บกสุวรรณ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาสภาพความแห้งแล้งลุ่มนํ้ายม โดยเริ่มจากการตรวจสอบสภาพ
ความแห้งแล้งที่ผ่านมา สาเหตุและความรุนแรงของสภาพความแห้งแล้งในแต่ละพ้ืนที่ โดยยึกหลัก
ปริมาณนํ้าท่ีมีในพ้ืนที่โดยสภาพธรรมชาติคือนํ้าฝนและนํ้าท่า เทียบกับการใช้นํ้าในกิจการต่าง ๆ 
พบว่า พ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมตอนล่างในแม่น้ํายมสายหลักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา โดยเฉลี่ยเกือบทุกปี 
และรอบ ๕ – ๖ ปี จะรุนแรงมากครั้งหนึ่ง ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากแม่นํ้าก็ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วง
ต้นฤดูฝนและในหน้าแล้ง เน่ืองจากปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้งมีค่าน้อยมาก ส่วนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายม
ตอนบนประสบปัญหาความแล้งน้อยกว่าตอนล่าง เน่ืองจากปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ และ
การใช้นํ้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ส่วนนํ้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนมากในช่วงฤดูแล้งเกือบทุกพ้ืนที่ของลุ่มนํ้ายม 
แต่จะขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร่ นอกจากน้ันยังพบว่าในรอบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา
ลุ่มน้ํายมมีแนวโน้มของฝนรายปีลดลง ๑ – ๑๔ มิลลิเมตร/ปี และปริมาณนํ้าท่าในฤดูแล้งลดลง
ตามลําดับ เน่ืองจากมีการใช้น้ําเพ่ิมขึ้น๑๐ นอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยรัศมี สุวรรณกําจร (๒๕๕๐) โดยกําหนดปัจจัยที่ใช้เป็น ๓ กลุ่มคือปัจจัย
วินิจฉัยภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยาได้แก่ปริมาณฝนตกรายปี ปัจจัยวินิจฉัยเชิงอุทก ได้แก่พ้ืนที่
ชลประทานและแหล่งนํ้าผิวดิน ความหนาแน่นของการระบายนํ้าและนํ้าใต้ดิน ปัจจัยวินิจฉัยเชิง
กายภาพ ได้แก่ความลาดชัน การระบายนํ้าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการศึกษาพบว่า การ
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยวิธีเมทริกซ์ ผู้วิเคราะห์สามารถใช้ความรู้ความสามารถใช้ความชํานาญ
ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะให้ความถูกต้องมากกว่าใช้วิธีการวิเคราะห์โดย
                                                            

  
๑๐อมเรศ บกสุวรรณ. สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ํายม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
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สมการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะสามารถจําลองพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพหากการปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์และมีองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ๑๑ 

  สรุป การบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล้งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทุกปี สาเหตุก็มาจาก
ปริมาณฝนท่ีตกลงมาไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้นํ้าของประชาชนช่วงฤดูฝนสั้น การบริหารจัดการนํ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงเป็นภาระของหน่วยงานที่มีหน้าท่ีเพ่ือจัดสรรให้เพียงพอ
ตามความต้องการ จากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องในการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล้งพอ
สรุปได้เป็นข้อดังน้ี ๑. การบริหารจัดการแหล่งนํ้าในฤดูฝนคือต้องกักเก็บน้ําไว้ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ๒. มีแหล่งน้ําท่ีสามารถกักเก็บน้ําไว้หลายแห่งที่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ในปริมาณท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนและสามารถสูบน้ําไป-มา สู่แหล่งกักเก็บน้ําใกล้เคียงได้โดยสะดวก ในส่วน
ของประชาชนเองก็ควรจะมีโอ่งเก็บนํ้าขนาดใหญ่หรือถังเก็บนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บนํ้าฝนไว้ใช้ย่ิงถ้า
ขุดเป็นบ่อหรืออ่างเก็บน้ําได้ก็ย่ิงดี 

 ๔.๑.๒.๒ การบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วม 
สําหรับประเทศไทยอยู่ร่องมรสุมซ่ึงเกิดจากการปะทะกัน ของลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ถ้าแนวชนของร่องมรสุมย่ิง
แคบ ก็จะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองได้ง่าย ตามสถิติแล้วช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน ร่องมรสุมจะ
พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมือนอย่างเช่นในขณะน้ี ดังน้ันเม่ือไรท่ี
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่ามีร่องมรสุม หรือร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่าน น่ันหมายถึงฝนจะตก
หนัก ถ้าร่องอยู่นานก็จะทําให้ฝนตกนาน และอาจเกิดนํ้าท่วมได้ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นพายุหมุน
เขตร้อนที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือในทะเลจีนใต้ และการเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย นอกนั้นก่อ
ตัวในเขตมหาสมุทรอินเดีย เม่ือพิจารณาประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในด้าน
ทําเลท่ีต้ัง พบว่ามักไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่น (Typhoon) มากนัก เม่ือประเทศไทยอยู่ในเขต
มรสุมซ่ึงมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมทุกปีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าท่วมเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหา โดยการวิจัยได้ทําการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับนํ้าท่วมดังน้ี คุณสังวรณ์ กระช้ันรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา๑๒ ได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท่วมของเทศบาลเมืองอ่างศิลาว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลาถึงแม้จะไม่ใช่
สถานที่ท่องเท่ียวแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเท่ียวแห่งหน่ึงก็ว่าได้ แม้ในความเป็นจริงประชาชนไม่ได้
ต้ังใจที่จะมาเท่ียวหรือมาซ้ือครกหินจากอ่างศิลา แต่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบางแสนท่ีมาจากกรุงเทพ

                                                            
๑๑รัศมี สุวรรณกําจร. แนวทางวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีพื้นที่ศึกษา

ลุ่มน้ําเชิญ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 
๑๒คุณสังวรณ์ กระช้ัน. อ้างแล้ว. 



๘๘ 
 

หรือจังหวัดชลบุรีก็ต้องผ่านเทศบาลเมืองอ่างศิลา ฉะน้ันทางผ่านท่ีจะไปยังแหล่งท่องเท่ียวก็ถือว่ามี
ความสําคัญสําหรับผู้ที่เดินทางไปท่องเท่ียวเจอถนนไม่สะดวก เจอนํ้าท่วมขังในระหว่างทางก็ไม่
อยากจะไปเท่ียวแล้ว ท่านรองนายกก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของดีของอ่างศิลาที่นักท่องเที่ยว
จะไปบางแสนก็มีตลาดข่ายอาหารสด โดยมีกุ้ง หอย ปู ปลา ไว้สําหรับบริการนักท่องเท่ียว ส่วนการ
บริหารจัดการน้ําท่วมของเทศบาลเมืองอ่างศิลาท่ีผ่านมาคือ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมต้ังแต่ก่อนที่จะเข้าหน้าฝน คือมีการระดมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปดูแลเก่ียวกับท่อ
ระบายนํ้า คลอง โดยเฉพาะก่ิงไม้ ใบไม้ที่ปลูกไว้ริมทางหล่นหรือหักลงไปคลองหรือท่อน้ํา รวมถึงการ
กําจัดหญ้าและวัชพืชต่าง ๆ ที่ขึ้นตามข้างทางสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้นํ้าท่วมได้ เพราะเม่ือ
เศษวัสดุต่าง ๆ ที่ว่ามาลอยไปติดหรือปิดปากท่อก็ทําให้เป็นที่มาของนํ้าท่วมได้เพราะน้ําไม่สามารถ
ระบายได้เร็ว นอกจากน้ีปัญหาอีกอย่างที่เจอตอนเข้ามาเป็นรองนายกในสมัยแรกเจอในช่วงหน้าฝน
คือ ปัญหาเกี่ยวกับเขตรับผิดชอบท่ีติดต่อกัน เช่น เทศบาลเมืองอ่างศิลาติดต่อกับเทศบาลเมืองแสนสุข 
เม่ือเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ทําความสะอาดท่อนํ้า รองนํ้าและคลองแล้วแต่ฝนตกน้ําก็ยังคงไหลช้า 
เน่ืองจากเทศบาลเมืองแสนสุขยังไม่ได้ความความสะอาดพร้อมกับอ่างศิลา ซ่ึงการทําความสะอาด
จะต้องทําพร้อมกันให้สุดสายหรือสุดร่องน้ํา ถ้าช่วงไหนระบายน้ําช้าก็เกิดปัญหานํ้าท่วมเหมือนเดิม 
ท่านรองนายกเทศมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการแก้ปัญหาว่า ในปัจจุบันเม่ือเทศบาลอ่างศิลกําหนด
วันเวลาท่ีจะทําความสะอาดร่องนํ้า ลําคลองที่แน่ชัดแล้วก็จะทําหนังสือไปแจ้งเทศบาลเมืองแสนสุขใน
เขตพ้ืนที่ติดต่อกันว่าอ่างศิลาจะมีกิจกรรมที่สมาชิกจะลงพ้ืนท่ีทําความสะอาด เพ่ือจะให้เทศบาลเมือง
แสนสุขได้มาทําความสะอาดพร้อมกันในวันเดียวกัน ซ่ึงการกระทําดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นการทํางาน
ร่วมกันของเจ้าหน้าท่ี นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกันของสองเทศบาล หรือ
หากมีปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือ ให้ความร่วมมือและยืมอุปกรณ์บางอย่างของแต่ละหน่วยงาน 
นอกจากน้ันทางเทศบาลก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดของคลองและร่องนํ้า 
โดยรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือของเหลือใช้จากบ้านเรือนลงถนน
และร่องนํ้า เพราะถ้าฝนตกน้ําก็จะพัดหรือไหลลงไปตามคลองแล้วปิดท่อ ทําให้นําระบายไม่สะดวก
เป็นที่มาของน้ําท่วม ควรจะทิ้งลงถังขยะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ โดยทางเทศบาลจะส่งเจ้าหน้าท่ี
ไปเก็บทุก ๓ วัน/ครั้ง 
 เม่ือสอบถามว่าในฤดูฝนเทศบาลเมืองอ่างศิลามีน้ําท่วมทุกปีหรือไม่ ท่านรองนายก ฯ ก็ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า ปกติแล้วถ้าฝนตกลงมาไม่หรือนานเกินไปทางเทศบาลก็สามารถจะระบายน้ําทัน 
เม่ือก่อนฝนตกลงมานิดหน่อยนํ้าก็ท่วมแล้วเพราะยังไม่มีระบบบริหารจัดการนํ้าท่ีดี แต่ในปัจจุบันทาง
เทศบาลได้วางท่อระบายน้ําคู่กับถนนแทบทุกสาย ถ้าปริมาณฝนท่ีตกลงมาในหน้าฝนถ้าตกหนัก
ติดต่อกันช่ัวโมงหรือสองช่ัวโมง ก็สามารถทําให้เกิดนํ้าท่วมได้เหมือนกัน บริเวณที่นํ้าท่วมก่อนท่ีอ่ืนก็
คือถนน เพราะนํ้าท่ีมาจากบ้านเรือนของประชาชนก็จะไหลมารวมกันที่ถนนโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทย์ 
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ที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะในปัจจุบันน้ีการสร้างบ้านของประชาชนก็ดี โครงการก่อสร้างต่างไม่ว่าจะเป็น
บ้านเด่ียวก็ดี ทาวน์เฮ้าส์ก็ดี โรงงานก็ดี เม่ือทําการก่อสร้างก็จะถมที่ดินขึ้นมาสูงกว่าถนน ผลท่ีตามมา
คือเม่ือฝนตกน้ําท่ีไหลจากบ้านเรือนของประชาชนก็จะไหลลงสู่ถนนก่อนจะไหลลงท่อและไปตามลํา
คลอง ในอดีตเม่ือฝนตกลงมาประชาชนก็จะหาอุปกรณ์มารองนํ้าฝนไว้เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคใน
บ้านเรือน นอกจากน้ันในสมัยก่อนพ้ืนบ้านของประชาชนก็เป็นพ้ืนดิน เม่ือฝนตกลงมานําก็สามารถซึม
ลงในพ้ืนดินได้ในระดับหน่ึง แต่ทุกวันนี้บ้านเรือนของประชาชนก็เทพ้ืนปูแทบทุกหลังเม่ือฝนตกลงมา
จึงไม่สามารถดูดน้ําไว้ได้ ซ่ึงในปัจจุบันประชาชนส่วนมากไม่ได้หาอุกรณ์มาเพ่ือจะรองน้ําไว้ใช้ 
เน่ืองจากน้ําฝนท่ีตกลงมาไม่สะอาดเหมือนในสมัยก่อน คงจะเป็นเพราะจังหวัดชลบุรีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พอฝนตกทําไมน้ําจึงท่วมเร็วกว่าใน
สมัยก่อนที่ฝนตกท้ังวันน้ําก็ไม่ท่วม ปัจจุบันถนนที่เทศบาลดูแลอยู่มีหลายสายที่ตํ่ากว่าพ้ืนบ้านของ
ชาวบ้าน เม่ือฝนตกลงมาประชาชนไม่รองน้ําเอาไว้อุปโภคบริโภคจึงทําให้น้ําไหลไปรวมกันที่ถนน ผลท่ี
ตามมาคือปัญหารถติดเนื่องจากรถไม่สามารถทําความเร็วได้จึงต้องขับช้า ๆ บางครั้งก็มีปัญหาตามมา
คือปัญหารถติด เพราะนํ้าเข้าเครื่องยนต์ทําให้เครื่องดับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์และรถเก่ง ท่านรอง
นายก ฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการท่ีจะยกถนนให้สูงกว่าบ้านของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรือ
เกินความสามารถของเทศบาล ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมถนนเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลพยายามแก้ปัญหา
ทุกปี โดยสาเหตุก็มาจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ในฤดูฝนท่านนายกก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือบริหารจัดการนํ้าคือ ทําความสะอาดถนน ทําความสะอาดร่องนํ้า ตรวจดูปาก
ท่อน้ําว่ามีขยะมูลฝอยหรือเปล่า ซ่ึงในวันที่ฝนตกหนักและเกิดปัญหานํ้าท่วมท่านนายก ฯ ก็จะเรียก
ทีมงานซ่ึงประกอบด้วยรองนายกและสมาชิกสภาออกมาช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
มาช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวของท่านเอง ปกติแล้วหากฝนหยุดตกประมาณ ๓๐ นาทีก็สามารถระบายน้ําท่ี
ท่วมถนนให้หมดไปได้ ซ่ึงก็มีบางครั้งที่ฝนตกติดต่อกันหลายช่ัวโมงก็ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมสูงและ
ระบายออกช้า และฝนยังไม่หยุดตกทางเทศบาลก็จะประสานไปยังหน่วยงานท่ีใกล้เคียงเช่น บางแสน 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพ่ือขอยืมเครื่องสูบนํ้ามาช่วยระบายออกจากถนนให้เร็วท่ีสุด๑๓ 
ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าท่วมในฤดูฝนว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วม
ขององค์การบริหารจังหวัดชลบุรีว่ามีปัญหานํ้าท่วมทุกปี แต่ปัญหานํ้าท่วมท่ีว่าจะไม่เหมือนกับจังหวัด
ที่มีแม่นํ้าใหญ่ไหลผ่าน ปัญหานํ้าท่วมของจังหวัดชลบุรีส่วนมากจะมีปัญหาเม่ือมีกรณีฝนตกหนักและ
ติดต่อกันนานหลายช่ัวโมง ทําให้ระบายน้ําไม่ทันเน่ืองจากน้ําท่ีไหลมาจากบ้านเรือนจะมารวมกันที่
ถนนเป็นจํานวนมาก เม่ือสอบถามว่าถนนสายไหนที่นํ้าท่วมบ่อยหรือท่วมทุกปี ท่านผู้อํานวยการการ
กีฬาและกีฬาได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถนนสุขุมวิทย์สายเก่าต้ังแต่สี่แยกเฉลิมไทยไปถึงสี่แยกโรงเรียนชล
กัลยานุกูล และถนนเส้นบ้านบึง เพราะพ้ืนที่เกือบทั้งหมดไม่มีดินช่วยดูดนํ้าเพ่ือชะลอไม่ให้นํ้าลง ส่วน
                                                            

๑๓คุณดารัตน์ สุขรักขกะ. อ้างแล้ว. 



๙๐ 
 

หน่ึงก็มาจากปากท่อแคบน้ําจึงระบายไม่ทันอันเป็นที่มาของนํ้าท่วม แต่เท่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฝนจะตก
หนักขนาดไหนแต่พอฝนหยุดตกทางเทศบาลเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถบริหาร
จัดการน้ําให้แห้งได้ภายใน ๓๐ นาที ในส่วนของรายละเอียดของการบริหารจัดการเก่ียวกับนํ้าท่วมคือ
การวางท่อระบายนํ้าตามถนนสายต่าง ๆ โดยหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ําในตัวเมืองชลบุรีเป็นของ
เทศบาลเมืองชลบุรี จากข้อมูลเทศบาลเมืองชลบุรีได้มีการวางท่อระบายน้ําของเทศบาลเมืองน้ันมีการ
วางท่อตามถนนต่าง ๆ จํานวนทั้งหมด ๘๗ เส้น มีความยาวรวมกันถึง ๔๓,๓๒๔ เมตร แบ่งตามขนาด
ของท่อนํ้าและลํารางดังน้ี 

 ๑ ขนาด Ø ๐.๔ เมตร มีจํานวน ๗ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๒. ขนาด Ø ๐.๖ เมตร มีจํานวน ๒๑ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๓. ขนาด Ø ๐.๘ เมตร มีจํานวน ๓๕ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๔. ขนาด Ø ๑ เมตร มีจํานวน ๑๐ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๕. ขนาด Ø ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร มีจํานวน ๖ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๖. ขนาด Ø ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร มีจํานวน ๑ ซอย/ ถนน(เส้น) 
 ๗. ขนาด Ø ๒.๔๐x๑๑.๐๐ เมตร มีจํานวน ๓ คลอง/ รางนํ้า 
 หลังจากมีนํ้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้มีการขุดและวางท่อ
ขนาดใหญ่เพ่ือระบายนํ้าลงสู่ทะเลด้วยความสะดวก คือถนนสุขุมวิทได้มีการดําเนินการขุดวางท่อ Ø 
๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ซ่ึงถือเป็นท่อน้ําขนาดใหญ่เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วมความยาว ๒,๒๗๑ เมตร เพ่ือให้
การบริหารจัดการเกี่ยวกับนํ้าท่วมได้ผลและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็มีเคร่ืองสูบนํ้าไว้ป้องกันนํ้าท่วมขนาด ๓ น้ิว จํานวน ๒ เคร่ือง เม่ือมีการร้องขอจากท้องที่ที่
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็สามารถส่งเคร่ืองสูบนํ้าไปช่วยสูบเพ่ือระบายนํ้าให้เร็วข้ึน
โดยส่วนของเทศบาลเมืองแสนสุข๑๔ การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญ เช่น การจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอ การดูแล
เกี่ยวกับขยะ การดูแลความเรียบร้อยของชายหาด สิ่งสําคัญท่ีสุดคือห้องน้ํามีเพียงพอกับปริมาณของ
คนที่มาเท่ียว ส่วนการบริหารจัดการน้ําในหน้าฝนหรือการแก้ปัญหาเก่ียวกับนํ้าท่วมนั้น ทางเทศบาล
เมืองแสนสุขก็ได้มีการบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหานํ้าท่วมได้ดีในระดับหน่ึง โดยเฉพาะบางแสนใน
หน้าฝนแทบจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมเลย ในส่วนท่ีมีปัญหานํ้าท่วมคือถนนสุขุวิทสายเก่าคือแถว
ตลาดหนองมน ตลาดหนองมนถือว่าเป็นตลาดของฝากท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดชลบุรี เม่ือพูดถึงหนองมน
ทุกคนก็จะนึกถึงข้าวหลามซ่ึงเป็นของฝากที่มีช่ือเสียงของจังหวัดชลบุรี เม่ือฝนตกหนักและตกนานก็
จะมีปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเป็นประจํา แต่หลังฝนหยุดตกไม่เกินคร่ึงชั่วโมงทางเทศบาลก็สามารถระบาย

                                                            
๑๔คุณณรงค์ชัย คุณปล้ืม. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข. อ้างแล้ว. 



๙๑ 
 

นํ้าให้แห้งได้ เพราะทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีการบริหารจัดเก่ียวกับปัญหานํ้าท่วมที่เกิดข้ึนทุกปี โดย
การวางท่อระบายนํ้าเพ่ือให้นําสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว และการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เกิดความม้ันใจว่าทางเทศบาลสามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมได้ การดําเนินเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาลแสนสุขก็ได้มี
ความต้ังใจท่ีจะให้ถนนทุกสายมีการวางท่อระบายนํ้าเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมในฤดูฝน ก็ดูรายละเอียดจาก
ตารางข้างล่างประกอบ 

ระบบระบายน้ําของเทศบาลเมืองแสนสุข 

ลําดับ ช่ือถนน ขนาดท่อเส้นผา่ศูนย์กลาง 

(เมตร) 

ความยาวท่อ

(เมตร) 

๑ สุขุมวิท Ø ๑.๐๐ ๑๑,๐๘๐.๐๐

๒ ลงหาดบางแสน Ø ๑.๒๐ ๔,๙๖๐.๐๐

๓ บางแสน-อ่างศิลา Ø ๑.๒๐ ๔,๘๐๐.๐๐

๔ เขาสามมุข ท่อราง ๖,๓๖๔.๐๐

๕ บางแสนสาย ๑ ซอย ๑ Ø .๘๐ ๔๘๐.๐๐

๖ บางแสนสาย ๑ ซอย ๒ Ø .๘๐ ๔๐๐.๐๐

๗ บางแสนสาย ๑ ซอย ๔ Ø .๘๐ ๕๒๐.๐๐

๘ บางแสนสาย ๑ ซอย ๕ Ø .๘๐ ๕๖๐.๐๐

๙ บางแสนสาย ๑ ซอย ๖ Ø ๖๐ ๔๐๐.๐๐

๑๐ บางแสนสาย ๒  Ø ๑.๒๐ ๙,๔๖๔ 

๑๑ แสนสุข Ø ๑ ๒,๖๔๐.๐๐

๑๒ ซอยเปรมใจราษฎร์ Ø ๑ ๑๘๐ 



๙๒ 
 

๑๓ เข้าโรงเรียนสามมุก Ø ๑ ๕๑๐ 

ที่มา : กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข 

 จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่าการวางท่อระบายนํ้าของเทศบาลเมืองแสนสุขได้วางท่อขนาด
กลางคือเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักเก่ียวกับการแก้ปัญหานํ้า
ท่วมเป็นอย่างดี จึงมีการวางท่อระบายน้ําจํานวนมากตามซอยต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๗ เส้น/ถนนท่ี
ยกตัวอย่างมานี้การวางท่อขนาดใหญ่ เพ่ือจะทําให้สามารถระบายน้ําฝนท่ีตกลงมาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว จะได้ไม่เกิดปัญหากับผู้ที่เดินทางมาเที่ยว ปกติแล้วปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมา ๕๐ – ๘๐ 
มิลลิเมตรท่ีตกติดต่อกันหนึ่งถึงสองช่ัวโมงทางเทศบาล ฯ สามารถระบายนํ้าให้หมดภายในเวลา ๓๐ 
นาทีโดยไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วม หากตกหนักกว่าน้ัก็อาจจะมีปัญหาน้ําท่วมบ้างเน่ืองจากปริมาณนํ้า
มากจึงไม่สามารถจะระบายได้ทัน อย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์ต้ังแต่ตอนต้นแล้วว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
เทศบาลเมืองแสนสุขจะเป็นพ้ืนปูน จึงไม่สามารถดูดหรือซับน้ําไว้เหมือนพ้ืนดิน แต่อย่างไรก็ตามทาง
เทศบาลเมืองก็ได้มีความพร้อมกับการรับมือและแก้ปัญหานํ้าท่วมถนน ปัญหานํ้าท่วมในสมัยก่อนกับ
ปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันที่เม่ือเกิดปัญหาน้ําท่วมคือท่วมพืชผลทางการเกษตรและท่วมบ้านเรือนของ
ประชาชน แต่นํ้าท่วมในปัจจุบันก็จะมีลักษณะคล้ายกันในหลายจังหวัดคือ นํ้าท่วมถนน เม่ือสอบถาม
ถึงงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญาหานํ้าท่วมทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีปัญหาขาด
งบประมาณหรือไม่ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ก็ให้สําภาษณ์ว่าในส่วนของงบประมาณน้ันไม่ค่อยมีปัญหา 
เน่ืองจากบางแสนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดทะเลอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทําให้มีประชาชน
เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ลานจอดรถท่ี
เทศบาลจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อจํานวนประชาชนท่ีมาท่องเท่ียว ปัญหาของการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับน้ําท่วมอีกอย่างหน่ึงคือ เม่ือมีการดําเนินการเพื่อขุดวางท่อระบายนํ้าขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ี เช่น ตํารวจ เจ้าหน้าท่ีปกครองอ่ืน เพราะในการวาง
ท่อระบายน้ําขนาดใหญ่จะต้องมีการปิดปั้นถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมา  
 จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมจะเห็น
ว่าจังหวัดชลบุรีมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าท่วม โดยการบูรณาการหลายหน่วยงานให้เข้า
มาแก้ปัญหาเก่ียวกับนํ้าท่วมโดยเฉพาะบริษัทอิส วอเตอร์ จํากัด มหาชนซ่ึงมีเคร่ืองสูบน้ําขนาดใหญ่
สามารถสูบน้ําได้ในปริมาณที่มากต่อวัน หากน้ํามีปริมาณมากจะเกินความสามารถกักเก็บก็สามารถสูบ
ไปอีกแหล่งหน่ึงที่มีน้ําน้อยกว่าได้ เพราะปกติทั้ง ๔ จังหวัดของภาคตะวันออกแต่ละจังหวัดปริมาณฝน
ที่ตกลงมาแต่ละปีก็จะไม่เท่ากัน การมีหน่วยงานที่ดูแลเก่ียวกับแหล่งนํ้าท่ีมีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือท่ี
พร้อมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมจึงถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี นอกจากน้ันยังมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ําฝน ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ําไม่สะดวกจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วม 
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โดยการวางท่อระบายน้ําตามถนนสายต่าง ๆ ซ่ึงท่อท่ีวางก็มีขนาดแตกต่างกันไปหากเป็นถนนสายหลัก
ก็จะวางท่อขนาดใหญ่เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและทําให้นํ้าไหลได้สะดวก โดยมีการทําความสะอาดตามร่อง
นํ้า คลอง ปากท่อไม่ให้มีอะไรมาขัดขวางทําให้น้ําไหลไม่สะดวก จากงานวิจัยของสุภาวดี  เปรมจิตร์ 
ได้กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาและสาเหตุของนํ้าท่วมว่า สภาพปัญหาของพ้ืนที่แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ชุมชน
ติดริมแม่น้ําและพ้ืนที่ไม่ติดริมแม่นํ้า โดยท้ังสองพ้ืนท่ีเกิดปัญหาอุทกภัยซํ้าซากทุกปีเหมือนกัน สาเหตุ
ของพ้ืนที่ชุมชนติดริมนํ้าคือ พายุฝน นํ้าทะเลหนุน ส่วนพ้ืนท่ีชุมชนไม่ติดแม่นํ้าคือระบายน้ําส่วนเกินใน
ปริมาณท่ีมากของพ้ืนที่ข้างเคียงประกอบด้วยพายุฝน นอกจากน้ันยังกล่าวถึงแนวทางป้องกันอุทกภัย
ว่า แนวทางป้องกันอุทกภัยด้วยสิ่งก่อสร้างกับแนวป้องกันคือการสร้างเขื่อนเก็บน้ํา ก่อสร้างคันก้ันนํ้า
ในรูปแบบของถนน การปรับปรุงท่อระบายนํ้า การสร้างประตูระบายนํ้า๑๕  
  ส่วนศิรพัชร  วัชรภาสกรก็นําเสนอวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหานํ้าของหมู่บ้านแหลมทอง

เกี่ยวกับการจัดการปัญหานํ้าท่วมว่า แนวทางแก้ปัญหานํ้าท่วมภายในชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง

สามารถดําเนินการได้โดยการใช้นโยบายด้านการก่อสร้าง ได้แก่การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การ
ปรับปรุงระบบระบายนํ้า และการติดต้ังเครื่องสูบนํ้าในชุมชน การสร้างแนวป้องกันน้ํารอบชุมชน และ
นโยบายด้านการจัดการโดยให้ความรู้ในการป้องกันที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทา

ผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วม การขุดลอกคลอง ท่อระบายน้ําเพ่ือกําจัดสิ่งอุดตัน การพร่องนํ้าในท่อ

ระบายน้ําในช่วงฤดูฝน เพ่ือเตรียมรับปริมาณนํ้าฝน การจัดหาพาหนะขนส่งประชาชนในขณะนํ้า

ท่วม๑๖ นอกจากสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมแล้วจากงานวิจัยของดวงมณี  ทองคําและคณะยังได้

เสนอแนวทางเม่ือเกิดปัญหาน้ําท่วมว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการปรับตัวหลังจากจากประสบอุกภัย

หลายครั้ง กล่าวคือมีการสังเกตุปริมาณน้ําท่ีหลากมาบังพ้ืนที่อาศัย เพ่ือเฝ้าสังเกตุการณ์สถานการณ์

อุทกภัย และคอยตามข่าวสารแจ้งเตือนอุทกภัยจากหน่วยงานของรัฐ เม่ือมีการแจ้งเตือนอุทกภัยหรือ

ระดับนํ้าในแม่นําอยู่ในระดับวิกฤติ (ระดับนํ้าสูงประมาณ ๑.๐๐ – ๑.๕ เมตร) ก็สามารถรับมือได้ ทั้ง

การเก็บสัมภาระเตรียมพร้อมภายในที่อยู่อาศัย การเตรียมพร้อมยานพาหนะและสัตว์เลี้ยงไปยังท่ี

ปลอดภัย มีการเตรียมของใช้ในชีวิตประจําวันทั้งอาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรคและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 

                                                            
๑๕สุภาวดี เปรมจิตร์, สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางป้องกันอุทกภัยของตําบลบางยาง อําเภอบ้าน

สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) ๒๕๕๙. 
๑๖ศิรพัชร วัชรภาสกร, การจัดการปัญหาน้ําท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์). 
๒๕๕๖. 
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ทางเจ้าหน้าที่มีการวางแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านอัตรากําลัง ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ช่องทางการสื่อสาร และการป้องกัน๑๗ 

สรุป การบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมทุกส่วนงานต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา โดยในส่วน
ของการบริหารจัดการเก่ียวกับต้นน้ําคือแห่งน้ําต่าง ๆ ต้องคอยติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ตรวจดูวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดูแล

เกี่ยวกับคลอง ร่องนํ้า ท่อนํ้า รางน้ําคอยดูเศษวัสดุจากบ้านเรือน กิ่งไม้ ใบไม้ไม่ให้ไปอุดตันท่อนํ้า 
นอกจากน้ันควรปรับปรุงท่อนํ้าให้มีขนาดใหญ่เพ่ือจะได้ระบายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งน้ํา 
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับแหล่งนํ้าซ่ึงเป็นแหล่งกักเก็บก่อนจะส่งไปยัง

ผู้บริโภคนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๙  กรมชลประทาน๑๘ ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล้งว่า ทางอ่างเก็บน้ําบางพระกรมชลประทานได้มีการ
วางแผนร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน โดยนําเอาสถิติของ
ปริมาณฝนที่ตกลงมาแต่ละเดือนตลอดท้ังปีมาวิเคราะห์ นอกจากนั้นทางอ่างเก็บน้ําก็มีเกณฑ์การกัก
เก็บน้ําตลอดทั้งปีว่า เดือนไหนจะกักเก็บไว้เท่าไหร จะปล่อยออกไปเท่าไร ยกเว้นในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง 
จะไม่มีฝนตกมาในช่วงน้ัน เม่ือสอบถามว่าปกติแล้วฝนทิ้งช่วง ปกติฝนท้ิงช่วงประมาณครึ่งเดือนถึงสอง
เดือน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ ดร.สุทัศน์  วีสกุล ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
นํ้า (องค์การมหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ปรากฎการณ์เอลนีโญ่จะเกิดข้ึนกับประเทศไทย ปกติฝนทิ้ง
ช่วงจะอยู่ระหว่าง ๑ – ๒ สัปดาห์ คือช่วงปลายเดือนมิถุนายน แต่ในปี ๒๕๖๒ นี้ฝนอาจทิ้งช่วงยาวไป
ถึงเดือนกรกฎาคม กว่าฝนจะตกอีกทีก็ประมาณเดือนสิงหาคม๑๙ การบริหารจัดการนํ้าในฤดูฝนถือว่า
เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะสามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้จนผ่านพ้นฤดูแล้งเข้าฤดูฝนได้หรือไม่ เม่ือถึงฤดูแล้งนํ้า
ขาดหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทางอ่างเก็บนํ้าก็จะแจ้งไปท่ีบริษัทอิสท์ วอเตอร์ 
จํากัดเพ่ือให้สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทให้สูบมาใส่อ่างเก็บนํ้าบางพระเพราะ
ปริมาณนํ้าในอ่างเหลือน้อย นอกจากน้ีการบริหารจัดการนํ้าก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดนโยบายส่งเสริม

                                                            
๑๗ดวงมณี ทองคําและคณะ, การปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย, 

(วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีท่ี ๑๒ , ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) หน้า ๑๗๗.  
๑๘สัมภาษณ์นายสุชาติ เจริญศรี, ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๙  กรมชลประทาน. วันท่ี ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
๑๙ด ร . สุ ทั ศ น์  วี ส กุ ล ,  ไ ท ย รั ฐ อ อ น ไ ล น์  ๑๕  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒๕๖๒ . 

(www.thairath.co.th/news/local/1567358) เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
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การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และ
ชลบุรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” มีความคืบหน้า
เป็นรูปธรรมมากข้ึน จากนโยบายของรัฐบาลมีผู้ประกอบการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมข้ึนกว่า ๕๒๐ 
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม ๑.๐๒ แสนล้านบาท โดยเฉพาะ “ทรัพยากรน้ํา” กําลังเป็นประเด็นท้า
ทายของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะปีน้ีภาคตะวันออกอาจประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ารุนแรงที่สุดใน
รอบ ๑๔ ปี เนื่องจากปริมาณน้ําต้นทุนเข่ือนกักเก็บน้ําในภาคตะวันออกเกือบทุกแห่งลดลง๒๐. ต่อปีถึง
ว่าเพ่ิมข้ึนเยอะมากการบริหารจัดการนํ้าฤดูแล้งของอ่างเก็บนํ้าในแต่ละปีก็จะเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลที่กําหนดว่าควรจะกักเก็บไว้ในหน้าแล้งปริมาณเท่าไร ปกติการกําหนดเกณฑ์ในการกักเก็บนํ้า
ในฤดูฝนถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้ากักเก็บไว้น้อยก็จะมีปัญหาในหน้าแล้งนํ้ามีไม่พอใช้ ซ่ึงกรม
ชลประทานก็จะนําข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์ ในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาด
ล่วงหน้าไว้ถึง ๓ เดือนโดยใช้ดาวเทียมมาวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการน้ําใน
ฤดูแล้ง การบริหารจัดการน้ําในฤดูแล้งถือว่ามีความสําคัญเป็นอันมากโดยเฉพาะการมีแหล่งนํ้าสํารอง 
ซ่ึงบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนเป็นผู้หาแหล่งน้ําสํารอง ด้านนายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี๒๑ ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เม่ือกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็น
บริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ซ่ึงหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะ
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งที่เกิดข้ึนทุกปีจะ
อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดนํ้าได้รับ
ความเสียหาย เม่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งแล้วสรุปได้ดังน้ี 

๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่ิงแวดล้อม โดยในฤดูฝน ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ้งช่วง ไม่กระจายสมํ่าเสมอ ทําให้มีนํ้าเก็บกักในแหล่งน้ําน้อย นํ้าและความช้ืน
ในดินมีน้อย ในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดทําให้การสูญเสียนํ้าจากการระเหยมีมาก ทําให้น้ําในแหล่งนํ้า
ลดปริมาณลงจนถึงเหือดแห้งไป 

๒. ความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมมากข้ึน จากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพและการใช้ทรัพยากรจึงมีมาก ความต้องการน้ําเพ่ือกิจกรรมต่างๆ จึงมี
มากตามไปด้วย ในขณะท่ีแหล่งเก็บกักน้ํามีจํากัดไม่เพ่ิมข้ึนสัมพันธ์กัน 
                                                            

๒๐สัมภาษณ์อภิรักษ์ อํ่าสุริยะ, หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี. เมื่อวันท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

๒๑สัมภาษณ์กิติกร สุขสม, อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี. (ผู้ให้สัมภาษณ์). เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๔.๐๐ น.  
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๓. แหล่งเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น มีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักนํ้า
ไว้ใช้ประโยชน์ซ่ึงอาจเกิดจาก ข้อจํากัดของภูมิประเทศท่ีไม่มีลํานํ้าธรรมชาติ หรือไม่เหมาะสมที่จะ
พัฒนาเป็นแหล่งนํ้า หรือแหล่งน้ําได้รับการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่
เพียงพอ 

๔. แหล่งเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้นเสื่อมสภาพ ต้ืนเขิน ชํารุด ทําให้มี
ประสิทธิภาพตํ่า เก็บกักนํ้าไว้ได้น้อยจนถึงไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ได้ การรองนํ้าฝนจากหลังคาบ้าน
เพ่ือเก็บเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถทําได้ เพราะแร่ใยหินที่ใช้ผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาเป็นสารก่อ
มะเร็ง อีกทั้งในเขตเมืองก็จะมีฝุ่นควันจากเครื่องยนต์รถมาก 

๕. การทําลายป่าต้นน้ําลําธาร ทําให้ไม่มีต้นไม้ที่ทําหน้าท่ีดูดซับน้ําฝนลงสู่ใต้ผิวดิน 
อุ้มน้ําเอาไว้ และยึดดินให้มีความม่ันคง ก็จะขาดแคลนนํ้าท่ีจะถูกปลดปล่อยออกมาสู่ลําธารและลํานํ้า
ในช่วงฤดูแล้ง 

๖. คุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น นํ้าเค็ม นํ้าขุ่น เป็นสนิม 
สกปรก หรือเน่าเสีย 

๗. การขาดจิตสํานึกในการใช้น้ําและการอนุรักษ์นํ้า เช่น ใช้น้ําไม่ประหยัด ใช้นํ้า
อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม การบุกรุกทําลายแหล่งนํ้า ที่พบบ่อย ๆ คือ การลงจับปลาในแหล่งน้ําทําให้
นํ้าขุ่น หรือถ้าหากระบายนํ้าออกเพ่ือจับปลา ก็จะไม่มีนํ้าเหลืออยู่อีกต่อไป 

๘. การวางผังเมืองไม่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพ้ืนที่เพ่ือการทํากิจกรรมไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับแหล่งนํ้าที่จะนํามาใช้ประโยชน์ ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งนํ้าที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า 

๙. การบริหารจัดการน้ํา ถ้าเกิดความผิดพลาดในการพร่องน้ําระบายน้ํา ทําให้มีนํ้า
เหลือเก็บกักไว้น้อย 

๑๐. การพัฒนาแหล่งนํ้าท่ีไม่เหมาะสม โดยในระยะเวลาช่วงต้นๆ ของการพัฒนา
แหล่งนํ้า อาจเน้นเรื่องการเร่งรัดการพัฒนามากเกินไป โดยต้องการสร้างจํานวนท่ีมาก ใช้งบประมาณ
น้อยๆ เสร็จเร็วๆ  เป็นการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทําให้มีแหล่งนํ้าจํานวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ขนาดเล็กเกินไปเก็บกักนํ้าได้น้อย บางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนเกินไป 
  ในการบริหารจัดการนํ้าจึงต้องจัดทั้งระบบให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการนํ้า
โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นการดําเนินการได้ช้า จากสาเหตุเบ้ืองต้น
อันเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อุตสาหกรรมจังหวัดก็จะเข้าไปมีส่วนข้อท่ี ๕ กับข้อท่ี ๙ คือการ
เข้าไปกําหนดเขตอุตสาหกรรมว่าสถานที่ใดสามารถจะสร้างโรงงานได้ สถานท่ีใดสร้างโรงงานไม่ได้ 
หากเป็นพ้ืนที่สีเขียวเป็นเขตป่า เป็นเขตชุมชนก็จะไม่มีการอนุญาตให้สร้างโรงงาน การวางผังเมืองให้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้มีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าโดยตรงจึงไม่สามารถให้
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ข้อมูลในกรณีได้ คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์ ผู้อํานวยการบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัด๒๒ได้กล่าวถึงการ
บริหารจัดการนํ้าในหน้าแล้งว่า เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีบริษัทที่มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโดยตรง
ถือว่าเป็นความได้เปรียบเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน เพราะบริษัทอิสวอเตอร์ต้ังขึ้นมาโดยนโยบายของ
รัฐบาล เริ่มก่อต้ังในปี ๒๕๓๕ ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ ยังคงมุ่งม่ัน ต้ังใจที่จะดําเนินภารกิจเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความม่ันคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งนํ้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เหตุการณ์หน่ึงที่ทุกคนคงไม่มีวันลืม 
คือวิกฤตภัยแล้งเม่ือปี ๒๕๔๘ นํ้าในอ่างเก็บนํ้าทุกแห่งเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีน้ําด่ืมนํ้ากิน 
อุตสาหกรรมต้องลดการใช้นํ้า ผลผลิตจากภาคการเกษตรตกตํ่า ทุกภาคส่วนต้องทํางานประสานกัน
เพ่ือประคองให้เศรษฐกิจของประเทศไปรอด เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของการ
บริหารจัดการนํ้าของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการวางรากฐานการบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกของ
บริษัทอีสท์ วอเตอร์จํากัด ได้อย่างแข็งแกร่ง น่ันคือ การพัฒนาโครงข่ายท่อส่งนํ้าให้เช่ือมโยงแหล่งนํ้า
หลักใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน การดําเนินธุรกิจท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชน และการดูแลพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงป่าต้นนํ้า เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านน้ําให้กับชุมชนและสร้าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จุดประสงค์หลักของการก่อต้ังบริษัท อิสท์ วอเตอร์จํากัดคือ 
รัฐบาลต้องการบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกทั้งระบบ โดยในช่วงแรกทางรัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการ
ให้คือต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ  บริหารจัดการภายใต้การดูแลกับกับจากภาครัฐโดยตรง แต่ภายหลังรัฐบาล
ได้มีนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เอกชนเข้ามาทําหน้าท่ีบริการจัดการแทนภาครัฐ โดยมอง
การบริหารของเอกชนว่ามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการสั่งการก็ไม่ผ่าน
กระบวนการหรือผ่านขั้นตอนมาก 
  หลายปีที่ผ่านมาบริษัท อีสท์ วอเตอร์จํากัดได้เรียนรู้และตอบรับต่อความท้าทายต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ดีที่สุด อีสท์ วอเตอร์ ได้ค้นพบว่าการดําเนินธุรกิจของเรา
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องดูแลให้ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ต้นทางของ
นํ้าไปจนถึงปลายนํ้า โดยชุมชนที่อยู่ตลอดแนวโครงข่ายท่อส่งนํ้าดิบความยาวกว่า ๔๙๑.๘ กิโลเมตร 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีนํ้ากินน้ําใช้อย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน จึงเตรียมเดินหน้าสร้างชุมชนต้นแบบ
ตลอดเส้นทางการลําเลียงนํ้า ด้วย ๓ โครงการต้นแบบ ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา ภายใต้
โครงการ ๒๕thEast Water…Steps of Growth”  

                                                            
๒๒สัมภาษณ์คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์, ผู้อํานวยการบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัด. เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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 ทางบริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ที่เกิดจากการจําหน่วยน้ําของบริษัทเอาไปมอบ
ให้กับชุมชนที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ํา โดยงบประมาณที่ทางบริษัท ฯ มอบเงินจํานวน ๖ %  ของรายได้
ที่มาจการการจ่ายน้ํา เพ่ือตอบแทนทางสังคมทําให้สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทจะมอบเงินดังกล่าวให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันแล้ว
มีการจัดต้ังขึ้นเป็นชมรม และมีศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณที่ทางบริษัทมอบให้อีก ๑ 
โครงการชุมชนต้นแบบคือ “ประปาชุมชน สร้างคน สร้างสุข” เป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึง
นํ้าสะอาดของชุมชนตามแนวประชารัฐ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งและม่ันคง
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา โดยจับมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) ฝึกอบรมทักษะ
หลักสูตร “การควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปาชุมชน” ให้กับ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกจํานวน ๙ แห่ง ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixed it Center) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางดูแลและบํารุงรักษาระบบประปาตามชุมชนต่างๆ ในส่วนน้ีท่านก็ได้ฝากให้ข้อมูลเหล่าน้ีได้
ผ่านไปถึงประชาชนจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจ และฟังข้อมูลมาด้านเดียวโดยมองว่าบริษัทมีความเห็น
แก่ตัวและกอบโกยกําไรโดยไม่ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการหลายโครงการของบริษัท
ก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนหรือหน่วยงานราชการท่ีทางบริษัทได้มอบทุนหรือเงินงบประมาณให้ทํา
เดินตามโครงการที่ขอมายังบริษัท 

 เม่ือสอบถามว่าทางบริษัทได้ทําการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าใต้ดินขึ้นมาใช้หรือไม่ ท่านก็ได้ให้
สัมภาษณ์ว่าการสูบนํ้าจากแหล่งน้ําใต้ดินในปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากปริมาณการสูบน้ําจากแหล่งนํ้า
ใต้ดินหรือบาดาลน้ันสามารถสูบได้ในปริมาณนิดหน่อยเม่ือเทียบกับความต้องการใช้แล้วไม่คุ้มค่า คือ
สูบได้วันละ ๔ – ๕ แสนลูกบาศก์เมตรเท่าน้ันเอง ทางบริษัทจึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับแหล่งนํ้าบนดินเป็นหลัก โดยในหน้าแล้งการสูบน้ําเพ่ือให้การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายน้ําให้กับ
ประชาชนใช้จ่ายในหน้าแล้งนั้น การประปาส่วนภูมิภาคเองก็บอกว่าสามารถใช้จ่ายนํ้าให้กับประชาชน
ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เม่ือสอบถามเพ่ิมเติมถึงความเป็นไปได้ของการสูบเอานํ้า
ทะเลมาทําเป็นนํ้าจืดมีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่านผู้อํานวยการ ฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนน้ีทาง
บริษัทเองยังไม่มีนะโยบายเพ่ือท่ีจะนําเอาน้ําจากทะเลมาผลิตเป็นนํ้าประปา เพราะค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนสูงไม่คุ้มกับการลงทุน หมายความว่าถ้าจะนํานํ้าทะเลมาผลิตเป็นน้ําประปาเพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนค่าใช้จ่ายก็จะเพ่ิมข้ึน ผลท่ีจะตามมาคือทําให้ราคานํ้าประปาเพ่ิมข้ึนไปด้วย  

ส่วนการบริหารจัดการนํ้าท่วมนั้นก็เป็นไปตามจุดประสงค์ของการก่อต้ังบริษัท ซ่ึงต้ังขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้งคือการดําเนินการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าหน่ึงไปอีกแหล่งหนึ่ง ปกติทางบริษัท
จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ปริมาณน้ําฝน นอกจากนั้นทางบริษัทก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการน้ําโดยตรง เช่น กรมชลประทาน อ่างเก็บนํ้า เข่ือน การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ เพ่ือ
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ประเมินสถานการณ์นํ้า ถ้าหากมีพายุเข้าหลายลูกหรือมีปริมาณมากกว่าปกติ ยกตัวอย่างน้ําท่วมใหญ่
ในปี ๒๕๕๔ เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ทางบริษัทอิส วอเตอร์ จํากัดมหาชน ก็ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด
ใหญ่จํานวน ๔ เครื่องมาติดต้ังสถานีสูบน้ําคลองหงษ์ และสถานีสูบนํ้าพระยาวิสูตร ต.สองคลอง อ.
บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยการประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายนํ้าจากฝั่งพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยให้เร็วท่ีสุด ติดต้ังสถาน้ีละสองเครื่อง โดยป๊ัมจุ่มท้ัง ๔ 
เครื่องสามารถระบายน้ําได้รวมกัน ๓.๕ แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากน้ียังต้ังเคร่ืองสูบนํ้าคลอง
เขื่อนบางประกงไปยังปากอ่าวบางประกง วันละประมาณ ๒๐๐,๐๐ ลูกบาศก์เมตร และท่ีสถานีสูบนํ้า
สวนสน โดยสูบนํ้าจากคลองท่าไข่เพ่ือระบายน้ําจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไปยังปากอ่าวไทยอีก
วันละ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร การบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหาน้ําท่วมทางอิสวอเตอร์ ฯ ก็ได้ให้
ความสําคัญ จะเห็นว่าทางบริษัทนอกจากช่วยแก้ปัญหาฝนแล้งแล้ว แม้นํ้าท่วมก็มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการนํ้าดิบผ่านโครงข่ายท่อส่ง
นํ้ายาวประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร เช่ีอมแหล่งนํ้าภาคตะวันออก ๔ สายในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ด้วยโครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล ดอกราย มาบตาพุด สัตหีบ โครงข่ายท่อน้ําหนองค้อ 
แหลมฉบัง พัทยา บางพระ โครงข่ายท่อนํ้าหนองปลาไหล-หนองค้อและโครงข่ายท่อนํ้าฉะเชิงเทรา 

นอกจากน้ีก็ยังมีการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าคลองโตนดจันทบุรีมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บนํ้าหนองประ
แสร์ การสูบน้ําจากอ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์ไปอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ การบริหารจัดการน้ําของทาง
บริษัท ฯ ที่เช่ือมต่อ ๔ จังหวัดในภาคตะวันออกก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการนํ้าท่ีเช่ือมต่อกับแหล่งนํ้า
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมหรือฝนแล้ง แหล่งนํ้าเหล่าน้ี
สามารถสูบไปและกลับได้ ในหน้าฝนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแหล่งนํ้าเหล่าน้ีหากว่ามีปริมาณน้ํามาก
เกินกว่าท่ีแหล่งนํ้าเหล่าน้ันจะสามารถกักเก็บได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีของอ่างเก็บนํ้าแต่ละแห่งที่ดูแล
การกักเก็บนํ้า หากเห็นว่ามีปริมาณนํ้ามากเกินก็จะแจ้งมาทางบริษัทเพ่ือจะได้สูบนํ้าไปยังแหล่งนํ้าท่ีมี
ปริมาณนํ้าน้อยและสามารถกักเก็บนํ้าได้อีก นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 
๙ อ่างเก็บนํ้าบางพระ กรมชลประทาน๒๓ อ่างเก็บน้ําบางพระได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้าท่วมซ่ึงท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงหน้าท่ีรับผิดชอบของกรมชลประทานมีหน้าท่ีในการเก็บ
ข้อมูลหรือสถิติ ของการกักเก็บนํ้าโดยสรุปได้ ๕ ประการดังน้ี 

   ๑. รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการนํ้า เช่น สภาพทั่วไปของพื้นท่ีลุ่มนํ้า รูปแบบและทิศ
ทางการบริหารจัดการนํ้าในลุ่มน้ํา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สําหรับวางแผน

                                                            
๒๓สัมภาษณ์นายสุชาติ เจริญศรี. ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 9. อ้างแล้ว. 
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และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า การป้องกันละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรม
ชลประทาน 
  ๒. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนํ้า การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า
ของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๓. ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุน เพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า การ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าของกรมชลประทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  ๔. ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา การป้องกัน
และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
   การบริหารจัดการน้ําท่วมน้ันกรมชลประทานได้มีการวางแผนร่วมกันกับบริษัท อีสต์ วอเตอร์
จํากัดมหาชน ซ่ึงปัจจุบันมีสถิติของปริมาณฝนที่ตกลงมาแต่ละเดือนตลอดท้ังปีจึงสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลล่วงหน้าได้ การบริหารจัดการนํ้าเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมของอ่างเก็บนํ้าบางพระซ่ึงเป็นอ่างเก็บ
นํ้าขนาดใหญ่สามารถเก็บนํ้าได้ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปกติแล้วในช่วงกลางเดือนตุลาคมก็จะเข้า
สู่ฤดูหนาว ปกติแล้วปริมาณนํ้าท่ีไหลลงในอ่างเก็บนํ้าเฉลี่ยปีละ ๕๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ท่อส่งนํ้า
ขนาด Ø ๑.๕๐ เมตร สามารถระบายนํ้าได้ ๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหานํ้าท่วมของอ่างเก็บนํ้าก็ตรวจดูหน้าเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้าทุกวันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดรอยผลิรอย
แตก หากเห็นก็ต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็วเพราะอาจาทําให้อ่างเก็บนํ้าแตกน้ําไหลท่วมบ้านเรือนของ
ประชาชนได้ นอกจากนั้นก็ต้องตรวจดูอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานหรือไม่ 

สรุป กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา ทั้งด้านการบริหารซัพพลายน้ํา โดยเพ่ิม

ปริมาณนํ้าต้น เพ่ิมความม่ันคงของทรัพยากรนํ้า ปรับปรุงโครงสร้างรองรับน้ําเดิมและพัฒนาแหล่งนํ้า

ใหม่เพ่ิมเติม และด้านการบริหารจัดการความต้องการใช้นํ้า (demand side) โดยใช้มาตรการ ๓ Rs 
เพ่ือลด-ส่งเสริม-เพิฎฎมประสิทธิภาพการใช้นํ้า มีระบบบริหารจัดการนํ้าดิบผ่านโครงข่ายท่อส่งนํ้ายาว

ประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร เช่ีอมแหล่งนํ้าภาคตะวันออก ๔ สายในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ด้วยโครงข่ายท่อส่งนํ้าหนองปลาไหล ดอกราย มาบตาพุด สัตหีบ โครงข่ายท่อน้ําหนองค้อ 
แหลมฉบัง พัทยา บางพระ โครงข่ายท่อนํ้าหนองปลาไหล-หนองค้อและโครงข่ายท่อน้ําฉะเชิงเทรา 
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 ๔.๒ การบริหารจัดการกลางน้ํา 
 การบริหารจัดการน้ํากลางนํ้าหมายความว่า ผู้ที่ให้บริการในการจัดการบริหารน้ําเพ่ือส่งไปยัง
ผู้บริโภค การสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีหน้าท่ีดูแลน้ําในหัวข้อน้ีก็จะแบ่งผู้ที่ตอบออกเป็นสองประเด็นคือ 
วัสดุอุปกรณ์ในการลําเลียงหรือส่งน้ําไปยังผู้บริโภคและคุณภาพของน้ําที่ส่งไปยังผู้บริโภคว่ามีปัญหา
หรืออุปสัคเก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างไร 
 ๔.๒.๑ วัสดุ อุปกรณ์ในการลําเลียงหรือส่งน้ําไปยังผู้บริโภค 
 การบริหารจัดการกลางน้ําให้ความสําคัญกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลําเลียงไปยังผู้บริโภคว่า
มีความพร้อมในการส่งหรือไม่ มีปัญหาเก่ียวกับวัสดุที่ใช้ไม่การลําเลียงหรือไม่นายไชยรัตน์  พันธ์ุสิน 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี๒๔ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการลําเลียง
หรือส่งน้ําไปยังผู้บริโภคว่า การลําเลียงหรือส่งน้ําก็จะกล่าวถึงเฉพาะนํ้าบนผิวดินเป็นหลัก เพราะการ
ขุดหรือเจาะนํ้าบาดาลในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม ส่วนหน่ึงก็มาจากจังหวัดชลบุรีมีพ้ืนท่ีติดทะเลย ถ้าสูบ
นํ้ามากก็อาจทําให้แผ่นดินทรุดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีมีการขนส่งระบบท่อสองประเภท
คือท่อเหล็กและท่อพีวีซี สําหรับท่อเหล็กท่ีนํามาทําท่อประปาในช่วงแรกก็จะมีปัญหาบ้าง คือเม่ือใช้
หลายปีผ่านไปปัญหาท่ีตามมาคือเกิดสนิม ซ่ึงก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาบ้างว่านํ้าประปาไม่สะอาด 
ทางการประปาก็ได้แก้ปัญหาโดยส่งเจ้าหน้าท่ีไปแก้ปัญหาในจุดน้ัน ๆ ซ่ึงการประปาเองก็มีนโยบายท่ี
จะเปลี่ยนจากท่อเหล็กมาเป็นท่อน้ําพีวีซี ซ่ึงใช้มานานหลายปี แต่ติดปัญหาหลายอย่างเช่น 
งบประมาณในการดําเนินการต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการรื้อท่อขนาดใหญ่และต้องซ้ือ
ท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาเปลี่ยนท่อเหล็กท้ังหมด นอกจากน้ียังมีปัญหาในการดําเนินการในแต่ละครั้งก็
ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ เช่น ตํารวจ องค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น 
ทางหลวงชนบท เน่ืองจากท่อประปาส่วนมากจะวางคู่กับถนนของกรมทางหลวง จึงต้องขออนุญาต
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจมาคอยดูแลอํานวยความสะดวกในช่ัวโมง
เร่งด่วน เนื่องจากการขุดท่อประปาอาจจะมีการปิดถนนบางช่อง (เลน) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
พวกนักงานเจ้าท่ีที่เดินท่อประปา รวมถึงจะต้องนําป้ายหรือสัญญลักษณ์ต่าง ๆ มาติดเพ่ือเตือนภัย
สําหรับผู้ขับขี่รถยนต์หรือยานพาหนะ ให้ระมัดระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ัน
ทางการประปาก็ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ้างบุคลากรในองค์กร ทางการประปาจึงให้บริษัท
ผู้รับเหมาเข้ามาดูแลเกี่ยวกับการจดบิลค่านํ้า การตัดมิเตอร์นํ้าเม่ือเลยเวลาท่ีกําหนดสองอาทิตย์หาก
ยังไม่มาจ่ายค่าน้ํา นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วปัญหาท่ีผู้รับเหมาจะมิเตอร์น้ําผิดพลาดหรือจดตัวเลข
เกินกว่าท่ีเคยใช้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น นายคําภา  เอ่ียมสะอาด พ่อค้าขายผักจังหวัดชุมพร เคยจ่ายค่า

                                                            
๒๔นายไชยรัตน์ พันธ์ุสิน. อ้างแล้ว. 



๑๐๒ 
 

นํ้าเดือนละ ๑๔๐ บาทแต่เดือนต่อมาเพ่ิมเป็น ๓๒,๒๕๑ บาท๒๕ กรณีของตายายท่ีปราจีนบุรี ปกติจะ
จ่ายค่านํ้าเดือนละ ๒๐๐ – ๖๐๐ แต่เดือนพฤษภาคมต้องจ่ายค่าน้ํา ๑๔,๗๕๒.๓๖ บาท ซ่ึงแพงกว่า
เดือนก่อนหลายเท่า๒๖ กรณีเหล่าน้ีท่านผู้จัดการการประปา ฯ ก็ได้แสดงความเห็นว่า กรณีความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์หรือมิเตอร์น้ําที่จะผิดพลาดก็มีได้เหมือนกัน แต่เม่ือเทียบสัดส่วนท่ีจะผิดพลาด
น้ันมีเพียงน้อยนิดเม่ือเทียบกับปริมาณการใช้จากผู้ใช้น้ําประปาท่ัวประเทศจํานวน ๔,๖๘๖,๐๑๕ ราย
แต่ความผิดพลาดของมิเตอร์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศปีหน่ึงมีเร่ืองร้องเรียนไม่เกิน ๒ ราย เม่ือมีเรื่อง
ร้องเรียนมาทางการประปาก็จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร หากตรวจสอบแล้วพบว่า
มิเตอร์ทํางานตามปกติไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ใช้น้ําก็ต้องจ่ายค่านํ้าตามบิลที่เรียกเก็บ เพราะความผิด
ไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของการประปา กรณีของตายายจังหวัดปราจีนก็ต้องจ่ายตามบิลที่เรียก
เก็บแต่ทางการประปาก็อนุญาตให้ผ่อนชําระได้โดยกําหนดให้เดือนแรกจ่าย ๒,๗๐๐ บาท ส่วนเดือน
ต่อไปจ่ายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าประปาในเดือนถัดไป) จากกรณีที่เกิดข้ึนดังกล่าวหากเป็น
ความผิดพลาดของผู้รับเหมาท่ีจดตัวเลขไม่ตรงกับมิเตอร์ทางการประปาก็จะคิดตามมิเตอร์ แต่ถ้าเกิด
จากท่อนํ้าในบ้านรั่วหรือตัวเลขท่ีจดไม่ได้ผิดพลาดผู้ใช้น้ําก็ยังคงต้องจ่ายค่านํ้าตามบิลท่ีเรียกเก็บ ซ่ึง
ท่านผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคได้เสนอว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับค่านํ้าท่ีสูงเกินปกติก็สามารถที่จะ
ทําหนังสือสือร้องเรียนข้ึนมาที่ท่านได้ ท่านจะช่วยตรวจสอบหาปัญหาว่าทําไมค่านํ้าจึงแพงกว่าปกติที่
เคยใช้ ในช่วงที่ท่านเป็นผู้จัดการอยู่ยังไม่เคยมีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับค่านํ้าท่ีสูงขึ้นเป็นหม่ืนเหมือนที่
จังหวัดที่ออกข่าว หากว่าค่านํ้าสูงเกินปกติก็ต้องส่งช่างไปสํารวจดูว่าในบ้านมีจุดไหนที่น้ํารั่วซึมหรือมี
ท่อแตกใต้ดินจนทําให้ค่านํ้าแพงหรือเปล่า เม่ือช่างตรวจสอบแล้วไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับท่อแตกหรือท่อ
ร่ัวเจ้าขอมิเตอร์ก็จะต้องจ่ายเงินตามท่ีบิลเรียกเก็บ เพราะไม่ใช่ความผิดของการประปาส่วนค่า
นํ้าประปาแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะจ่ายเดือนละเท่าไหร่ เม่ือถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ใหมที่จะเป็น
ความผิดพลาดของการทํางานของมอเตอร์ ท่านก็ย้ิมพลางตอบว่าก็มีโอกาสท่ีจะผิดพลาดได้บ้าง
เหมือนกัน แต่โอกาสที่ผิดพลาดของเฟืองข้างในท่ีจะทําให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนมีเพียง ๐.๐๐๑ 
เปอร์เซ็นต์ จากคนที่ใช้นํ้าประปา ๔ ล้านกว่าครอบครัวทั่วประเทศหลายปีจึงจะมีความผิดพลาดที่ค่า
นํ้าประปาสูงกว่าปกติเป็นราคาหลักหม่ืนบาท 
 อีกประการหน่ึงที่ถือว่าเป็นปัญหาสืบเนื่องจากปัญหาที่แล้วคือ การท่ีผู้รับเหมาไปจดมิเตอร์

นํ้าประปาตามบ้านเรือนของประชาชนตามที่ได้รับเหมา บางครั้งเม่ือเจอท่อน้ําร่ัวซึมหรือน้ําแตกชํารุด

                                                            

  
๒๕MTHAI,  ต ะ ลึ ง พ่ อ ค้ า ผั ก นํ้ า ป ร ะ ป า สู ง ส า ม ห มื่ น .  ( https://news.mthai.com/general-

news/690522.html). เม่ือวันท่ี๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๒๖ข่าวสด, สองตายายถึงกับเงิบ ร้องค่าน้ําประปาเดือนละหม่ืนกว่า  , (https://www. 77kaoded. 
com/news/thanapat/506258).๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
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เสียหาย ก็ไม่ได้แจ้งให้การประปาทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในแต่ละปีมีท่อนํ้าแตกท่อนํ้าชํารุด

เสียหายทําให้ประเทศสูญเสียประโยชน์จากการปล่อยให้นํ้าไหลทิ้ง ส่วนหนึ่งประชาชนอาจจะคิดว่า

ไม่ใช่หน้าที่และมองว่ามีเจ้าหน้าที่การประปาไปจดบันทึกค่านํ้าทุกเดือน ก็เห็นท่อแตกอยู่แล้วก็น่าจะ

เป็นคนแจ้งให้ช่างมาซ่อมเอง เม่ือเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกไม่แจ้งช่างมาซ่อมชาวบ้านก็อย่าได้ต้องไปยุ่ง 
ท่านผู้จัดการการประปาท่านก็ได้ยํ้าว่า ท่านเองก็ได้ยํ้าให้ผู้รับเหมาท่ีไปจดมิเตอร์น้ําแล้วว่าหากเห็นท่อ

ประปารั่วหรือแตกกลับมาต้องแจ้งให้การประปา ฯ ทราบ เพราะการประปา ฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียง

พอที่จะไปสํารวจตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ครบทุกแห่งเน่ืองจากการประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านของ

ประชาชน หากผู้รับเหมาหรือประชาชนไม่แจ้งเข้ามาให้ทราบก็ไม่รู้ว่ามีน้ํารั่วหรือท่อแตก แต่ละปีนํ้า

ไหลทิ้งทําให้รัฐเสียประโยชน์ไม่น้อย ส่วนประชาชนเม่ือเห็นท่อนํ้าแตกหรือชํารุดก็ต้องเสียสละเวลา

แจ้งไปที่การประปาซ่ึงมีทางติดต่อหลายทางเช่น โทรไปแจ้งโดยตรง แจ้งทางไลท์หรือแจ้งทางเฟสของ

การประปาก็ได้ ส่วนคุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์ ผู้จัดการบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน๒๗ ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการลําเลียงหรือส่งน้ําไปยังผู้บริโภคว่า การลําเลียงนํ้าไปยังผู้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคืออ่างเก็บนํ้าและการประปาส่วนภูมิภาค ในส่วนน้ีก็จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก

นอกจากน้ีการสูบน้ําจากแหล่งหน่ึงไปอ่างเก็บนํ้าอีกแหล่งหน่ึงก็จะมีท่อท่ีใช้ลําเลียงหลายขนาดด้วยกัน 
ซ่ึงท่อท่ีมีขนาดเล็กที่สุดท่ีใช้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร (๑ เมตร ๖๐ เซ็นติเมตร) เกี่ยวกับปัญหา

ที่เกิดจากอุปกรณ์น้ีก็มีบ้างคือการที่ชาวบ้านทําการเกษตรใช้รถไถหรือรถแมคโฮขุดและโดนท่อนํ้าแตก 
เม่ือก่อนถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นท่อเหล็กแต่ในปัจจุบันท่อท่ีใช้เป็นท่อใยสังเคราะห์ซ่ึงมีความ

เหนียวและความยืดหยุ่นมาก นอกจากน้ีการส่งนํ้าไปให้ผู้บริโภคก็ไม่ได้ส่งโดยตรง แต่ส่งผ่านการ

ประปาส่วนภูมิภาคและแหล่งกักเก็บนํ้าของบริษัทท่ีดูแลอยู่ บ่อสูบนํ้าท่ีอยู่ในความดูแลของบริษัท ๑๖ 
บ่อ โดยมีการบริหารจัดการน้ําครบวงจรคือมมีการขนส่งน้ําเผื่อส่งให้น้ําประปาส่วนภูมิภาคผลิต

นํ้าประปา ส่งนํ้าให้กับอมตนคร ผลิตนํ้าขาย และยังมีการนํานํ้าเสียมาบําบัดให้มีคุณภาพแล้วนํ้า

กลับมาใช้ประโยชน์ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการนํ้าก็คงเป็นตัวอ่างเก็บน้ําบางพระ

ซ่ึงเป็นเขื่อนดินที่สามารถรับนํ้าได้สูงสุดถึง ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การสร้างเขื่อนคํานึงถึงความ

แข็งแรงของตัวเข่ือนเพ่ือรองรับนํ้าจํานวนมหาศาลท่ีไหลลงมายังอ่างเก็บนํ้า โดยเฉพาะหน้าเขื่อนที่

ต้องรองรับแรงกดปริมาณน้ําท่ีไหลเข้าอ่าง นอกจากการบํารุงดูแลตัวเขื่อนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าท่ีตาม

ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของตัวเข่ือน ท่อระบายนํ้า เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่เกิด

                                                            
๒๗สัมภาษณ์ปิยะพงศ์ รอดรัตน์, อ้างแล้ว. 



๑๐๔ 
 

ความเสียหายเมื่อเกิดปัญหาข้ึน ตัวอย่างเช่น ในปี ๒๕๕๔ เกิดปัญหานํ้าท่วมใหญ่ซ่ึงประชาชนพากัน

แตกต่ืนกลัวว่าเขื่อนจะแตก ซ่ึงบางวันก็มีข่าวว่าเขื่อนบางพระแตก ส่วนหน่ึงท่ีประชาชนกลัวกันมาก

เพราะเขื่อนบางพระเป็นเขื่อนดินที่รับน้ําไหลมาจากห้วยสุครีพ ห้วยกรุ โดยมีปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่าง

ประมาณปีละ ๕๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี นอกจากน้ียังมีท่อระบายปากคลองส่งน้ําขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สามารถระบายน้ําได้ ๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าบางพระสูงถึง ๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระดับน้ํายังไม่ถึงจุดสูงสุดที่อ่างเกบ็

นํ้ารับได้เพ่ือลดความกังวลของประชาชนในปีน้ันอ่างจึงเร่งระบายนํ้าออกและได้เสริมความแข็งแรง

ของหน้าอ่างให้มีความแข็งแรงม่ันคง โดยสามารถระบายน้ําได้วันละ ๑.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น

ความโชคดีเหมือนกันที่ไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพ่ิม การดูแลวัสดุอุปกรณ์ของอ่างเก็บน้ําบางพระสิ่งที่

สําคัญที่สุดคือหน้าอ่างเก็บนํ้าต้องมีความแข็งแรง  

สรุป การบริหารจัดการเก่ียวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการนํ้าต้องคอยตรวจดูแล

อุปกรณ์ที่ใช้งานให้มีความพร้อมอยู่เสมอมีส่วนไหนที่ชํารุดบกพร่องหรือเปล่าโดยเฉพาะการประปา

ส่วนภูมิภาคท่ีต้องคอยดูแลเม่ือได้รับแจ้งจากประชาชน ว่ามีท่อรั่วหรือชํารุดท่ีไหนก็จะส่งช่างไปซ่อม

อุปกรณ์เหล่าน้ันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ส่วนประชาชนเม่ือเห็นท่อน้ําแตกหรือชํารุดก็ต้อง

เสียสละเวลาแจ้งไปท่ีการประปาซ่ึงมีทางติดต่อหลายทางเช่น โทรไปแจ้งโดยตรง แจ้งทางไลท์หรือแจ้ง

ทางเฟสของการประปาก็ได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนหรือหากมีปัญหาค่านํ้าแพงเกินกว่าความเป็นจริง

ก็สามารถร้องเรียนกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคได้ 

๔.๒.๒ การบริหารจัดการเก่ียวกับคุณภาพน้ํา  
คุณภาพของน้ําถือว่าเป็นเรื่องสําคัญซ่ึงถ้าน้ําไม่สะอาดอาจจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้ใช้

นํ้าได้ ในการวิจัยจึงกระบวนการบริหารจัดการน้ําจึงตระหนักถึงคุณภาพของนํ้าซ่ึงนํ้ามาอุปโภคและ
บริโภคโดยได้สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ๔ ท่านคือ นายกิตติกร สุขสม๒๘ อุตสาหกรรรมจังหวัดชลบุรี ได้
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ําว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีส่งเสริมการลงุทนโดย
จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยชลบุรีมีเขตอุตสาหกรรม ๒ 
แห่งคืออมตะมหานคร และเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังศรีราชา โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต
อุตสาหกรรมไม่ค่อยมีปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าเสีย เพราะในเขตอุตสาหกรรมจะมีการ
บริหารจัดการนํ้าเสียของตนเองก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงงาน ส่วนโรงงานที่ไม่ได้สร้างโรงบําบัดนํ้า

                                                            
๒๘สัมภาษณ์นายกิตติกร สุขสม, อ้างแล้ว. 



๑๐๕ 
 

เสียก็จะมีบริษัทที่ต้ังขึ้นเพ่ือนํานํ้าเสียหรือขยะพิษไปกําจัดตามกระบวนการท่ีถูกต้องก่อนจะนําไปฝัง
กลบหรือนําไปรีไซค์เคิล (นํากลับมาใช้อีก) แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดเนื่องจากความมักง่ายและไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดน้ําเสีย 
ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีบ่อกําจัดนํ้าเสียกลาง หมายความว่าเม่ือโรงงานทําการบําบัดแล้วก็ต้อง
ปล่อยนํ้าท่ีทําการบําบัดแล้วลงในบ่อนํ้าเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมก็จะทําการบําบัดนํ้าเสียที่แต่ละ
โรงงานปล่อยมาทําการบําบัดอีกรอบก่อนจะปล่อยลงในแม่นํ้าลําคลองหรือสู่ธรรมชาติ ซ่ึงมลภาวะ
หรือสิ่งปฏิกูลทางนํ้าเกิดจากการปล่อยสารปนเป้ือนลงสู่แม่นํ้าส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นหลัก แม้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหลักเกณฑ์ว่า นํ้าท่ีใช้แล้วสามารถปล่อยสู่แหล่งนํ้า
ธรรมชาติได้หากมีของเสียน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๐๒๕ ของหนึ่งล้านเท่า๒๙ โรงงานที่ปล่อยนํ้าเสียลงสู่
แม่น้ําส่วนมากจะเป็นโรงงานที่ ต้ังอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมและเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ส่วนมากโรงงานที่ถูกร้องเรียนก็จะเป็นโรงงานที่ปล่อยนํ้าเสียท่ีมีกลิ่นเหม็นและมีสีต่าง ๆ เช่น สีดํา สี
เหลือง เป็นต้น นอกจากน้ันเวลาที่โรงงานต่าง ๆ ลักลอบปล่อยนํ้าสียมักจะปล่อยนํ้าตอนกลางคืน กว่า
จะรู้ว่าโรงงานปล่อยน้ําเสียออกมาก็ตอนเช้าจคงมีการแจ้งมายังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้าไปดูแล ขั้น
แรกก็จะเข้าไปตักเตือนโรงงานเหล่าน้ันห้ามปล่อยน้ําเสียออกมาอีกคือสั่งปิดโรงงานจนกว่าจะมีการ
แก้ไขให้เป็นไปตามที่กระทรวงกําหนดถือว่าเป็นการปิดช่ัวคราวหากแก้ไขแล้วก็สามารถขอเปิดได้ใหม่ 
หากยังไม่แก้ไขและยังคงปล่อยน้ําเสียลงสู่ธรรมชาติอีกก็จะสั่งปิดโรงงานแบบถาวร นํ้าเสียหากเกิดจาก
กระบวนการใช้นํ้าทางอุตสหกรรมที่มีส่วนประกอบทางสารเคมีปนเป้ือนจะต้องผ่านกระบวนการ
บําบัดก่อน๓๐ 

ปัญหาโรงงานปล่อยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ําธรรมชาติถือเป็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมที่สําคัญ เพราะสัตว์น้ําหลายชนิดมีภูมิต้านทานน้อยและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลานิล ฯลฯ ตามลําตัวมี
บาดแผลเหมือนถูกของมีคมท่ิมแทงหรือรอยกัด ซ่ึงสุดท้ายปลาเหล่าน้ันต้องตายเพราะนํ้าเป็นพิษจาก
สารเคมีที่ปล่อยลงในแม่นํ้า การสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมถือว่ามี
ความสําคัญมาก การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของนํ้าเสียของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้โรงงาน
อุตสาหกรรมปฏิบัติตามมีหลายฉบับด้วยกัน เช่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
โรงงานที่ประกอบการกิจการเก่ียวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบหนังสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดยท่าน
อุตตม  สวนายน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ันในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเองคณะกรรมการก็ได้ออกประกาศของนิคมเพ่ือให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งคือ เรื่อง
                                                            

๒๙สัมภาษณ์วิรัตน์ สุขพอ, อ้างแล้ว. 
๓๐สัมภาษณ์วลีพร เอี่ยมชูกูล, บริษัทกําจัดน้ําเสียและกากอุตสาหกรรม. วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 

๑๐.๐๐ น. 



๑๐๖ 
 

กําหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายนํ้าเสียลงสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ใน
นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีสํานักงานกลางซ่ึงมีหน้าท่ีบริหารจัดการบ่อบําบัดนํ้าเสียของนิคมและ
ทําการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานต่าง ๆ ที่ปล่อยมาบ่อกลางของนิคมแล้วทําการบําบัดน้ําเสียเหล่าน้ันซ่ึง
ผ่านการบําบัดจากโรงงานมารอบหน่ึงแล้ว เม่ือวัดค่ามาตรฐานของสารเคมีตามท่ีกล่าวไว้เบ้ืองต้นแล้ว
จึงปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไป หากว่าเจ้าของโรงงานมีจิตสํานึกและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ทํา
การบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานก่อนปัญหาเก่ียวกับการร้องเรียนจากประชาชนก็คงไม่เกิดขึ้น ในการ
ตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ ว่าได้ปฏิบัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศหรือไม่ ก็ได้มีการตรวจสอบ
การบําบัดนํ้าเสียจากโรงงาน เช่น ในปี ๒๕๕๙ นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ทําการตรวจพ้ืนที่เป้าหมายจํานวน ๙,๗๖๘ โรงงาน ในจํานวนน้ีมีโรงงานที่มีความเส่ียงที่จะปล่อยนํ้า
เสีย ๑,๔๑๗ โรงงาน จากการตรวจสอบน้ําท้ิงจากโรงงานเหล่าน้ันพบว่า มีค่านํ้าทิ้งเกินมาตรฐาน 
๑๕๑ โรงงาน ทั้งน้ีโรงงานท่ีทําผิดเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอาหาร สิ่งทอและฟอกย้อม ซ่ึงกรม
ได้สั่งให้ปิดปรับปรุงโรงงานตามมาตรา ๓๗ ของ พ.ร.บ.กรมโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ไปแล้วท้ังหมด และ
บางส่วนท่ีทําผิดซํ้าซากก็จะส่งดําเนินคดีหากศาลตัดสินว่าผิดจริงก็จะมีโทษปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท 
จําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือท้ังจําท้ังปรับ แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษสั่งปรับ และถ้ายังทําผิด
อีกก็จะมีโทษจําคุกแต่ก็จะลดหย่อนเพียงการรอลงอาญา สําหรับในปีน้ี กรอ.จะดําเนินการเชิงรุกเพ่ือ
ลดปัญหาด้านนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมอีก โดยติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณตรวจจับนํ้าเสีย 
สําหรับโรงงานที่มีนํ้าท้ิงมากกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยโรงงานเหล่าน้ีต้องส่งรายงานการ
ตรวจวัดให้ กรอ.รับทราบแบบเรียลไทม์ โดยขณะนี้ได้รับรายงานแล้ว ๒๗๔ โรงงาน เกินกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ ๑๑๓ % และจะมีการกําหนดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ในโรงงานที่มี
ปริมาณนํ้าเสียต้ังแต่ ๕๐๐ ลูกบาศ์เมตรต่อวัน โรงงานที่ใช้สารโลหะหนัก และโรงงานที่ก่อให้เกิด
มลพิษสูง เบ้ืองต้นมีโรงงานท่ีจัดผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษแล้ว ๑,๕๐๐ โรงงาน จากท้ังหมด ๒,๕๐๐ 
ในการศึกษากฎหมายและบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประกาศกระทรวงใน 
๓ เรื่อง ได้แก่ ๑.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานมลพิษ ๒.ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนําน้ําท้ิงไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร เนื่องจากที่ผ่านมานํ้า
ที่ปล่อยลงในภาคการเกษตรแม้จะมีเกณฑ์ควบคุม แต่ไม่มีการประกาศค่าบังคับที่ชัดเจน ดังน้ันจึงต้อง
ศึกษาทั้งในด้านของวิชาการและกฎหมายว่ากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะใช้ในประกาศควรเป็นอย่างไร 
และ ๓.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปรับปรุงค่ามาตรฐานน้ําท้ิง ซ่ึงจะต้องมีค่า VOC 
หรือ สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เหมาะสม เน่ืองจากหากมีสารดังกล่าวในปริมาณมากจะกระทบต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ๓๑ 
                                                            

๓๑นายพสุ โลหารชุน, ส่ังปิดโรงงานปล่อยน้ําเสีย 151 ราย. (https://www.posttoday. com/ 
social/general/371655) . เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 

จากประกาศดังกล่าวก็คือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อมาจนปัจจุบัน เช่น ประกาศเรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการฟอกหนัง ขัด หรือเคลือบ
หนัง พ.ศ. ๒๕๖๑ การออกประกาศ ออกระเบียบข้อบังคับมาเพ่ือบริหารจัดการปัญหานํ้าเสีย เพ่ือให้
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากน้ําเสียน้อยที่สุด แต่เพราะความเห็นแก่ตัวของผู้บริหาร
และเจ้าของโรงงานท่ีไม่ยอมเสียค่าบริหารจัดการน้ําเสีย หากไม่สร้างโรงบําบัดเองก็มีบริษัทที่ต้ังขึ้นมา
เพ่ือกําจัดหรือบําบัดน้ําเหล่าน้ันให้มีสภาพดีก่อนจะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ นายไชยรัตน์  พันธ์ุสิน๓๒ 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพหรือปัญหานํ้าเสียว่า 
การประปาส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงปัญหาเก่ียวกับน้ําประปาที่ไม่สะอาด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีประชาชน
ผู้ใช้นํ้าในการบริโภคและอุปโภคร้องเรียน ปัจจุบันมีการติดต้ังตู้หยอดเหรียญสําหรับกดนํ้าด่ืม หาก
นํ้าประปาที่ประชาชนนําไปเพ่ือบริโภคอาจทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนได้ ทางประปา
ส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจในคุณภาพของนํ้าว่ามีความสะอาด การตรวจสอบ
คุณภาพของนํ้าประปาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของการประปานําเอาตัวอย่างของนํ้าเพ่ือไปตรวจสอบคุณภาพ
ของนํ้าทุก ๔ ช่ัวโมง จะต้องนําเอาตัวอย่างไปตรวจในห้องแล๊ป เพ่ือตรวจหาสารเคมี ตะกอนต่าง ๆ ว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ หากสารเคมีหรือตะกอนเกินกว่าท่ีเกณฑ์กําหนดเจ้าหน้าท่ีก็จะ
เติมสารเคมีบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาตามกระบวนการท่ีทางการประปากําหนด  

เม่ือสอบถามถึงสารเคมีที่เติมลงไปจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคน้ําหรือไม่ ท่านผู้จัดการการ
ประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สารเคมีเหล่าน้ันไม่เกิดปัญหากับมนุษย์ซ่ึงสามารถระเหยไปใน
อากาศได้เอง แต่การที่ประชาชนเปิดนํ้าหรือรองน้ําจากก๊อกน้ําท่ีเปิดมาใหม่แล้วนําไปหุงต้มหรือ
ทํากับข้าวเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะสารเคมีที่เติมใส่มาในน้ําอาจจะระเหยยังไม่หมดอาจจะเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคได้เม่ือมีการสะสมไว้นาน ๆ การกระทําท่ีถูกต้องคือหากจะนํานํ้าประปามา
ทํากับข้าวจะต้องเปิดใส่ภาชนะรองไว้ก่อนอย่างน้อย ๓๐ นาที เพ่ือให้สารระเหยหรือคลอลีนระเหยไป
ในอากาศก่อน หากใช้ล้างหรืออาบก็จะไม่มีปัญหาเพราะสารเคมีจะไม่เข้าสู่ร่างกายทางอื่นหากไม่กลืน
กินเข้าทางปาก ส่วนของปัญหาเรื่องนํ้าขุ่นหรือมีตะกอนก็อาจจะมีบ้างเมื่อมีการปิดการจ่ายนํ้า
หลังจากการซ่อมแซมท่อน้ําแล้วพอเปิดนํ้าก็จะมีตะกอนที่เกิดจากการซ่อมแซมได้ หรือในหน้าฝนหลัง
ฝนตกลงมาอาจจะมีฝุ่นตะกอนท่ีมากับนํ้าบ้าง แต่ก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นแล้วทุก ๔ ช่ัวโมง
เจ้าหน้าท่ีก็ต้องนําตัวอย่างนํ้ามาตรวจสอบคุณภาพ นายสุชาติ เจริญศรี๓๓ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า อ่างเก็บ
นํ้าบางพระถือว่าเป็นอย่างเก็บน้ําท่ีไม่ได้ไหลผ่านหลายจังหวัดคือเป็นอ่างเก็บนํ้าท่ีไหลมาจากชลบุรี 
เม่ือไม่ได้ไหลผ่านสถานที่ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมี เพราะแหล่ง
                                                            

๓๒สัมภาษณ์นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน, อ้างแล้ว. 
๓๓สัมภาษณ์นายสุชาติ เจริญศรี, อ้างแล้ว. 



๑๐๘ 
 

นํ้าต้ังอยู่เหนือหรือระดับที่สูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาร้องเรียนเก่ียวกับการปล่อยนํ้าเสียลงใน
อ่างเก็บนํ้าบางพระไม่ไม่มี แต่ปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย กิ่งไม้หรือของเหลือใช้จากบ้านเรือนของ
ประชาชนก็มีบ้าง นอกจากน้ีปัญหาเรื่องน้ําขุ่นในวันท่ีฝนตกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดข้ึน แนวทาง
ที่ทางอ่างใช้ในการแก้ปัญหานํ้าขุ่นคือการนําผักตบชวามาปลูกไว้บริเวณหน้าอ่างเก็บนํ้าและควบคุม
ไม่ให้มีมากเกินไป นอกจากน้ีบริเวณริมฝั่งในพ้ืนท่ีหนองที่นํ้าท่วมถึงและพ้ืนที่ช้ืนแฉะริมนํ้าพบพรรณ
ไม้น้ําค่อนข้างหลากหลาย เช่น ลําเท็ง ลิเภายุ่ง ผักตบชวา จอกหูหนู ผักกระเฉด ธูปฤาษี รากและลํา
ต้นของพรรณไม้เหล่านี้ก็จะสามารถช่วยในการจับฝุ่นหรือตะกอนที่มากับน้ําไว้กับพรรณไม้เหล่านั้น จึง
ถือว่าพรรณไม้สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นตะกอนได้ในระดับหน่ึง  

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเก่ียวกับคุณภาพของนํ้า การควบคุมคุณภาพก็จะ
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการคุณภาพ นํ้า ณภัทร ต้ังกิจวานิชย์(๒๕๔๙) ได้
กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาน้ําเสียว่า ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหานํ้าเสียเกิดจากประชาชน
บางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหาน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งยังมีนิสัยและความเคยชินในการระบายนํ้าเสียจากการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันและการประกอบการโดยไม่ได้ผ่านการบําบัดอย่างถูกวิธี และไม่ใส่ใจใน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการของเทศบาลส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหานํ้าเสียท่ี
ปลายเหตุ ไม่มีการนําเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการนํ้าเสียเท่าที่ควร๓๔ ประชาชนผู้ใช้นํ้า
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าท่ีตัวเองต้องใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคัมภีร์ พลังคง 
(๒๕๕๑ )  ซ่ึง วิ จัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหานํ้าเสีย เขตบึง กุ่ม 
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่สวนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานํ้าเน่าเสียใน
แม่นํ้าอยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่รู้ว่าส่วนไหนรับผิดชอบ ไม่รู้ปัญหา
ต่าง ๆ ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม ขาดความร่วมมือ ประชาชนไม่เข้าใจ ไม่มีการจัดกิจกรรม 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทั้งทางภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับประชาชนน้อย 
ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลน้ันไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ กล่าวคือเม่ือมีการสื่อสาร
ก่อนให้เกิดความรู้และทัศนคตินางบวกต่อสิ่งที่เผยแพร่นั้นแล้ว แต่ในขั้นการยอมรับปฏิบัติมีผลใน
ทางตรงข้าม๓๕ การแก้ปัญหาน้ําเสียมีหลายวิธีการด้วยกัน ดํารงศักด์ิ พิริยะภัทรกิจ (๒๕๔๙) ได้ศึกษา
การบําบัดน้ําเสียด้วยน้ําสกัดชีวภาพท่ีผลิตข้ึนเองกับนําสกัดชีวาพที่ซ้ือมา ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหานํ้า
เสียโดยใช้น้ําสกัดชีวภาพในการแก้ปัญหาคลองแสนแสบว่า การใช้น้ําสกัดชีวภาพไม่สามารถบําบัดนํ้า
เสียในคลองแสนแสบได้ เน่ืองจากจุลินทรีย์ทีมีอยู่ในนํ้าสกัดสารชีวภาพเป็นแบบไม่ใช้ออกชิเจน ทําให้

                                                            
๓๔ณภัทร ต้ังกิจวานิชย์, การจัดการนํ้าเสียจกาบ้านพักอาศัยและสภานประกอบการในเขตเทศบาล

อุดรธานี. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม), ๒๕๔๙. 
๓๕คัมภีร์ พลังคง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ําเสีย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ๒๕๕๑,  
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ไม่สามารถเจริญเติบโตแขงกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนํ้าท่ีมีอยู่เดิมตามสภาพธรรมชาติ ซ่ึงเป็นจุลินทรีย์
แบบท่ีต้องการออกชิเจนน้ันสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่า ส่วนระยะเวลาการ
บําบัดท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการบําบัดนํ้าเสียตัวอย่างนํ้าเสียให้ดีขึ้น ยกเว้นค่าบีโอดีจะเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจาก
จุลินทรีย์ตายเพราะขาดแคลนอาหาร๓๖ นอกจากการแก้ปัญหาโดยการใช้สารสกัดชีวภาพอันเป็นการ
บําบัดด้วยวิธีการทางธรรมชาติแล้วก็มีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการบําบัด โซฟีนา เบญจเมธา 
(๒๕๔๘) ได้เสนอวิธีการบําบัดน้ําเสียพบว่า การบําบัดนํ้าเสียโดยแบ่งเป็นโซน ๆ ได้ ๗ โซน ตามสภาพ
การไหลรวมกันของนํ้า รวมถึงจํานวนประชากรในแต่ละโซน และคาดการณ์สําหรับรองรับน้ําเสียไปอีก 
๑๐ ปี วิเคราะห์อัตราการใช้นํ้าของแต่ละวัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบบัดบัดน้ําเสีย โ ดย
ใช้หลักการธรรมชาติมากทีสุด เพราะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก การดูแลรักษาง่าย ไม่ใช้เทคนิคสูง หากพ้ืนที่
โซนไดมีขนาดไม่เพียงพอ จําเป็นต้องลดขนาดพ้ืนที่ลงโดยติดตังเครื่องเติมอากาศเข้าไปเพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ผลการศึกษาพบว่าได้วิธีการบําบัดนํ้าเสีย ๒ วิธีคือ ๑. วิธีการบําบัดนํ้าเสีย
แบบระบบเติมอากาศ ๒. วิธีการบําบัดแบบระบบบ่อผึ่ง เป็นระบบที่ใช้หลัการธรรมชาติ เป็นวิธีที่
เหมาะสมในการจัดการนํ้าเสียของเทศบาลนครยะลา๓๗ 

สรุป การกําหนดคุณภาพของนํ้าตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศของ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเห็นว่า ในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีสํานักงานกลางซ่ึงมี
หน้าท่ีบริหารจัดการบ่อบําบัดน้ําเสียของนิคมและทําการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานต่าง ๆ ที่ปล่อยมาบ่อ
กลางของนิคมแล้วทําการบําบัดนํ้าเสียเหล่านั้นซ่ึงผ่านการบําบัดจากโรงงานมารอบหน่ึงแล้ว เม่ือวัดค่า
มาตรฐานของสารเคมีตามท่ีกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วจึงปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไป ทําการบําบัดนํ้าเสียจาก
โรงงานก่อนปัญหาเก่ียวกับการร้องเรียนจากประชาชนก็คงไม่เกิดข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจใน
คุณภาพของน้ําว่ามีความสะอาด การตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาก็จะมีเจ้าหน้าท่ีของการประปา
นําเอาตัวอย่างของนํ้าเพ่ือไปตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทุก ๔ ช่ัวโมง จะต้องนําเอาตัวอย่างไปตรวจใน
ห้องแล๊ป เพ่ือตรวจหาสารเคมี ตะกอนต่าง ๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ หากสารเคมี
หรือตะกอนเกินกว่าท่ีเกณฑ์กําหนดเจ้าหน้าที่ก็จะเติมสารเคมีบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการท่ีทางการประปากําหนด 

  ๔.๒.๓ การสูบน้ํามาจากแหล่งน้ําอื่น เม่ือน้ํามีการขาดแคลนคือไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่จะต้องมากรลําเลียงน้ํามาจจจจากที่อ่ืน คือกการสูบน้ําจากแหล่งนํ้าในจังหวัด

                                                            
๓๖ดํารงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ, การบําบัดน้ําเสียด้วยน้ําสกัดชีวภาพ : กรณีศึกษาตัวอย่างน้ําเสียในคลอง

แสนแสบ. วิทยานิพนธ์ วท.บ. (การจัดการส่ิงแวดล้อม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. ๒๕๔๙. 
๓๗โซฟีนา เบญจเมธา, การศึกษาปัญหาน้ําเสียในเขตเทศบาลนครยะลาโดยวิธีที่เหมาะสม. วิทยานิพนธ์       

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๔๘. 



๑๑๐ 
 

ข้างเคียงโดยมีโครงการชุมชนต้นแบบ “สร้างป่าชุมชน สร้างชีวิตอย่างย่ังยืน” ด้วยความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าอันเป็นต้นนํ้า
สําคัญของภาคตะวันออก พร้อมสร้างคุณค่าร่วมต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนกับ
ป่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพ้ืนที่นําร่อง ได้แก่ พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านสามพราน อ.คลองตะเกรา           
จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน ๓๒ ไร่ และพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จํานวน  ๗๐ ไร่ 
ทั้งสองพ้ืนที่ถือเป็นป่าต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําคลองสียัดและอ่างเก็บนํ้าประแสร์ ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําท่ีใหญ่
ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา และระยองตามลําดับ จากเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าบริษัท อิสท์ วอเตอร์ ได้ให้
ความสําคัญกับแหล่งต้นนํ้าโดยมีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น การประปาส่วน
ภูมิภาคเป็นต้น โดยในช่วงฤดูหน้าหลากบริษัทอิสวอเตอร์ก็จะทําการสูบนํ้าจากแม่น้ําบางประกงเพ่ือ
นําไปพักท่ีอ่างเก็บนํ้าบางพระซ่ึงสามารถกับเก็บน้ําได้ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากน้ันก็จะส่งต่อไปยัง
อ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์จังหวัดระยอง แต่ทางบริษัทก็สูบนํ้าเพ่ือกักเก็บน้ําเพียงปีละ ๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร๓๘ ถือว่าเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับสัดส่วนของแม่น้ําท่ีไหลลงในทะเล โดยมี
การสูบเพียงวันละ ล้านลูกบาศก์เมตร หน่ึงปีก็สูบเพียง ๑๐ วันแค่น่ันเอง โดยนักวิชาการก็มีความ
ระแวงว่าหากบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ถ้าสูบน้ําจากแม่น้ําบางประกงมากอาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลเสียต่อภาคการเกษตรท่ีต้องการใช้นํ้าในปริมาณท่ีมาก แต่ในความเป็นจริงทางบริษัทก็มีการ
จํากัดปริมาณท่ีสูบจากแม่นํ้าบางประกง นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการประชุมวางแผนงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือทําการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ คือมีการประชุมร่วมกับการ
ประปาส่วนภูมิภาค อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนเกษตรกร องค์กรสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพ่ือศึกษาปัญหา
ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ํา นอกจากน้ันยังมีการวางแผนหรือทําแผนปฏิบัติการ
รายเดือน แผนปฏิบัติการรายปีโดยการนําเอาข้อมูลในปีที่ผ่านมา ๕ – ๑๐ ปีมาศึกษาวิเคราะห์และนํา
ข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยามาวิเคราะห์เพ่ือหาทางรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจากปริมาณฝนที่
ลดลงในปีนี้ 

 นอกจากการสูบนํ้าจากแม่นํ้าบางประกง จัดหวัดฉะเชิงเทราแล้วทางบริษัท อิสท์ วอเตอร์เอง
ก็ยังมีการสูบนํ้าจากจังหวัดอ่ืน คือการสูบนํ้าจากอ่างเก็บน้ําหนองประแสร์ จังหวัดระยอง ซ่ึงอ่างเก็บ
นํ้าหนองประแสร์ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพราะสามารถเก็บน้ําเต็มความจุของอ่างมีปริมาณ
ของความจุอยู่ที่ ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางบริษัทจะสูบมาประมาณวันละ ๓ แสนลูกบาศก์
เมตร ปีหน่ึงก็จะสูบมาไม่เกิน ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในทางกลับกันในปีไหนที่จังหวัดชลบุรีฝนตกดี
แต่จังหวัดระยองฝนแล้ง ทางบริษัทก็จะสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าบางพระที่มีปริมาณนํ้ามากไปเก็บไว้ที่
อ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์ จังหวัดระยอง เพ่ือให้จังหวัดระยองมีปริมาณนํ้าเพียงพอต่อความต้องการ 

                                                            
๓๘สัมภาษณ์ศิริพงษ์ รอดรัตน์, อ้างแล้ว.  



๑๑๑ 
 

จากอดีตท่ีผ่านมาท่านผู้อํานวยการก็ได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากการสูบนํ้าจากอ่างเก็บน้ําหนองประ
แสร์คือ เม่ือทางบริษัทได้ทําการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์เพ่ือนําไปเก็บไว้ยังอ่างเก็บนํ้า
บางพระ จังหวัดชลบุรีซ่ึงมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าจังหวัดระยอง ทําให้ชาวบ้านไม่ค่อยพอใจว่าทําไม
ต้องมาสูบน้ําจากจังหวัดระยอง ทําไมไม่หาแหล่งนํ้าอ่ืน ในส่วนน้ีผู้อํานวยการ ฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
ทางบริษัทก็ได้มีการออกแถลงการณ์ การส่งเจ้าหน้าท่ีไปอธิบายและทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับ
ประชาชนที่ออกมาประท้วงและคัดค้านการที่บริษัทอิสท์ วอเตอร์จํากัดสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าหนอง
ประแสร์ แต่หลังจากทางบริษัทได้ออกมาอธิบายและทําความเข้าใจถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของการ
สูบนํ้าดังกล่าว ก็ทําให้ผู้ที่ออกมาประท้วงได้รับทราบถึงเจตนาที่แท้จริงที่ทางบริษัทต้องสูบนํ้าจากอ่าง
เก็บน้ํา ซ่ึงถ้าเก็บนํ้าไว้มากเกินไปเม่ือเข้าหน้าฝนก็ต้องระบายออกอยู่ดี เพราะถ้าไม่ระบายออกพอฝน
ตกลงมาน้ําก็จะท่วม การสูบนํ้าจากอ่างก็ต้องดูข้อมูลของปริมาณการใช้น้ําของจังหวัดระยองก่อน ว่ามี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ต้องใช้จ่ายในหน้าแล้งหรือไม่ ในบางปีที่จังหวัด
ระยองฝนตกในปริมาณท่ีน้อย ทางบริษัทก็ได้สูบนํ้าจากชลบุรีไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําหนองประแสร์ ซ่ึง
สามารถกับเก็บนํ้าได้มากกว่าอ่างเก็บน้ําบางพระเพ่ือจะให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําในช่วง
หน้าแล้ง เพราะปริมาณการใช้น้ําในหน้าแล้งจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ํามากกว่าฤดูกาลอ่ืนเพราะ
อากาศร้อน การบริหารจัดการน้ําในหน้าแล้งก็ถือว่ามีปัญหาสําหรับประเทศไทยถือว่าจัดการได้ยาก
มาก ในหน้าแล้งประเทศไทยมีระยะเวลาท่ียาวนานหลายเดือน ส่วนหนึงก็คงมาจากกรณีที่ประเทศ
ไทยไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ําที่ใหญ่เหมือนกับประเทศจีนที่สามารถสร้างเขื่อนเพ่ือกั้นแม่น้ําโขง จนทําให้
ประเทศไทยประสบปัญหานํ้าในแม่นํ้าโขงน้อยไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชผักของเกษตรกร หน้าฝนก็
ตกหนักจนน้ําท่วมและการปล่อยให้น้ําไหลลงทะเลโดยไม่มีการกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ซ่ึงไทยมีปัญหา
การขาดแคลนน้ําทุกปี ในสมัยของท่านนายกสมัคร  สุทนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีแนวคิดที่จะ
นําเอานํ้าจากแม่น้ําโขงมาใช้ โดยทําการศึกษาเก่ียวกับการลงทุนที่จะสูบนํ้าจากแม่น้ําโขงไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้มีน้ําเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค แต่โครงการน้ีก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

การเข้าใจของประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการนํ้าท่ีมองทางบริษัทว่าเป็นพวกหน้าเลือด ใน
ส่วนนี้ก็ขอทําความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปที่ยังมองว่าบริษัทอีสท์ วอเตอร์จํากัด เป็นบริษัทที่เห็นแก่
ตัวเพราะได้น้ํามาฟรีแต่ก็ขายน้ําให้กับประชาชนในราคาแพง ในส่วนของการจําหน่วยนํ้าในราคาแพง
ท่านผู้อํานวยการ ฯ ท่านก็ได้เน้นตรงน้ีเหมือนกันคือ ช่วงแรกท่ีบริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน
ก่อต้ังขึ้นมาน้ันต้ังโดยทุนของรัฐบาลระยะแรกบริหารจัดการในรูปของรัฐวิสาหกิจจึงไม่ได้เน้นถึงการได้
กําไรหรือขาดทุน แต่จุดประสงค์หลักคือเพ่ือเป็นหน่วยงานในการทําหน้าท่ีบริหารจัดการน้ําในภาค
ตะวันออก แต่ปัจจุบันได้แปรรูปมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วจึงไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาบริหาร
จัดการ ทางบริษัท ในส่วนของการจําหน่วยนํ้าในราคาแพงท่านผู้อํานวยการ ฯ ท่านก็ได้เน้นตรงน้ี
เหมือนกันคือ ตอนแรกอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนก่อต้ังขึ้นโดยรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบันได้



๑๑๒ 
 

แปรรูปมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วจึงไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาบริหารจัดการ ทางบริษัทมีความ
จําเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเพ่ือไม่ให้มีการขาดทุน แต่ก็ไม่ได้จําหน่วยนํ้าในราคาท่ีสูงหรือนํ้าเอา
กําไรมากเกินไป ในกรณีน้ีผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าน้ําไม่แพงมากเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามาก สิ่งท่ี
สําคัญคือค่านํ้าแพงแล้วเวลาเปิดใช้นํ้ามีน้ําไหลตามปกต ไม่ใช่เปิดนํ้ามีแต่เสียงลมพัดแต่มิเตอร์นํ้าก็
หมุนตามปกติแต่น้ําไม่ไหล อันน้ีผู้วิจัยเองก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันที่มีคนมาบ่นให้ฟัง เม่ือเปรียบเทียบ
ภาคตะวันออกและจังหวัดอ่ืนที่ไม่มีบริษัทที่มีหน้าท่ีบริหารจัดการน้ําโดยตรง พอเข้าหน้าแล้งทุก
จังหวัดจะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ําไม่เพียงพอ เพราะขาดหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการไม่
เพียงพอ คือเม่ือน้ําในอ่างหรือเข่ือนเหลือน้อย หน่วยงานราชการก็จะออกมาเตือนประชาชนให้งดทํา
การเพาะปลูก แม้แต่จังหวัดท่ีมีเขื่อนก็ตามทางภาครัฐก็จะออกมาแนะนําประชาชนว่าไม่ควรจะเพราะ
ปลูกในหน้าแล้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพราะจะทําให้ผลผลิตเสียหายเพราะนําไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค แต่ประชาชนก็ไม่เช่ือฟังคําเตือนจากภาครัฐยังคงปลูกเหมือนเดิม บ่อยครั้งที่เกษตรกร
ต้องปล่อยให้พืชผลการเกษตรต้องตายไปต่อหน้าด้วยความเจ็บปวด เนื่องจากกรมชลประทานไม่
ปล่อยนํ้ามาตามคลองส่งนํ้า บางปีเกษตรกรก็รวมตัวกันเพ่ือประท้วงและกดดันให้กรมชลประทานเปิด
นํ้า จนผู้ว่าราชการจังหวัดต้องออกมไกล่เกลี่ยและทําความเข้าใจกับประชาชนท่ีมาชุมนุม สุดท้าย
เกษตรกรก็ต้องยอมสลายตัวและปล่อยให้พืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ํา แต่จังหวัด
ชลบุรีไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงท่านผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ชลบุรีก็ได้ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นแล้วว่า สามารถผลิตน้ําประปาได้ปีละ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่
ปริมาณความต้องการใช้น้ําในแต่ละปีคือ ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังน้ันเม่ือถามว่าจ่ายกว่านิดหน่อย
แต่มีน้ําใช้ตลอดท้ังปีประชาชนก็น่าจะเต็มใจจ่ายหากเปิดแล้วมีนํ้าไหลตลอด ในความเป็นจริงแล้วทาง
บริษัทเองก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวหรือเป็นผู้เอาแต่ฝ่ายเดียว ซ่ึงทางบริษัทเองก็มีโครงการเพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชน  

 
๔.๓ การบริหารจัดการปลายน้ําหรือผู้ใช้น้ํา 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าคือผู้ใช้นํ้า คือบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการนํ้าไม่ว่าจะเป็นปัญหานํ้าท่วมหรือปัญหาน้ําแล้ง ประชาชนก็จะได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการนํ้าของกลางนํ้า ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์สถานประกอบการท่ี
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีคือสรุปได้ดังนี้ 

๔.๓.๑ คุณภาพน้ํา การบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําถือว่าเป็นปัญหาสําคัญสําหรับ
ผู้ใช้บริการน้ําสาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพนํ้าคือการปล่อยสารเคมีลงในแม่นํ้าลําคลองเป็น
อันตรายต่อสัตว์นํ้า๓๙ บางครั้งเกษตรกรหรือประชาชนใช้ยากําจัดศัตรูพืชเม่ือใช้แล้วไม่กําจัดให้ถูกวิธี
                                                            

๓๙สัมภาษณ์ชัชฎาภรณ์ วิลัยเลิศ, ผู้ประกอบการร้านค้า. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 



๑๑๓ 
 

อาศัยความมักง่ายทิ้งลงในแม่นํ้าลําคลอง โดยเฉพาะโรงงานควรมีระบบการกําจัดนํ้าเสียท่ีได้มาตรฐาน
ตามที่โรงงานประกาศก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําคลอง แม้แต่กรณีเกี่ยวกับฝุ่นหรือตะกอนที่เกิดข้ึนกับ
ผู้ใช้นํ้าอาจจะเกิดจากท่อประปารุ่นเก่าท่ีใช้ท่อเหล็กขนาดใหญ่เม่ือใช้งานไปหลายปีอาจเกิดสนิมทําให้
เป็นตะกอนได้๔๐ นอกจากน้ันยังมีสาเหตุของการทําให้เกิดน้ําขุ่นคือการซ่อมบํารุงของการประปาส่วน
ภูมิภาคเอง เม่ือเปิดนํ้าเพ่ือจะนํ้าไปล้างรถจะเห็นชัดเจนว่าน้ํามีสีและตะกอนเยอะมาก ปัจจุบันทาง
ร้านจึงต้องมีการรองนํ้าไว้หรือมีถึงพักนํ้าก่อนหากไม่ทําก็จะมีปัญหาต่อการล้างอัดฉีดรถแน่นอน 
เพราะเคยมีกรณีที่กําลังล้างรถแต่นํ้าประปาที่ไหลออกมามีฝุ่นตะกอน จะต้องทําการล้างรถใหม่อีก
รอบ๔๑ สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของคุณอุดมกฤษ ม่ิงขวัญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขท่ี
สัมภาษณ์ว่านํ้าประปาท่ีเปิดออกมาจะมีฝุ่นตะกอนเยอะมาก โดยเฉพาะเม่ือรองใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็น
ตุ่ม หรืออ่างนํ้าประมาณ ๓ สัปดาห์จะมีว่ามีฝุ่นและตะกอนจะในปริมาณท่ีมากพอสมควร สองหรือ
สามเดือนก็จะต้องล้างภาชนะรองน้ําครั้ง เพราะว่านํ้าประปามีฝุ่นและตะกอนมาก๔๒ 

ส่วนกลุ่มที่สองท่ีมองว่าน้ํามีคุณภาพดีไม่มีปัญหาคือคุณกิตติ พุทธนพให้สําภาษณ์ว่า
นํ้าประปาเทศบาลแสนสุขไม่ค่อยมีปัญหาที่เกี่ยวกับฝุ่นตะกอนเพราะทางร้านมีถังรองน้ําไว้ก่อนท่ีจะ
นํ้ามาใช้สําหรับล้างถ้วยล้างชาม หากไม่รองไว้ก่อนก็กลัวเกิดปัญหาเรื่องนํ้าไม่ไหล๔๓ ทางโรงแรมบาง
แสนวิลล่ามีการบริหารจัดการทุกด้านเพ่ือความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยโรงแรมมี
เครือข่ายของโรงแรมวิลล่า ๔ แห่ง เช่น โรงแรมเดอะไทม์ เป็นต้น คุณภาพของน้ําประปาท่ีใช้จะต้อง
สะอาดคือ นํ้าผ่านบ่อพักนํ้าก่อนที่จะสูบขึ้นถังเก็บนํ้าบนดาดฟ้าเพ่ือให้ผู้เข้ามาพักได้ใช้น้ําสะอาด แขก
ที่เข้ามาพักจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ําสกปรก๔๔  

๔.๓.๒ การรับรู้ข่าวสารจากการประปา กรณีเม่ือมีการซ่อมบํารุงของการประปาส่วน
ภูมิภาคมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือเปล่า ท่านผู้จัดการก็ให้สัมภาษณ์ว่าการให้บริการเป็นหัวใจสําคัญ
ของการบริการ ดังนั้นเพ่ือป้องกันน้ําไม่ไหลที่เกิดจากการซ่อมบํารุงทางโรงแรมก็มีการติดต่อ
ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคทางเฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มเพราะเม่ือมีการซ่อมบํารุงหรือปิดการจ่าย
นํ้าจะมีผลกระทบต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงแรม คุณวิสุทธ์ิก็ให้สําภาษณ์ว่าทางตําบลนาป่าก็
จะแจ้งเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบ กํานันกําพล สุขสว่างก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการซ่อม
บํารุงของการประปาส่วนภูมิภาคก็จะมีหนังสือแจ้งจากการประปา ฯ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้

                                                            
๔๐สัมภาษณ์สุทธิ กลมกล่อม,วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
๔๑สัมภาษณ์ยศวดี นามเมืองปักษ์, อ้างแล้ว. 
๔๒สัมภาษณ์คุณอุดมกฤษ มิ่งขวัญ, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข. วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 

๑๑.๐๐ น. 
๔๓สัมภาษณ์คุณกิตติ พุทธนพ, ผู้ประกอบการ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
๔๔สัมภาษณ์ผู้จัดการโรงแรมบางแสนวิล่า, วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 



๑๑๔ 
 

ประชาชนชาวนาป่าได้รับทราบข่าวสารข้อมูลว่าจะมีการซ่อมบํารุงท่อน้ําวันอะไร เวลาเท่าไหร่ เพ่ือให้
ประชาชนได้เตรียมอุปกรณ์สํารองนํ้าไว้ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้ปล่อยนํ้าจะได้มีนํ้าสํารองไว้ใช้๔๕ ผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านอ่ืนอีกหลายคนได้กล่าวว่าได้รับรู้ข่าวสารจากการต้ังกลุ่มไลท์ภายในหมู่บ้าน เม่ือได้
รับทราบข่าวก็จะเอามาลงในกลุ่มหมู่บ้านเพ่ือให้ทําการสํารองนํ้าไว้ใช้ในขณะทําการซ่อมบํารุงยังไม่
เสร็จจะได้มีนํ้าใช้ การได้รับข่าวจากการประปาเม่ือมีการซ่อมบํารุงได้รับข่าวโดยทางเทศบาลเสม็ดนํา
รถเทศบาลมาประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ แต่คุณกัณณ์บอกว่าทางร้านเปิดในตอนเย็นแต่ทาง
เทศบาลมาแจ้งข่าวตอนเช้าหรือตอนบ่ายจึงไม่ได้ทราบข่าว บางครั้งเพ่ือท่ีเปิดร้านอยู่ข้างกันท่ีเปิดร้าน
ตอนกลางวันจะโทรศัพท์มาแจ้งว่าการประปาจะทําการหยุดจ่ายนํ้าเพ่ือซ่อมบํารุง จึงต้องรีบมาท่ีร้าน
เพ่ือทําการสํารองน้ําไว้ใช้ในกรณีการซ่อมบํารุงของการประปายังไม่เสร็จ ทางร้านไม่มีไลท์ของการ
ประปาหรือไม่มีเบอร์โทรเพราะคิดว่าไม่จําเป็นมาก ทางร้านก็มีการสํารองน้ําอยู่แล้วหากนํ้าไม่ไหลวัน
หน่ึงก็สามารถเปิดร้านได้ตามปกติ  

๔.๓.๓ การจ่ายบิลค่าบริการน้ําประปา การจ่ายค่าบริการน้ําประปาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคือ
กลุ่มแรกที่จ่ายผ่านมือถือในระบบพร้อมเพย์ คือต้องเปิดบัญชีธนาคารซ่ึงปัจจุบันแทบทุกธนาคารก็จะ
มีระบบนี้ แต่บางธนาคารก็จะต้องไปให้ธนาคารเปิดระบบให้ การสมัครสมาชิกกับทางธนาคาร
เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวก แต่ส่วนมากแล้วโหลดโปรแกรมจากแอ๊ปสโตร์ในโทรศัพท์ก็สามารถทํา
การสมัครได้ โดยทําตามขั้นตอนที่ธนาคารกําหนดให้ครบทุกขั้นตอน โดยมากประชาชนก็นิยมจ่ายผ่าน
พร้อมเพย์ซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปจ่ายและไม่ต้องเสียค่าบริการครั้งละ ๑๕ 
บาท แค่มีเงินในบัญชีก็สามารถจะจ่ายค่าบริการได้แล้ว๔๖ และกลุ่มท่ีสองจ่ายผ่านระบบอ่ืนเช่น จ่าย
ผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น ซ่ึงจะต้องเดินทางไปจ่ายเอง การจ่ายแบบท่ีสองจะต้องเสียค่าบริการแต่ก็ต้อง
จ่ายเพ่ือจะนําหลักฐานค่าใช้จ่ายมาคิดสําหรับใช้สรุปผลประกอบการว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร และมี
หลักฐานใบเสร็จสําหรับยืนยันค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือบางครั้งที่ต้องไปจ่ายที่เซเว่น อีเลฟเว่นเพราะว่า
เลยกําหนดท่ีทางการประปากําหนด คือสามารถจะจ่ายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์๔๗ หากเลยกําหนดก็
จะต้องไปจ่ายที่การประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงก็ได้สัมภาษณ์เพ่ิมว่าปกติคนไปจ่ายที่การประปามีเยอะ
หรือไม่  ก็ได้รับคําตอบว่ามีน้อยกว่าเม่ือก่อนเยอะเลยเพราะเมื่อก่อนมาจากต้องรอประมาณครึ่ง
ช่ัวโมง แต่ปัจจุบันคนน้อยอาจจะเป็นเพราะจ่ายในระบบพร้อมเพย์ซ่ึงมีความสะดวกและง่ายสําหรับ
การดําเนินการ  
  ๔.๓.๔ การสํารองน้ําไว้ใช้ เม่ือสอบถามว่าหากการซ่อมบํารุงหลายวันทางโรงแรมสามารถ
สํารองน้ําไว้ในกรณีฉุกเฉินกี่วัน ท่านผู้จัดการโรงแรมก็ได้ให้สําภาษณ์ว่าแล้วแต่ช่วงเวลา คือถ้าเป็น
                                                            

๔๕สัมภาษณ์กํานันกําพล สุขสว่าง, อ้างแล้ว. 
๔๖คุณยศวดี นามเมืองปักษ์. อ้างแล้ว.  
๔๗ปัญญา ประสานแก้ว. อ้างแล้ว. 



๑๑๕ 
 

ช่วงโลซีซ่ันผู้มาเข้าพักน้อยก็จะจะสํารองได้ประมาณ ๓ - ๔  วัน ถ้าเป็นช่วงไฮซีซ่ันและมีผู้เข้ามาพัก
มากก็จะสํารองได้ประมาณ ๒ วัน ซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้เข้ามาพักด้วย เม่ือมีการหยุดจ่ายน้ํามี
การแจ้งเตือนผ่านเฟสบุ๊คของการประปาซ่ึงแต่ละวันก็จะเข้าไปดูประกาศของการประปาเพ่ือจะได้
ทราบข่าวสารที่แจ้ง เพราะหากไม่เตรียมพร้อมเม่ือนํ้าหยุดไหลทางร้านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
นํ้าได้ ส่วนการสํารองนํ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในกรณีนํ้าไม่ไหลก็สามารถสํารองได้ ๑ – ๒ วันขึ้นอยู่กับลูกค้าท่ี
เข้ามาใช้บริการว่ามากหรือน้อย เจ้าของกิจการบ้านเช่า ๑๓ ห้อง บ่อตกกุ้งและบ่อตกปลากระพง 
ตําบลนาป่า ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าว่า ทางร้านได้เป็นทํากิจการมา 3 เดือน
แล้วแต่ตอนนี้โดนปัญหาเกี่ยวกับโควิดจึงหยุดให้บริการแก่ลูกค้า ปกติบ่ตกกุ้งเม่ือเปิดลูกค้าท่ีเดินทาง
จากกรุงเทพก็เดินทางมาตกท่ีบ่อจากการที่เพ่ือนแนะนํา โดยบ่กุ้งที่เปิดให้ลูกค้าตกมี 30 ที่ซ่ึงเบ็ด
ลูกค้านํ้ามาเองหากไม่มีทางร้านก็มีให้ยืม โดยเก็บช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท กุ้งที่จะนํามาตกซ้ือมาในราคา
กิโลกรัมละ ๔๐๐ บาท สําหรับน้ําในบ่อตกกุ้งซ้ือมาจากบ่อดินที่อยู่แถวน้ี โดยซ้ือรถบรรทุกเที่ยวละ 
๑๕,๐๐๐ ลิตร โดยบ่อปูนใช้น้ําทั้งหมด ๖๘,๐๐๐ ลิตร ถามว่าทําไมไม่ใช้นํ้าประปาเล้ียง คุณวิรัตน์ก็
ตอบว่า การใช้น้ําประปาเลี้ยงในนํ้าประปามีคลอลีนจะทําให้กุ้งตายจึงต้องใช้น้ําธรรมชาติจากบ่อดิน 
ส่วนการดูแลนํ้าท่ีใช้ในการเลี้ยงกุ้งก็มีการเติมนํ้าหมักเพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าเสียเร็ว สาเหตุของนํ้าเสียก็
มาจากเหยื่อท่ีนํามาตกได้แก่ตับไก่ เน้ือหมู ส่วนระยะเวลาในการเปล่ียนประมาณเดือนคร่ึงถึงสาม
เดือนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของนํ้าว่าจะใช้เวลาก่ีเดือน ส่วนห้องเช่าจํานวน ๑๓ ห้องน้ันมีการสํารองน้ําท่ี
ไว้ในยามฉุกเฉินในกรณีที่นํ้าประปาไม่ไหลก็สามารถใช้นํ้าได้ตามปกติอย่างน้อยสองวัน คือการทําแท๊ง
นํ้าขนาดสี่เหลี่ยมไว้ข้างบ่อตกกุ้ง ปริมาณน้ําท่ีทําการสํารองไว้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลิตร เม่ือถามว่า
หากการประปาจะทําการหยุดจ่ายนํ้าเพ่ือทําการซ่อมแซมมีการแจ้งหรือได้รับข่าวด้านใด ส่วนการจ่าย
ค่าน้ําประปาก็จะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ ส่วนคุณภาพของนํ้าก็ไม่มีปัญหาคือน้ําใสสะอาดไม่มีปัญหาสิ่งเจอ
ปน ส่วนบ่อตกปลากระพงเน้ือท่ี ๒ ไร่ น้ําที่ใช้เลี้ยงเป็นน้ํากร่อยต้องคอยตรวจสอบค่า PH ของนํ้า
โดยเฉพาะหลังนํ้าตกค่า PH ของนํ้าจะเปลี่ยนแปลงเร็วอาจทําให้ปลาตายได้ นํ้าในบ่อจะไม่มีการ
เปลี่ยนถ่ายเหมือนบ่อกุ้ง เพราะถ้าเปลี่ยนจะต้องซ้ือเกลือมาใส่ใหม่อีกหลายตันส่วนเก็บราคาเบ็ดที่
นํามาตกข้ึนอยู่กับจํานวนปลาที่ซ้ือมาปล่อย๔๘ คุณภัทรวดี นามาเมืองปัก เจ้าของกิจการร้านคาร์แคร์ 
ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรีให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําว่า ร้านคาร์แคร์หรือล้างรถ
ในแต่ละวันก็จะมีรถที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ๑๐ ถึง ๒๐ กว่าคัน แต่ในปัจจุบันบ้านเช่ามีถังสํารอง
นํ้าไว้สําหรับมาผู้เช่าทําให้เกิดความสะดวกสะบาย ถ้าห้องเช่าแบบเดิมท่ีถังสํารองนํ้าไว้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้มาเช่าก็จะไม่มีคนมาเช่า โดยเฉพาะฤดูร้อนที่น้ําประปาไม่ค่อยจะไหล การจ่าย
ค่าบริการจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ การสํารองน้ําไว้สําหรับกรณีที่นํ้าไม่ไหลทางร้านมีถังน้ําขนาด ๒,๐๐๐ 
                                                            

๔๘สัมภาษณ์คุณวิสุทธ์ิ วิวัฒนาวานิช. ผู้ประกอบการบ่เล้ียงปลาและเล้ียงกุ้ง. วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 



๑๑๖ 
 

ลิตร ไว้ในกรณีที่นํ้าหยุดไหลก็จะอยู่ได้ประมาณหน่ึงวัน แต่ละเดือนมีปริมาณการใช้น้ําไม่คงที่แต่เฉลี่ย
อยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ลิตร/เดือน๔๙ ร้านค้าและโรงงานส่วนมากก็จะมีการสํารรองน้ําไว้ใช้ใน
กรณีจําเป็นหรือน้ําไม่ไหล ย่ิงถ้าเป็นโรงงานท่ีมีพนักงานมากก็จะต้องทําการสํารองน้ําไว้มากเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้สอย  
 สรุป ปลายน้ําหรือผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนมากแล้วใช้นํ้าของการประปาส่วนภูมิภาคใน
การดําเนินกิจการ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณภาพน้ําของการประปาอยู่ในระดับดีคือสะอาด ไม่ค่อยมี
ฝุ่นตะกอน ก็มีส่วนน้อยท่ียังเห็นว่านํ้าประปายังมีฝุ่นตะกอนบ้าง ส่วนการรับรู้ข่าวสารจากแจ้งเตือน
ของการประปาเม่ือมีการหยุดจ่ายนํ้าเพ่ือซ่อมบํารุงส่วนมากก็จะได้รับแจ้งผ่านไลท์ เฟสบุ๊ค เสียงตาม
สายและรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล การจ่ายค่าน้ําประปาส่วนมากก็จะจ่ายทางแอ๊ปหรือพร้อมเพย์ 
ก็มีบ้างที่จ่ายผ่านร้านเซเว่น ๗ – ๑๑ ส่วนการสํารองนํ้าไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือนํ้าไม่ไหล ส่วนมากก็มี
การสํารองไว้เพราะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าจึงมีการสํารองน้ําไว้ แม้แต่
การสร้างบ้านหรือสร้างห้องเช่าในปัจจุบันก็ต้องมีการติดต้ังถังน้ําสํารองเพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาเช่าซ้ือ  
 
 ๔.๔ รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 รูปแบบของการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น ๒ 
รูปแบบคือ 
 ๑. รูปแบบการบริหารจัดการน้ําในยามปกติ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในยามปกติ
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแล้วในวัตถุประสงค์ที่ ๑ ดังน้ันในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ จึงจะทําการศึกษารูปแบบ
ของการบริหารจัดการนํ้าในยามฉุกเฉินเท่าน้ัน 
 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการในยามวิกฤติหรือในยามฉุกเฉิน การบริหารจัดการนํ้าแบบ

ปกติไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขบางอย่างทําให้ไม่สามารถจัดการเหมือนยามปกติได้ 
โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีวิกฤติไว้ ๒ ประเด็นคือ ปัญหาฝนแล้งและปัญหานํ้า

ท่วม 

 ๔.๔.๑ รูปแบบการบริหารจัดการน้ําแล้งในยามวิกฤติ 
 ปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งในประเทศไทยเกิดข้ึนทุกปีโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมและเมษายน ทํา
ให้หลายจังหวัดขาดแคลนนํ้าจึงมีความจะเป็นต้องทําการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนในช่วงดังกล่าว ซ่ึงนายไชยรัตน์ พันธ์ุสิน๕๐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

                                                            
๔๙สัมภาษณ์คุณยศวดี นามเมืองปักษ์, อ้างแล้ว. 
๕๐สัมภาษณ์นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน, อ้างแล้ว. 



๑๑๗ 
 

ชลบุรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหาวิกฤติภัยแล้งว่า อย่างท่ีให้สัมภาษณ์ไป
ในเบ้ืองต้นแล้วว่าปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีสามารถผลิตน้ําประปาได้ปีละ ๑๒๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่วนความต้องการใช้นํ้าของประชาชนอยู่ที่ ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี การผลิต
นํ้าประปายังเกินความต้องการถึง ๔๐ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร/ปี จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
นํ้า เม่ือสอบถามว่าในฤดูแล้งมีปัญหาเรื่องการส่งน้ําประปาหรือไม่ ท่านผู้จัดการ ฯ ตอบคําสัมภาษณ์
ว่า การส่งนํ้าก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งนํ้าบ้าง เพราะตึกท่ีสูงนํ้าอาจจะไหลเบาซ่ึงเจ้าของตึกต้อง
ใช้เครื่องสูบนํ้าเพ่ือสูบขึ้นไปเก็บที่ถังสํารองนํ้า เน่ืองจากเครื่องสูบนํ้าของการประปาก็มีการกําหนด
แรงส่งนํ้าท่ีจํากัด หากเพ่ิมแรงดันมากท่ออาจจะแตกได้ หากลดแรงดันตํ่ามากน้ําก็จะไหลเบา แต่หาก
เป็นบ้านเรือนท่ัวไปก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งน้ํา เม่ือสัมภาษณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าท่ีประเทศไทยจะ
มีเขตอุตสาหกรรม AEC ที่ท่าเรือแหลมฉบังตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงจะต้องใช้น้ําเป็นจํานวนมาก
ทางการประปามีนโยบายจะดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้อย่างไร ท่านไชยรัตน์ก็ได้ตอบประเด็นน้ีว่าใน
ปัจจุบันนํ้าประปาท่ีผลิตจากอ่างเก็บนํ้าบางพระยังเกินความต้องการของประชาชนอยู่ หากรัฐบาล
ต้องการที่จะให้การประปาผลิตน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น การประปาต้องหาแหล่งนํ้าสํารอง
เพ่ือให้เพียงพอกับนโยบายของรัฐบาลจากแหล่งเก็บกักน้ําท่ีมีอยู่ ๑๓ แหล่งที่นํามาใช้ผลิตน้ําประปาก็
น่าจะเพียงพอ แต่ตอนน้ีรัฐบาลยังไม่ได้มีนโยบายเพ่ือจะให้หาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม ในส่วนน้ีการประปาก็
จะประสานไปยังอีสท์ วอเตอร์ เพ่ือหาแหล่งนํ้าแล้วส่งมาให้การประปาผลิตเป็นนํ้าประปาต่อไป 
เพราะจังหวัดชลบุรีมีบ่อดินซ่ึงขุดหน้าดินขายเยอะมากหากมีนโยบายมาก็จะมีงบประมาณมาด้วย 
ดังน้ันหากรัฐบาลมีนโยบายและมีคําสั่งการประปากส็ามารถท่ีจะแก้ปัญหานํ้าวิกฤติได้  

หากว่าเกิดปัญหาหรือวิกฤตินํ้าไม่เพียงพอการประปาก็อาจจะมีการกําหนดนโยบายโดย
รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ํา ปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับการขาดนํ้าของประเทศไทยเกิดข้ึนทุกปี
โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปังหรือนอกฤดูนํ้าก็จะไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ต้องมีนโยบาย
รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้แต่นักแสดงและนักดนตรีก็ต้องมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ด้วย ตัวอย่างการขาดแคลนน้ําในปี ๒๕๓๕ คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คารบาว)
ก็ได้แต่งเพลงเพ่ือให้ประชาชนเห็นคุณค่าและสร้างจิตสํานึกของการใช้น้ําว่า “นํ้าขาดช่วยกันประหยัด
นํ้าใช้ จะกินจะอาบเม่ือใดขอให้จําไว้ให้แม่น อันน้ํามีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผน เอาน้ําใจทดแทนจะมีนํ้า
กินน้ําอาบ” การรณรงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ใช้น้ําอย่างประหยัดก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการขาด
แคลนนํ้าในยามวิกฤติอีกอย่างหนึ่งนายสุชาติ เจริญศรี๕๑ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๙  กรม
ชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติภัยแล้งว่า อ่างเก็บนํ้า
บางพระเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาเพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ส่งน้ําให้การ
ประปาสู่ภูมิภาคเพ่ือนําไปผลิตนํ้าประปาแจกจ่ายให้กับประชาชน และปล่อยน้ําเพ่ือให้เกษตรกรใช้
                                                            

๕๑สัมภาษณ์นายสุชาติ เจริญศรี, อ้างแล้ว. 



๑๑๘ 
 

เพาะปลูกกรณีที่เกิดนํ้าวิกฤติหรือน้ําเหลือน้อย อ่างเก็บนํ้าบางพระก็จะทําการปรึกษากับบริษัทอีสท์ 
วอเตอร์จํากัดมหาชน ว่าขณะน้ีมีแหล่งน้ําท่ีอยู่ในความดูแลมีแหล่งนํ้าใดบ้างที่มีปริมาณมาก เม่ือสูบ
มาแล้วไม่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนของแหล่งนํ้าน้ัน ๆ ก็จะให้บริษัทอีสท์ วอเตอร์จํากัดมหาชนทํา
การสูบนํ้ามายังอ่างเก็บน้ําบางพระโดยทางกรมชลประทานเองได้มีการวางแผนการใช้นํ้า คือ 
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน ๒๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนภาคการเกษตรให้ใช้น้ําประมาณ ๑,๐๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมากกว่าทุกภาคส่วน ดังน้ัน ประชาชนจึงไม่ต้องวิตกกังวลนอกจากน้ัน 
ชลประทานได้มีมาตรการประหยัดนํ้าต่างๆ ประกอบด้วย ๑. ลดปริมาณการใช้นํ้าในทุกภาคส่วน 
จํานวน ๑๐ % ซ่ึงจะลดการใช้นํ้าได้ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒. ภาคเอกชนหาแหล่งสํารองน้ําไว้แล้ว 
๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คือ พ้ืนที่ จ.ชลบุรี ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และ จ.ฉะเชิงเทรา ๘ ล้านลูกบาศก์
เมตร ๓.ลดความสูญเสียในเส้นท่อได้ประมาณ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแล้วสามารถประหยัดนํ้าได้
เกือบ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนั้น ยังคาดการณ์ว่าหลังจากน้ีจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน ปี ๖๓ 
จะมีนํ้าไหลลงเขื่อนอีกประมาณ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามพยากรณ์อากาศท่ีคาดการณ์ไว้ ในช่วงฤดู
ฝนจะมีฝนตกลงมาตามปกติ ซ่ึงจากสถิติที่ฝนตกลงมาน้อยท่ีสุดแล้วจะอยู่ที่ปริมาณ ๑๒๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้า ดังน้ันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจะทําให้ปริมาณนํ้าสามารถ
ใช้ได้ถึงเดือนมิถุนายน หากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ยังสามารถนํานํ้าก้นอ่างมาใช้ได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ชลประทานยังไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว แต่หากเกิดขึ้นก็ต้องนํามาใช้ โดยจะไม่ยอมให้
พ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน นอกจากน้ี ชลประทานยังมีแผนป้องกัน
ความเสี่ยง คือ ๑.เร่งรัดก่อสร้างสถานีสูบนํ้าคลองชลประทานพานทองเช่ือมต่อระหว่างระบบท่อผัน
นํ้าคลองพระองค์ไชยานุชิต โดยจะให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซ่ึงจะมาเติมเต็มในพ้ืนท่ี จ.ชลบุรี 
๒.เร่งรัดสถานีสูบนํ้าคลองสะพาน จ.ระยอง สูบกลับ เพราะมีนํ้าไหลทิ้งเป็นจํานวนมาก แต่ยังขาด
งบประมาณอีก ๔๐๐ ล้านบาท โดยต้องมีการผลักดันงบประมาณต่อไป ๓.เตรียมความพร้อมพูดคุย
กับชาว จ.จันทบุรี ในการสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองวังโตนด ที่สามารถทดนํ้าและสูบนํ้ามากักเก็บไว้ใน
พ้ืนที่ จ.ระยอง คาดอยู่ในระยะปานกลางและระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน
รณรงค์การใช้นํ้าอย่างประหยัด หรือนําน้ําท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือเป็นการช่วยกันประหยัดนํ้า๕๒

คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์๕๓ ผู้อํานวยการบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จํากัด ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหาร
จัดการเก่ียวกับปัญหาวิกฤติภัยแล้งว่า มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการสูบ
ผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ ไปยังอ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ การสูบผันน้ําจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ไปยัง
อ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าและรักษาความสมดุลของอ่างเก็บน้ําผ่านโครงข่ายท่อส่ง
                                                            

๕๒ผู้จัดการออนไลน์, .๕ ม.ค. ๒๕๖๓ กรมชลฯ-อีสท์ วอเตอร์เตรียมแผนรับมือภัยแล้งในพื้นท่ีภาค

ตะวันออก. (https://mgronline.com/local/detail/9630000001068). เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๕๓สัมภาษณ์ปิยะพงศ์ รอดรัตน์. อ้างแล้ว. 



๑๑๙ 
 

นํ้าดิบความยาว ๔๙๑.๘ กิโลเมตร” นอกจากนี้ ยังมีการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าเอกชนเข้ามาเสริมในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีการประสานงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร เน้นการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ิมปริมาณนํ้ากักเก็บเติมนํ้าต้นทุนให้อ่างเก็บ
นํ้าหลักต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก หลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและบรรเทาวิกฤติการณ์นํ้าท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมในการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นครัวเรือน เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นํ้าโดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ๓ ส่วนคือ 
 ๑. คุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สู่ความย่ังยืนโดยดึงหลัก reduce =ลดระดับการใช้
ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่
จําเป็นลง, reuse = การใช้ซํ้า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการนําน้ํามาใช้ซํ้า ได้หลาย ๆ 
ครั้ง และrecycle = คัดนํ้าแต่ละประเภท ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตได้อีก 
 ๒. ควบคุม มีการจัดสรรน้ําและสํารองน้ําไว้ใช้เพ่ือใช้อย่างพอเพียง และเพียงพอต่อปริมาณมี
มีการจัดสรรไว้อย่างระมัดระวัง 
 ๓. คาดการณ์ มีการวางแผนการใช้นํ้าให้พอดีกับพฤติกรรมการใช้นํ้าของตนเอง เพ่ือจะไม่
ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของการใช้นํ้าในแต่ละเดือนจนส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้า สนับสนุนความยั่งยืน
ของทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําในอนาคต รองรับการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวันออก 
 เ ม่ือสอบถามถึงกรณีการสูบนํ้าจากแหล่งน้ํ า อ่ืน เ ช่น การสูบน้ําเ จ้าพระยาบริ เวณ
สมุทรปราการเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้งว่ามีทางเป็นไปได้หรือไม่ ท่านผู้จัดการก็อธิบายว่า
การสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าอ่ืนเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก เพราะต้องศึกษาจากแหล่งกระทบ ต้องประชุมหารือ
กับส่วนงานท่ีดูดแลลุ่มนํ้าก่อนว่าเขาจะอนุญาตให้สูบหรือไม่ เพราะไม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลลงปากนํ้าท่ี
สมุทรปราการก็ช่วยไล่นํ้าเค็มไม่ให้ลุกล้ําเข้ามาในพ้ืนที่จะทําให้เกิดเป็นนํ้ากร่อย ดังน้ันการท่ีจะสูบนํ้า
จากแม่น้ําเจ้าพระยามาบริหารจัดการถือเป็นเร่ืองที่ยากมาก 
 เม่ือถามถึงถึงความเป็นไปได้ของการนําเอานํ้าทะเลมาผลิตเป็นนํ้าประปาในกรณีที่เกิดภาวะ
วิกฤตินํ้าขาดแคลนหนัก จนแหล่งนํ้าท่ีมีอยู่ขาดแคลนทางบริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการหรือไม่ ท่าน
ผู้จัดการก็ได้ตอบว่า การน้ําเอานํ้าทะเลมาผลิตเป็นน้ําประปาจะมีต้นทุนสูงกว่าปกติถึง ๕ เท่าเม่ือ
เทียบต่อลูกบาศก์ น้ําธรรมดาท่ีนํามาผลิตนํ้าประปาจะราคาอยู่ที่ ๘.๕๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร แต่ถ้า
นําเอาน้ําทะเลมาผลิตเป็นนํ้าประปาราคาจะอยู่ที่ ๔๐ – ๕๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยน้ํา ๑ ลูกบาศก์
เมตร (๑,๐๐๐ ลิตรจะผลิตนํ้าจืดได้ ๔๐๐ ลิตร อีก ๖๐๐ ลิตรจะเป็นเกลือและสารละลาย) เม่ือต้นทุน
การผลิตมีราคาแพงน้ําประปาก็จะมีราคาแพงตามไปด้วย ปัจจุบันแค่นํ้าประปาราคาลูกบาศก์เมตรละ 



๑๒๐ 
 

๘.๕๐ บาท ประชาชนโดยที่วไปยังบ่นว่าค่านํ้าแพง หากน้ําเอานํ้าทะเลมาผลิตเป็นน้ําประปาก็คงพอ
เดาได้ว่าประชาชนจะคิดอย่างไร ดังน้ันการที่จะนําเอาน้ําทะเลมาผลิตเป็นนํ้าประปาในปัจจุบันยังไม่
โครงการเพราะต้นทุนที่แพงเกินไป หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติขึนมาจริงการดูดนํ้าจากแม่นํ้าบางประกง
มาผลิตนํ้าประปาน่าจะเป็นทางออกท่ีดีกว่า 
 สรุป รูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ก็มีหลายวิธีที่จะนํามาแก้ปัญหา
ในยามวิกฤติรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะนักแสดงและนักดนตรี ซ่ึงมี
บทบาทและมีอิทธิผลต่อประชาชนจํานวนมาก ให้ก็ต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
คุณค่าและสร้างจิตสํานึกของการใช้นํ้า ๑. คุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สู่ความย่ังยืนโดยดึงหลัก 
reduce =ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ 
การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จําเป็นลง, reuse = การใช้ซํ้า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนํา
นํ้ามาใช้ซํ้า ได้หลาย ๆ ครั้ง และ recycle = คัดนํ้าแต่ละประเภท ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก ๒. ควบคุม มีการจัดสรรนํ้าและสํารองนํ้าไว้ใช้เพ่ือใช้อย่าง
พอเพียง และเพียงพอต่อปริมาณมีมีการจัดสรรไว้อย่างระมัดระวัง ๓. คาดการณ์ มีการวางแผนการใช้
นํ้าให้พอดีกับพฤติกรรมการใช้นํ้าของตนเอง เพ่ือจะไม่ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของการใช้นํ้าในแต่ละ
เดือนจนส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้า สนับสนุนความย่ังยืนของทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
นํ้าในอนาคต  
 ๔.๔.๒ รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมในยามวิกฤติ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในร่องมรสุมพอถึงฤดูแล้งก็ขาดนํ้า พอถึงฤดูฝนก็นํ้าท่วมเพราะ
ขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีดี คือหน้าฝนไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้งให้เพียงพอเม่ือฝนตกมา
มากเกินก็ทําให้นํ้าท่วม แต่ไม่ได้บริหารจัดการนํ้าเหล่านั้นใว้ใช้ในฤดูแล้งจากการสัมภาษณ์การบริหาร
จัดการน้ําท่วมในช่วงวิกฤติผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหานํ้าท่วมคือ นายไชยรัตน์  พันธ์ุสิน๕๔ 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหา
วิกฤตินํ้าท่วมว่า วิกฤติเกี่ยวกับนํ้าท่วมไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับการบริหารจัดการน้ําของ
การประปาส่วนภูมิภาคเลย ย่ิงนํ้ามากถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการบริหารจัดการน้ํา อย่างน้อยในฤดู
แล้งก็จะมีนํ้าประปาเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชน เม่ือเกิดปัญหานํ้าท่วมเช่นปี ๒๕๕๔ ก็ไม่ได้
เกิดผลกระทบกับการผลิตน้ําประปาเลย แต่ปัญหาน้ําท่วมก็จะมีเพียงนิดหน่อยคือหน่ึงถึงสองวันแรก
ของปัญหาน้ําท่วม จะทําให้เกิดปัญหาฝุ่นตะกอนที่มากับนํ้าทําให้น้ํามีความขุ่นและตะกอน แต่ก็เป็น
ปัญหาเล็กนํ้าสําหรับการบริหารจัดการเพราะเติมสารเคมีบางอย่างก็สามารถแก้ปัญหาได้ โดย
กระบวนการกรองนํ้าอาจจะใช้หลายรอบหน่อยเพราะนํ้าขุ่นแต่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤติ ส่วนนาย     
                                                            

๕๔สัมภาษณ์นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน, อ้างแล้ว. 



๑๒๑ 
 

สุชาติ เจริญศรี๕๕ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๙  อ่างเก็บนํ้าบางพระ กรมชลประทานได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหาวิกฤตินํ้าท่วมว่า อย่างท่ีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนํ้า
ท่วมในตอนแรกก็เกิดความหนักใจเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าท่วมในยามวิกฤติ ดร.สุทัศน์ วีสกุล 
ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงปัญหาที่ทําให้เกิดน้ําท่วม
โดยเฉพาะเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมได้แก่การที่พายุพัดเข้าถึง 
๕ ลูก เพราะปกติแล้วประเทศไทยจะมีพายุพัดผ่านประมาณ ๓ – ๔ ลูก ปัญหานํ้าท่วมถือว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาเพราะประเทศไทยอยู่ในเขตร่องมรสุม แต่ถ้าพายุเข้าถึง ๕ ลูกก็อาจจะเกิดปัญหาสําหรับเขื่อน
หรืออ่างเก็บนํ้าท่ีเป็นอ่างดินไม่ใช่อ่างเก็บนํ้าคอนกรีต หากระบายน้ํามากเกินไปก็จะทําให้น้ําท่วม
ประชาชนท่ีอยู่นหน้าเขื่อนจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยนํ้ามากเกินไป หากปล่อยน้ําในปริมาณ
น้อยถ้าเกิดฝนตกนํ้าเข้าเข้ามาเพ่ิมจากท้ายเขื่อนและฝนท่ีตกลงมาอาจจะเกิดผลกระทบต่อเข่ือนได้ 
การแก้ปัญหานํ้าท่วมในยามวิกฤติก็จะต้องปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกับบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จํากัด 
เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยอาจจะสูบนํ้าไปเก็บไว้ในแหล่งน้ําที่ยังสามารถกักเก็บน้ําได้คุณปิยะพงศ์ รอด
รัตน์๕๖ ผู้อํานวยการบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จํากัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับ
ปัญหาวิกฤตินํ้าท่วมว่า จุดมุ่งหมายของการต้ังบริษัทก็เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมครบวงจร เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับน้ําท่วมหากเป็นแหล่งน้ําท่ีอยู่ในความดูแลของ
บริษัท ก็จะทําการปรึกษาและหาแหล่งนํ้าท่ีมีปริมาณน้อยสามารถท่ีจะสูบนํ้าเพ่ือเก็บรักษาไว้ใน
ปริมาณที่มาก ก็จะเดินเครื่องเพ่ือสูบนํ้าจากแหล่งที่มีปริมาณน้ํามากไปเก็บไว้ หรือหากว่าหน่วยงาน
ราชการขอความช่วยเหลือเพ่ือให้ส่งเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ไปช่วยสูบและระบายนํ้าให้ไหลได้เร็วและ
สะดวกย่ิงขึ้น ทางบริษัทก็มีความยินดีและพร้อมจะความช่วยเหลือ สําหรับใช้ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปัญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้ง การบริหารจัดการกรณีนํ้าท่วมในข้ันวิกฤติหากหน่วยงานราชการมี
การร้องขอมา ทางบริษัทก็มีความพร้อมจะส่งเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่ เพ่ือจะนําไปสูบน้ําอันเป็น
การระบายนํ้าเพ่ือให้ไหลสะดวกและไหลเร็วย่ิงขึ้น ปัญหานํ้าท่วมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความ
เสียหายทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกษตรที่ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
จากปัญหาน้ําท่วม การบริหารจัดการเก่ียวกับปัญหานํ้าท่วมจึงมีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําโดยตรง ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแนวทางการบริหารจัดการนํ้า
ภาพรวมของประเทศ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการหน่วยงานด้านน้ํา 38 หน่วยงาน ตามที่
รัฐบาลได้ปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหม่ให้มีระบบและมีเอกภาพ
ย่ิงขึ้น จากเดิมท่ียังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) ขึ้นมา
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือความเป็น
                                                            

๕๕สัมภาษณ์นายสุชาติ เจริญศรี, อ้างแล้ว. 
๕๖สัมภาษณ์คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์, อ้างแล้ว. 



๑๒๒ 
 

เอกภาพในการบริหารจัดการนํ้า ส่วนในระดับลุ่มน้ําจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการลุ่มน้ําขึ้นภายหลัง 
พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. … มีผลบังคับใช้ ซ่ึงจะประกอบด้วย ผู้แทนภาคราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ใช้น้ําภาคส่วนต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา การบริหารจัดการน้ําก็จะมีความเป็น
เอกภาพมากกว่าเดิม โดยผู้ที่มีหน้าท่ีดูแลโดยตรงคือนายกรัฐมนตรีซ่ึงสามารถส่ังการให้หน่วยงานของ
รัฐได้ปฏิบัติตามนโยบายและคําส่ังของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุป รูปแบบการบริหารจัดการนํ้าในท่วมในยามวิกฤติจากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา พบว่าทุกหน่วยงานแทบจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท่วม

เพราะหน่วยงานมีความต้องการน้ํา นอกจากน้ันยังมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําจะ

มีเพียงอ่างเก็บน้ําบางพระที่นํ้าท่วมหรือมีปริมาณน้ํามากก็จะต้องแจ้งและปรึกษากับบริษัทอีสท์ วอ
เตอร์จํากัดมหาชน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการสูบนํ้าไปเก็บไว้ในแหล่งเก็บน้ําท่ีสามารถสูบนํ้า

ไปกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปัญหานํ้าวิกฤติในฤดูแล้งจะน่ากลัวกว่านํ้าท่วม ส่วนการประปาก็ไม่ได้มี

หน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าโดยตรงเพราะมีหน้าท่ีส่งน้ําให้กับบ้านเรือนของประชาชน 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและ
ท่องเท่ียวจังหวัดชลบุรี มีองค์ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยสรุปได้เป็นประเด็นดังน้ี 
 ๑. การมีแหล่งนํ้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคและอุปโภค 
 ๒. ต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าและสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนได้โดยตรง 
 ๑. การมีแหล่งนํ้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคและอุปโภค 
 แหล่งนํ้าถือว่าเป็นแหล่งสําคัญท่ีทําให้เกิดชีวิตต่าง ๆ คือ การอุปโภคบริโภค มนุษย์ต้องการ
นํ้าสะอาดเพ่ือด่ืมกิน และใช้ในการประกอบอาหาร มนุษย์ยังใช้นํ้าเพ่ือชําระร่างกาย ล้างสิ่งสกปรก
และใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืน ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเกษตรกรรม พืชสัตว์ต้องการนํ้าเพ่ือการ
เจริญเติบโต น้ําจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม นํ้าเป็น
ปัจจัยสําคัญในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าถูกใช้เป็นวัตถุดิบ ใช้หล่อเครื่องจักร และ
ระบายความร้อนให้แก่เครื่องจักร ใช้ทําความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต์ของโรงงาน และใช้ล้างกาก
และของเสียจากโรงงานเกิดข้ึนมามากมายซ่ึงมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ แหล่งนํ้า
สามารถถือเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงและผลักดันให้ชีวิตท่ีก่อเกิดข้ึนมาสามารถสืบต่อไปได้ จากการที่ผู้วิจัย
ได้ลงพ้ืนที่พบว่าใจจังหวัดชลบุรียังมีบ่อดินอีกหลายบ่อท่ีจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บนํ้าได้ โดยเฉพาะท่ี
อําเภอพานทองซ่ึงเป็นบ่อดินที่มีความลึก ๑๐๐ เมตร กว้างประมาณ ๑๐๐ ไร่ ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ
บริษัทอิสท์ วอเตอร์จํากัดมหาชน ทําให้จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าเพียงพอกับความต้องการอุปโภค



๑๒๓ 
 

และบริโภค นอกจากนั้นยังสามารถสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าอ่ืนที่อยู่นอกจังหวัดชลบุรีเพ่ือเป็นน้ําสํารองไว้
ใช้ยามฉุกเฉิน คือสามารถสูบนํ้าจากหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ําหนองประแสร์ ในจังหวัดระยอง และ
สูบนํ้าจากแม่นํ้าบางประกงจากจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือนํามากักเก็บไว้ในจังหวัดชลบุรีได้  
 ๒. ต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าและสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนได้โดยตรง 
 ทรัพยากรน้ําถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ จึงมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหลายหน่วยงาน เช่น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลที่ตามมาคือ
ขาดความเป็นเอกภาพในการติดต่อประสานงาน ทําให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า เน่ืองจากต้องทําตามขั้นตอนของระบบราชการส่งหนังสือสือไปแล้วยังต้องรอการอนุมัติ ต้อง
เสียเวลาในขั้นตอนดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้าโดยตรงเหมือนบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน ที่มีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าซ่ึงมีความ
พร้อมท้ังเคร่ีองมือ อุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการ ซ่ึงสามารถสูบน้ําจากแหล่งนํ้า
แห่งหนึ่งไปยังอ่างเก็บน้ําอีกแห่งซ่ึงอยู่ไกลเป็นร้อยกิโลเมตรได้ 
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รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะปกติ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 

ต้นน้ํา 

ป่าไม้ 

น้ําฝน 

แหลง่น้ํา 

กลางนํ้า 
วัสดุ อุปกรกรณ์ 

คุณภาพน้ํา 
การสูบน้ําจากแหลง่น้ํา

อุตสาหกรรม 180 ล้าน ลบ.ม. 

อุปโภค-บรโิภค 137 ล้าน ลบ.ม. 

การเกษตรกรรม 117 ล้าน ลบ.ม. 

ปลายน้ํา 

คุณภาพน้ํา 

การรับรู้ข่าวสารจากการประปา 

การชําระเงนิ 

คุณภาพน้ําประปา 

บริหารจัดการน้ําแล้งในยามวิกฤติ การบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมในยามวิกฤติ 
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บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงได้ทําการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยทําการสัมภาษณ์กับบุคคลผู้ที่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าโดยสรุปเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์คือ 
 ๑ การบวนการบริหารจัดการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและท่องเท่ียว ในจังหวัดชลบุรี 
 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและท่องเท่ียว ในจังหวัดชลบุรี 
 ๕.๑.๑ กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและท่องเท่ียว ในจังหวัด
ชลบุรี โดยกระบวนการบริหารสายน้ําแบ่งเป็น ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา ดังน้ี 
 ๕ .๑ .๑ .๑  การบริ หาร จัดการ ป่า ไม้  การบริ ห าร จัดการ เกี่ ย ว กับ ป่ า ไ ม้ ซ่ึ ง เ ป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้ประโยชน์อย่างมากมายกับมนุษย์ การจะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่อํานวย
ประโยชน์ ให้กับเราตลอดได้น้ัน เราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ให้
คุ้มค่ามากท่ีสุด ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้กําลังถูกทําลายลงเรื่อย ๆ และอาจจะหมดลงได้ในไม่ช้าน้ี หากจะ
ให้ทางราชการดําเนินการอนุรักษ์เพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ผลเพียงพอ จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจขอ
ความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่าไม้ในท้องถิ่นของประชาชนเหล่าน้ัน อภิรักษ์ อํ่าสุริยะ 
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมชลบุรี๑กล่าวถึงประโยชน์ป่าไม้มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจส่ิงต่าง ๆ ที่ได้จากป่าไม้สามารถนํามาใช้ในการดํารงชีวิตหรือทําเป็นสินค้า
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ เช่น เน้ือไม้ นํามาแปรรูปใช้ในการก่อสร้าง ประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
หรือทําเย่ือกระดาษ เป็นต้น 
  ๒. ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ป่าไม้เปรียบเสมืฎอนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ช่วยดูดซับและกัก
เก็บน้ํา โดยเศษซากใบไม้และก่ิงไม้ตามพ้ืนป่าเปรียบเสมือนฟองน้ําช่วยซับนํ้าเอาไว้ แล้วระบายลงไป
เก็บไว้ในพ้ืนดิน ซึมลงไปเป็นนํ้าใต้ดินและคอ่ย ๆ ระบายลงสู่ลําห้วยลําธารอย่างช้า ๆ ทําให้มีนํ้าไหล
ในลําธารตลอดท้ังปี 
  ๓. เป็นแหล่งทีอ่ยู่ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหาร ที่สร้างรัง วางไข่ และหลบภัย 

                                                            
๑สัมภาษณ์อภิรักษ์ อํ่าสุริยะ, หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมชลบุรี. วันท่ี ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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  ๔. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม โดยเป็นแหล่งที่อยู่ของส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมี
ความแปรผันแตกต่างกันในด้านพันธุกรรม พืชและสัตว์หลายชนิด 
  ๕. เป็นที่พักผอ่นหย่อนใจ 
  ๖. เป็นแหล่งป้องกันภัยธรรมชาติ ช่วยลดความรุนแรงจากอุทกภัยด้วยการชะลอการไหลของ
นํ้าไหลบ่าหน้าดิน และช่วยลดกําลังของลมพายุได้เป็นอย่างดี 
  ๗. ด้านวิชาการ เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหลง่วิชาการด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา 
ธรรมชาติวิทยา ป่าไม้ เกษตร เภสัชกรรม และอ่ืน ๆ 
  ๘. ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่ง
รวมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีการถ่ายทอดหมุนเวียนพลังงานและ
สสารรวมกัน  
 ๕.๑.๑.๒ การบริหารจัดการน้ําฝน 

การการศึกษาพบว่าในจังหวัดชลบุรีมีแหล่งนํ้าที่นํามาใช้ในการผลิตนํ้าประปา ๑๓ แหล่ง 
ได้แก่ 

๑. อ่างเก็บน้ําบางพระ สามารถกักเก็บน้ําได้ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
 ๒. เขื่อนหนองค้อ เป็นเขื่อนดินสูง ๑๗ เมตรยาว ๒,๐๐๐ เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้ 
๑๙  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
 ๓. เขื่อนมาบประชัย เป็นเขื่อนดินสูง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐๖๐ เมตร สามารถกักเก็บนํ้าได้ 
๑๔.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๔. อ่างเก็บน้ํากลางดง สามารถกักเก็บนํ้า ๗.๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๕. อ่างเก็บน้ําหนองน้ําเขียว สามารถกักเก็บนํ้า ๑๐.๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๖. อ่างเก็บน้ําห้วยสะพาน สามารถกักเก็บน้ํา ๓.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๗. อ่างเก็บน้ําห้วยขุนจิต สามารถกักเก็บน้ํา ๔.๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๘. อ่างเก็บน้ําหนองซากนอก สามารถกักเก็บนํ้า ๗.๐๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๙. อ่างเก็บน้ํารัชชโลธร สามารถกักเก็บน้ํา ๑๑.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๐. อ่างเก็บนํ้ามาบฟักทอง ๑ สามารถกักเก็บน้ํา ๑.๒๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๑. อ่างเก็บนํ้ามาบฟักทอง ๒ สามารถกักเก็บน้ํา ๑.๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๒. อ่างเก็บนํ้าห้วยตู่ ๑ สามารถกักเก็บนํ้า ๑.๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ๑๓. อ่างเก็บนํ้าห้วยตู่ ๒ สามารถกักเก็บนํ้า ๒.๙๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 ผู้วิจัยได้ทําการสอบถามบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าโดยได้สอบถามสอง
ประเด็นคือ การบวนการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล้ง และกระบวนการบริหารน้ํากรณีนํ้าท่วม 



๑๒๖ 
 

 ๑) กระบวนการบริหารจัดการกรณีฝนแล้ง ปัญหาเร่ืองเกี่ยวกับฝนแล้งหรือนํ้าน้อยเป็น
ปัญหาท่ีควบคุมได้ยากเพราะไม่สามารถบังคับให้ฝนตกตามปริมาณความต้องการได้ ปัญหาเร่ืองภัย
แล้งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศที่ประชาชนทําการเกษตร เพราะเกษตรจะต้องอาศัยนํ้าเพ่ือจะมา
รดพืชผลทางการเกษตร หากนํ้าไม่เพียงพอพืชผลทางการเกษตรก็จะตายหรือเกิดความเสียหาย แม้แต่
ประเทศอุตสาหกรรมโดยมากก็ต้องอาศัยนํ้าในข้ันตอนการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม การผลิตนํ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง แต่การควบคุมปริมาณนํ้าท่ี
มีอยู่ในแต่ละปีเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้ การศึกษากระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับภัยแล้ง
ดังน้ี 

การบริหารจัดการนํ้าในหน้าแล้งถ้าเกิดปัญหาข้ึนจะมีวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร รองนายกเทศมนตรีอ่างสิลา ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากการบริหารจัดการนํ้าท่ีเป็นหลักการ
ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางเอาไว้ สําหรับบริหารจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาความแห้งแล้ง
ซ่ึงเป็นหนังสือด่วนท่ีกระทรวงมหาดไทยส่งไปยังหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือจะเข้าฤดูแล้ง โดยยึดการในการปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมคือ 
  ๑. การเตรียมควมพร้อม การเตรียมความพร้อมแบ่งเป็น ๖ ประเด็นคือ 

ก. จัดต้ังคณะทํางานติดตามสถานการณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีติดตามสภาพอากาศ และจัดการนํ้า
โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวกข้องในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงาน
ด้านอุทกวิทยา (กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมชลประธาน) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาท่ีมีผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีได้อย่างทันท่วงที 

ข. ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้จัด
ประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบแนวทางปฎิบัติตามแนวเผชิญเหตุภัยแล้งของจัดหวัด ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ค. มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จัดเตรียม
กําลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ีองจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกนํ้า เคร่ืองสูบนํ้า เป็นต้น ให้มี
ความพร้อมปฎิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ืงประสานความร่วมมือกับเภาค
เอกชน องค์กรสาธารณกุศลท่ีมีศักยภาพ ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากภัยแล้ง 



๑๒๗ 
 

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักนํ้าและภาชนะเก็บนํากลางให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้การได้ และจัดทําแผนการแจกจ่ายนํ้าในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน และความสําคัญกับ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีระบบประปาเป็นพิเศษ รวมถึงกําหนดจุดแจกน้ํากลาง เพ่ือการอุปโภคบริเวณ
สถานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

จ. ตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ตามแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดหน่วงงาน
ระดับพ้ืนที่นากรติดตาม เฝ้าระวัง ตลอดจนเตรีมความพร้อม โดยการติดต้ังงเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ในพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้งไว้เป็นการล่วงหน้า สําหรับใช้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที พร้อมท้ังสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดสรรน้ํา แผนการเพาะปลูพืชฤดูแล้ง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

๒ .  การคาดการว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยแล้งตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางสําหรับ
กระบวนการแก้ปัญหา ๘ ข้อคือ 

ก. จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จัดจังหวัด พร้อมท้ังให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยให้ศูนย์บัญชาการ
ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์บัญชาการและมอบหน้าท่ีการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ 

ข. การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพ้ืนที่โดยให้ความสําคัญในเรื่องการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
ถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง และทั่วถึง โดยท่ีประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน
การดําเนินการของภาครัฐ ช่องการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนช่องทางการแจ้งข้อมูล การ
ขอรับความช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค. ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ สอดส่อง ทําความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
นํ้าเพ่ือการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณ๊การแย่งชิงนํ้า หรือการนํา
ประเด็นการขาดแคลนนํ้ามาใช้จัดต้ังกลุ่มมวลชนเพ่ือสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 

ง. มอบหมายหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในพ้ืนที่ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เช่น การแจกจ่ายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค การสูบ้ําจากแหล่งนํ้าธรรมชาติไปยังแหล่งนํ้าเพ่ือการผลิต
นํ้าประปา แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร หรือขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหาร หน่วงงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงคมนาคม กรมชลประทาน เป็นต้น 



๑๒๘ 
 

จ. ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษรและสหกรณ์เพ่ือจัดทําฝนหลวงใน
พ้ืนที่เม่ือสภาวะกอากศเอื้ออํานวย 

ฉ. เม่ือจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือประภัยแล้งของจังหวัดตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีแกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แล้ว ให้เร่งสํารวจความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนทางที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ช. ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง เช่น อหิวาตกโรค โรค
อุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ โดยจัดหน่วยแพทย์และสาธรณสุขเคล่ือนที่ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชน ตลอดจนสนันสนุนการจัดหาแหล่งนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และความรู้ในการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และถูกสุขอนามัยกับประชาชน 

ซ. กําหนดแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงหน้าแล้ง เช่น กรณี
การลักขโมยเคร่ืองสูบน้ํา เครื่องมืออุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 
เพ่ือลดการซํ้าเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ส่วนการบริหารจัดการกระบวนการสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งซ่ึง
เกิดขึ้นซํ้าซากทุกปีก็ต้องยึดหรือปฏิบัติตามเอกสารของกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้อํานวยการ
ท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝนแล้ง
ว่าคือ หนังสือด่วนที่ มท ๐๖๒๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ ซ่ึงสรุปหลักการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งออกเป็น ๑๐ ข้อคือ 

๑. ทบทวน จัดทําแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
๒. จัดเตรียมทรัพยกรในการบรรเทาความเดือดร้อนให้พร้อมใช้ได้ทันที 
๓. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์นํ้า ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางวิชาการเป็น

กรอบในการปฎิบัติ 
๔. สํารวจและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง สํารวจภาชนะเก็บกักนํ้ากลาง 

จัดทําแผนการจ่ายน้ํา และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดทําบัญชีแหล่งน้ําแยกรายอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและบรรจุไว้ในแผน

ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
๖. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะกักเก็บนํ้าและใช้นํ้าเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงข้อมูลสถานการณ์นํ้าในพื้นที่ 
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๗. บูรณาการหน่วยงานในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านเกษตร ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๘. ให้ความรู้กับเกษตรกรเพ่ือให้ปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมการเพาะปลูก 
๙. กําหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้ง 

  ๑๐. ป้องกันควบคุมโรคท่ีมักเกิดการระบาดในช่วงฤดูแล้ง ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมและถูกสุขอนามัยกับประชาชน 
 บริษัทอิสวอเตอร์ต้ังขึ้นมาโดยนโยบายของรัฐบาล เริ่มก่อต้ังในปี ๒๕๓๕ ปัจจุบัน อีสท์ วอ
เตอร์ จํากัดมหาชนยังคงมุ่งม่ัน ต้ังใจที่จะดําเนินภารกิจเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่
มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความม่ันคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งนํ้ามาอย่างต่อเน่ือง พร้อมไปกับ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เหตุการณ์หน่ึงที่ทุกคนคงไม่มีวันลืม คือวิกฤตภัยแล้งเม่ือ
ปี ๒๕๔๘ นํ้าในอ่างเก็บน้ําทุกแห่งเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีนํ้าด่ืมนํ้ากิน อุตสาหกรรมต้องลดการใช้นํ้า 
ผลผลิตจากภาคการเกษตรตกตํ่า ทุกภาคส่วนต้องทํางานประสานกันเพ่ือประคองให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไปรอด เหตุการณ์ในคร้ังนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนคร้ังสําคัญของการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงการวางรากฐานการบริหารจัดการน้ําในภาคตะวันออกของบริษัทอีสท์ วอเตอร์จํากัดมหาชน 
ได้อย่างแข็งแกร่ง น่ันคือ การพัฒนาโครงข่ายท่อส่งน้ําให้เชื่อมโยงแหล่งน้ําหลักใน ๓ จังหวัดภาค
ตะวันออกเข้าด้วยกัน การดําเนินธุรกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และการดูแล
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงป่าต้นน้ํา เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านนํ้าให้กับชุมชนและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ จุดประสงค์หลักของการก่อต้ังบริษัท อิสท์ วอเตอร์จํากัดมหาชนคือ รัฐบาลต้องการ
บริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกท้ังระบบ โดยในช่วงแรกทางรัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการให้คือต้ังเป็น
รัฐวิสาหกิจ  บริหารจัดการภายใต้การดูแลกับกับจากภาครัฐโดยตรง แต่ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เอกชนเข้ามาทําหน้าท่ีบริการจัดการแทนภาครัฐ โดยมองการบริหารของ
เอกชนว่ามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการสั่งการก็ไม่ผ่านกระบวนการหรือผ่าน
ขั้นตอนมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ดีที่สุด อีสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนได้
ค้นพบว่าการดําเนินธุรกิจของเราจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องดูแลให้ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ต้นทางของนํ้าไปจนถึงปลายน้ํา โดยชุมชนท่ีอยู่ตลอดแนวโครงข่ายท่อส่งนํ้าดิบ
ความยาวกว่า ๔๙๑.๘ กิโลเมตร คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีนํ้ากินน้ําใช้อย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน จึง
เตรียมเดินหน้าสร้างชุมชนต้นแบบตลอดเส้นทางการลําเลียงนํ้า ด้วย ๓ โครงการต้นแบบ ต้ังแต่ต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา ภายใต้โครงการ ๒๕thEast Water…Steps of Growth”  
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 จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ํา ฉันจะเป็นป่า ป่าท่ีถวายความจงรักภักดีต่อ
นํ้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บนํ้า ฉันจะสร้างป่า” สะท้อนถึงความสําคัญของ นํ้ากับป่า ที่ต้องพ่ึงพา
และผูกพันกัน อีสท์ วอเตอร์ จึงได้น้อมนําพระราชดํารัสของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติในโครงการ
ชุมชนต้นแบบ“สร้างป่าชุมชน สร้างชีวิตอย่างยั่งยืน” ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าอันเป็นต้นนํ้าสําคัญของภาค
ตะวันออก พร้อมสร้างคุณค่าร่วมต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนกับป่าอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีพ้ืนที่นําร่อง ได้แก่ พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านสามพราน อ.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 
๓๒ ไร่ และพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จํานวน ๗๐ ไร่ ทั้งสองพ้ืนที่ถือเป็นป่า
ต้นนํ้าของอ่างเก็บน้ําคลองสียัดและอ่างเก็บน้ําประแสร์ ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําท่ีใหญ่ที่สุดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และระยองตามลําดับ จากเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนได้ให้
ความสําคัญกับแหล่งต้นนํ้าโดยมีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น การประปาส่วน
ภูมิภาคเป็นต้น โดยในช่วงหน้าฝนฤดูหน้าหลากยบริษัทอิสวอเตอร์จํากัดมหาชนก็จะทําการสูบนํ้าจาก
แม่นํ้าบางประกงเพ่ือนําไปพักที่อ่างเก็บน้ําบางพระซ่ึงสามารถกับเก็บนํ้าได้ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
จากนั้นก็จะส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ําหนองประแสร์จังหวัดระยอง บางครั้งก็สูบนํ้าจากจังหวัดระยองการ
สูบนํ้าจากอ่างก็ต้องดูข้อมูลของปริมาณการใช้นํ้าของจังหวัดระยองก่อน ว่ามีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องใช้จ่ายในหน้าแล้งหรือไม่ ในบางปีที่จังหวัดระยองฝนตกในปริมาณที่น้อย 
ทางบริษัทก็ได้สูบนํ้าจากชลบุรีไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําหนองประแสร์ ซ่ึงสามารถกับเก็บนํ้าได้มากกว่า
อ่างเก็บนํ้าบางพระเพ่ือจะให้เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าในช่วงหน้าแล้ง เพราะปริมาณการใช้น้ําใน
หน้าแล้งจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ํามากกว่าฤดูกาลอ่ืนเพราะอากาศร้อน  

การบริหารจัดการน้ําในหน้าแล้งก็ถือว่ามีปัญหาสําหรับประเทศไทยถือว่าจัดการได้ยากมาก 
ในหน้าแล้งประเทศไทยมีระยะเวลาท่ียาวนานหลายเดือน ส่วนหนึงก็คงมาจากกรณีที่ประเทศไทยไม่มี
เขื่อนกักเก็บนํ้าท่ีใหญ่เหมือนกับประเทศจีนที่สามารถสร้างเข่ือนเพ่ือก้ันแม่น้ําโขง จนทําให้ประเทศ
ไทยประสบปัญหานํ้าในแม่นํ้าโขงน้อยไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชผักของเกษตรกร หน้าฝนก็ตกหนักจน
นํ้าท่วมและการปล่อยให้นํ้าไหลลงทะเลโดยไม่มีการกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทางบริษัทได้มีการจัดสรร
งบประมาณรายได้ที่เกิดจากการจําหน่วยนํ้าของบริษัทเอาไปมอบให้กับชุมชนท่ีอยู่เหนืออ่างเก็บนํ้า 
โดยงบประมาณท่ีทางบริษัท ฯ มอบเงินจํานวน ๖ %  ของรายได้ที่มาจการการจ่ายนํ้า เพ่ือตอบแทน
ทางสังคมทําให้สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทจะมอบเงิน
ดังกล่าวให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันแล้วมีการจัดต้ังขึ้นเป็นชมรม และมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีทางบริษัทมอบให้อีก ๑ โครงการชุมชนต้นแบบคือ
“ประปาชุมชน สร้างคน สร้างสุข” เป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงน้ําสะอาดของชุมชนตาม
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แนวประชารัฐ ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งและม่ันคงของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยจับมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) ฝึกอบรมทักษะหลักสูตร “การ
ควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปาชุมชน” ให้กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
จํานวน ๙ แห่ง ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixed it Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางดูแลและ
บํารุงรักษาระบบประปาตามชุมชนต่างๆ ในส่วนน้ีท่านก็ได้ฝากให้ข้อมูลเหล่าน้ีได้ผ่านไปถึงประชาชน
จํานวนมากท่ียังไม่เข้าใจ และฟังข้อมูลมาด้านเดียวโดยมองว่าบริษัทมีความเห็นแก่ตัวและกอบโกย
กําไรโดยไม่ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการหลายโครงการของบริษัทก็ได้รับการตอบรับ
จากชุมชนหรือหน่วยงานราชการท่ีทางบริษัทได้มอบทุนหรือเงินงบประมาณให้ทําเดินตามโครงการท่ี
ขอมายังบริษัท 
 ๒) กระบวนการบริหารจัดการกรณีน้ําท่วม ปัจจุบันนํ้าฝนที่ตกลงมาไม่สะอาดเหมือนใน
สมัยก่อน คงจะเป็นเพราะจังหวัดชลบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม น่ีอาจจะเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีพอฝนตกทําไมน้ําจึงท่วมเร็วกว่าในสมัยก่อนท่ีฝนตกทั้งวันนํ้าก็ไม่ท่วม ปัจจุบันถนนที่
เทศบาลดูแลอยู่มีหลายสายท่ีตํ่ากว่าพ้ืนบ้านของชาวบ้าน เม่ือฝนตกลงมาประชาชนไม่รองนํ้าเอาไว้
อุปโภคบริโภคจึงทําให้นํ้าไหลไปรวมกันที่ถนน ผลท่ีตามมาคือปัญหารถติดเน่ืองจากรถไม่สามารถทํา
ความเร็วได้จึงต้องขับช้า ๆ การท่ีจะยกถนนให้สูงกว่าบ้านของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรือ
เกินความสามารถของเทศบาล ปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมถนนเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลพยายามแก้ปัญหา
ทุกปี โดยสาเหตุก็มาจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะบางแสนในหน้าฝนแทบ
จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าท่วมเลย ในส่วนที่มีปัญหานํ้าท่วมคือถนนสุขุวิทสายเก่าคือแถวตลาดหนอง
มน ตลาดหนองมนถือว่าเป็นตลาดของฝากท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดชลบุรี เม่ือพูดถึงหนองมนทุกคนก็จะนึก
ถึงข้าวหลามซ่ึงเป็นของฝากที่มีช่ือเสียงของจังหวัดชลบุรี เม่ือฝนตกหนักและตกนานก็จะมีปัญหาเรื่อง
นํ้าท่วมเป็นประจํา แต่หลังฝนหยุดตกไม่เกินครึ่งช่ัวโมงทางเทศบาลก็สามารถระบายน้ําให้แห้งได้ 
เพราะทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีการบริหารจัดเก่ียวกับปัญหาน้ําท่วมท่ีเกิดข้ึนทุกปี โดยการวางท่อ
ระบายน้ําเพ่ือให้นําสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ําบางพระได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท่วมซ่ึงท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงหน้าท่ี
รับผิดชอบของกรมชลประทานมีหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลหรือสถิติ ของการกักเก็บนํ้าโดยสรุปได้ ๕ 
ประการดังน้ี 
   ๑ รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ํา เช่น สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีลุ่มนํ้า รูปแบบและทิศ
ทางการบริหารจัดการนํ้าในลุ่มน้ํา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สําหรับวางแผน
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และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า การป้องกันละบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรม
ชลประทาน 
  ๒ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนํ้า การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า
ของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๓ ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุน เพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า การ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าของกรมชลประทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  ๔ ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา การป้องกัน
และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

๕.๑.๑.๓ การบริหารจัดการแหล่งน้ํา  
  ในการบริหารจัดการนํ้าจึงต้องจัดทั้งระบบให้มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการนํ้า
โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นการดําเนินการได้ช้า จากสาเหตุเบ้ืองต้น
อันเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อุตสาหกรรมจังหวัดก็จะเข้าไปมีส่วนข้อท่ี ๕ กับข้อท่ี ๙ คือการ
เข้าไปกําหนดเขตอุตสาหกรรมว่าสถานที่ใดสามารถจะสร้างโรงงานได้ สถานท่ีใดสร้างโรงงานไม่ได้ 
หากเป็นพ้ืนที่สีเขียวเป็นเขตป่า เป็นเขตชุมชนก็จะไม่มีการอนุญาตให้สร้างโรงงาน การวางผังเมืองให้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้มีหน้าท่ีบริหารจัดการนํ้าโดยตรงจึงไม่สามารถให้
ข้อมูลในกรณีได้ คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์ ผู้อํานวยการบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน๒ได้กล่าวถึง
การบริหารจัดการนํ้าในหน้าแล้งว่า เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
โดยตรงถือว่าเป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน เพราะบริษัทอิสวอเตอร์ต้ังขึ้นมาโดยนโยบาย
ของรัฐบาล เริ่มก่อต้ังในปี ๒๕๓๕ ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนคงมุ่งม่ัน ต้ังใจท่ีจะดําเนิน
ภารกิจเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความม่ันคงและรักษาเสถียรภาพด้าน
แหล่งนํ้ามาอย่างต่อเน่ือง พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เหตุการณ์หนึ่งที่
ทุกคนคงไม่มีวันลืม คือวิกฤตภัยแล้งเม่ือปี ๒๕๔๘ น้ําในอ่างเก็บนํ้าทุกแห่งเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีนํ้า
ด่ืมนํ้ากิน อุตสาหกรรมต้องลดการใชน้้ํา ผลผลิตจากภาคการเกษตรตกต่ํา  ทุกภาคส่วนต้องทํางาน
ประสานกันเพ่ือประคองให้เศรษฐกิจของประเทศไปรอด เหตุการณ์ในครั้งน้ันถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้ง

                                                            
๒สัมภาษณ์คุณปิยะพงศ์ รอดรัตน์. ผู้อํานวยการบริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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สําคัญของการบริหารจัดการน้ําของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการวางรากฐานการบริหารจัดการน้ําในภาค
ตะวันออกของบริษัทอีสท์ วอเตอร์จํากัดมหาชน ได้อย่างแข็งแกร่ง น่ันคือ การพัฒนาโครงข่ายท่อส่ง
นํ้าให้เช่ือมโยงแหล่งนํ้าหลักใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน การดําเนินธุรกิจที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และการดูแลพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงป่าต้นนํ้า เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านนํ้า
ให้กับชุมชน และสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จุดประสงค์หลักของการก่อต้ังบริษัท 
อิสท์ วอเตอร์จํากัดคือ รัฐบาลต้องการบริหารจัดการนํ้าในภาคตะวันออกท้ังระบบ โดยในช่วงแรกทาง
รัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการให้คือต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ  บริหารจัดการภายใต้การดูแลกับกับจากภาครัฐ
โดยตรง แต่ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เอกชนเข้ามาทําหน้าท่ีบริการ
จัดการแทนภาครัฐ โดยมองการบริหารของเอกชนว่ามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร
รวมถึงการสั่งการก็ไม่ผ่านกระบวนการหรือผ่านขั้นตอนมาก  

ทางบริษัทได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ที่เกิดจากการจําหน่วยน้ําของบริษัทเอาไปมอบ
ให้กับชุมชนที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ํา โดยงบประมาณที่ทางบริษัท ฯ มอบเงินจํานวน ๖ %  ของรายได้
ที่มาจการการจ่ายน้ํา เพื่อตอบแทนทางสังคมทําให้สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทจะมอบเงินดังกล่าวให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันแล้ว
มีการจัดต้ังขึ้นเป็นชมรม และมีศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณที่ทางบริษัทมอบให้อีก ๑ 
โครงการชุมชนต้นแบบคือ “ประปาชุมชน สร้างคน สร้างสุข” เป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึง
นํ้าสะอาดของชุมชนตามแนวประชารัฐ  ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการขับเคล่ือนประเทศให้เข้มแข็งและ
ม่ันคงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา โดยจับมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) ฝึกอบรม
ทักษะหลักสูตร “การควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปาชุมชน” ให้กับ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกจํานวน ๙ แห่ง ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixed it Center) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางดูแลและบํารุงรักษาระบบประปาตามชุมชนต่างๆ 

๕.๑.๑.๒ การบริหารจัดการกลางน้ํา  
๑) วัสดุ อุปกรณ์ในการลําเลียงหรือส่งน้ําไปยังผู้บริโภค การลําเลียงหรือส่งนํ้าก็จะกล่าวถึง

เฉพาะนํ้าบนผิวดินเป็นหลัก เพราะการขุดหรือเจาะน้ําบาดาลในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม ส่วนหนึ่งก็มา
จากจังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ติดทะเลย ถ้าสูบน้ํามากก็อาจทําให้แผ่นดินทรุดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ชลบุรีมีการขนส่งระบบท่อสองประเภทคือท่อเหล็กและท่อพีวีซี สําหรับท่อเหล็กที่นํามาทําท่อประปา
ในช่วงแรกก็จะมีปัญหาบ้าง คือเม่ือใช้หลายปีผ่านไปปัญหาที่ตามมาคือเกิดสนิม ซ่ึงก็มีปัญหาร้องเรียน
เข้ามาบ้างว่าน้ําประปาไม่สะอาด ทางการประปาก็ได้แก้ปัญหาโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ปัญหาในจุดนั้น 
ซ่ึงการประปาเองก็มีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนจากท่อเหล็กมาเป็นท่อนํ้าพีวีซีซ่ึงใช้มานานหลายปี แต่ติด
ปัญหาหลายอย่างเช่น งบประมาณในการดําเนินการต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการรื้อท่อขนาด
ใหญ่และต้องซ้ือท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาเปลี่ยนท่อเหล็กท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการดําเนินการ
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ในแต่ละครั้งก็ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ เช่น ตํารวจ องค์กรปรครอง
ส่วนท้องถิ่น ทางหลวงชนบท โดยในแต่ละปีมีท่อน้ําแตกท่อนํ้าชํารุดเสียหายทําให้ประเทศสูญเสีย
ประโยชน์จากการปล่อยให้น้ําไหลทิ้ง ส่วนหน่ึงประชาชนอาจจะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่และมองว่ามี
เจ้าหน้าท่ีการประปาไปจดบันทึกค่านํ้าทุกเดือน ก็เห็นท่อแตกอยู่แล้วก็น่าจะเป็นคนแจ้งให้ช่างมาซ่อม
เอง เม่ือเจ้าหน้าที่จดบันทึกไม่แจ้งช่างมาซ่อมชาวบ้านก็อย่าได้ต้องไปยุ่ง ท่านผู้จัดการการประปาท่าน
ก็ได้ยํ้าว่า ท่านเองก็ได้ย้ําให้ผู้รับเหมาท่ีไปจดมิเตอร์นํ้าแล้วว่าหากเห็นท่อประปาร่ัวหรือแตกกลับมา
ต้องแจ้งให้การประปา ฯ ทราบ เพราะการประปา ฯ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอที่จะไปสํารวจตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ได้ครบทุกแห่ง การลําเลียงน้ําไปยังผู้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคืออ่างเก็บน้ําและการประปาส่วน
ภูมิภาค ในส่วนน้ีก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนอกจากน้ีการสูบนํ้าจากแหล่งหนึ่งไปอ่างเก็บนํ้าอีกแหล่ง
หน่ึงก็จะมีท่อท่ีใช้ลําเลียงหลายขนาดด้วยกัน ซ่ึงท่อท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดที่ใช้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖๐ 
เมตร (๑ เมตร ๖๐ เซ็นติเมตร) เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจากอุปกรณ์นี้ก็มีบ้างคือการที่ชาวบ้านทํา
การเกษตรใช้รถไถหรือรถแมคโฮขุดและโดนท่อนํ้าแตก เม่ือก่อนถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นท่อเหล็ก
แต่ในปัจจุบันท่อท่ีใช้เป็นท่อใยสังเคราะห์ซ่ึงมีความเหนียวและความยืดหยุ่นมาก นอกจากนี้การส่งนํ้า
ไปให้ผู้บริโภคก็ไม่ได้ส่งโดยตรง แต่ส่งผ่านการประปาส่วนภูมิภาคและแหล่งกักเก็บนํ้าของบริษัทท่ีดูแล
อยู่ บ่อสูบน้ําท่ีอยู่ในความดูแลของบริษัท ๑๖ บ่อ โดยมีการบริหารจัดการน้ําครบวงจรคือมมีการ
ขนส่งน้ําเผื่อส่งให้นํ้าประปาส่วนภูมิภาคผลิตนํ้าประปา ส่งน้ําให้กับอมตนคร ผลิตน้ําขาย และยังมีการ
นํานํ้าเสียมาบําบัดให้มีคุณภาพแล้วนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์อีก 

๒) การบริหารจัดการเก่ียวกับคุณภาพน้ํา คุณภาพของน้ําถือว่าเป็นเรื่องสําคัญซ่ึงถ้าน้ําไม่
สะอาดอาจจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ําได้ ในการวิจัยจึงกระบวนการบริหารจัดการนํ้าจึง
ตระหนักถึงคุณภาพของนํ้าซ่ึงน้ํามาอุปโภคและบริโภค โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ไม่ค่อยมีปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําเสีย เพราะในเขตอุตสาหกรรมจะมีการบริหารจัดการนํ้า
เสียของตนเองก่อนท่ีจะปล่อยออกจากโรงงาน ส่วนโรงงานท่ีไม่ได้สร้างโรงบําบัดนํ้าเสียก็จะมีบริษัทที่
ต้ังขึ้นเพ่ือนําน้ําเสียหรือขยะพิษไปกําจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องก่อนจะนําไปฝังกลบหรือนําไปรีไซค์
เคิล (นํากลับมาใช้อีก) แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดเน่ืองจากความมักง่ายและไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดน้ําเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมก็
จะมีบ่อกําจัดนํ้าเสียกลาง หมายความว่าเม่ือโรงงานทําการบําบัดแล้วก็ต้องปล่อยน้ําท่ีทําการบําบัด
แล้วลงในบ่อน้ําเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมก็จะทําการบําบัดนํ้าเสียท่ีแต่ละโรงงานปล่อยมาทําการ
บําบัดอีกรอบก่อนจะปล่อยลงในแม่นํ้าลําคลองหรือสู่ธรรมชาติ โรงงานที่ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้า
ส่วนมากจะเป็นโรงงานที่ต้ังอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมและเป็นอันตรายต่อประชาชน ส่วนมาก
โรงงานที่ถูกร้องเรียนก็จะเป็นโรงงานท่ีปล่อยนํ้าเสียท่ีมีกลิ่นเหม็นและมีสีต่าง ๆ เช่น สีดํา สีเหลือง 
เป็นต้น นอกจากนั้นเวลาที่โรงงานต่าง ๆ ลักลอบปล่อยนํ้าสียมักจะปล่อยนํ้าตอนกลางคืน กว่าจะรู้ว่า



๑๓๕ 
 

โรงงานปล่อยน้ําเสียออกมาก็ตอนเช้าจคงมีการแจ้งมายังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแล ขั้นแรกก็
จะเข้าไปตักเตือนโรงงานเหล่านั้นห้ามปล่อยนํ้าเสียออกมาอีกคือสั่งปิดโรงงานจนกว่าจะมีการแก้ไขให้
เป็นไปตามท่ีกระทรวงกําหนดถือว่าเป็นการปิดช่ัวคราวหากแก้ไขแล้วก็สามารถขอเปิดได้ใหม่  

การท่ีประชาชนเปิดนํ้าหรือรองนํ้าจากก๊อกนํ้าท่ีเปิดมาใหม่แล้วนําไปหุงต้มหรือทํากับข้าวเป็น
ความเข้าใจท่ีผิด เพราะสารเคมีที่เติมใส่มาในน้ําอาจจะระเหยยังไม่หมดอาจจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคได้เม่ือมีการสะสมไว้นาน ๆ การกระทําท่ีถูกต้องคือหากจะนํานํ้าประปามาทํากับข้าวจะต้อง
เปิดใส่ภาชนะรองไว้ก่อนอย่างน้อย ๓๐ นาที เพ่ือให้สารระเหยหรือคลอลีนระเหยไปในอากาศก่อน 
หากใช้ล้างหรืออาบก็จะไม่มีปัญหาเพราะสารเคมีจะไม่เข้าสู่ร่างกายทางอื่นหากไม่กลืนกินเข้าทางปาก 
ส่วนของปัญหาเรื่องนํ้าขุ่นหรือมีตะกอนก็อาจจะมีบ้างเม่ือมีการปิดการจ่ายน้ําหลังจากการซ่อมแซม
ท่อน้ําแล้วพอเปิดนํ้าก็จะมีตะกอนที่เกิดจากการซ่อมแซมได้ ทางประปาส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือให้
ประชาชนมีความม่ันใจในคุณภาพของน้ําว่ามีความสะอาด การตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปาก็จะมี
เจ้าหน้าท่ีของการประปานําเอาตัวอย่างของน้ําเพ่ือไปตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทุก ๔ ช่ัวโมง จะต้อง
นําเอาตัวอย่างไปตรวจในห้องแล๊ป เพ่ือตรวจหาสารเคมี ตะกอนต่าง ๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดหรือไม่ หากสารเคมีหรือตะกอนเกินกว่าที่เกณฑ์กําหนดเจ้าหน้าที่ก็จะเติมสารเคมีบางอย่าง
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามกระบวนการท่ีทางการประปากําหนด 
  ๓) การสูบน้ํามาจากแหล่งน้ําอื่น เม่ือน้ํามีการขาดแคลนคือไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่จะต้องมากรลําเลียงนํ้ามาจจจจากที่อ่ืน คือกการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าในจังหวัด
ข้างเคียงโดยมีโครงการชุมชนต้นแบบ “สร้างป่าชุมชน สร้างชีวิตอย่างย่ังยืน” ด้วยความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าอันเป็นต้นนํ้า
สําคัญของภาคตะวันออก พร้อมสร้างคุณค่าร่วมต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนกับ
ป่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพ้ืนที่นําร่อง ได้แก่ พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านสามพราน อ.คลองตะเกรา           
จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน ๓๒ ไร่ และพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จํานวน ๗๐ ไร่ 
ทั้งสองพ้ืนที่ถือเป็นป่าต้นนํ้าของอ่างเก็บนํ้าคลองสียัดและอ่างเก็บนํ้าประแสร์  ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําท่ีใหญ่
ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา และระยองตามลําดับ จากเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าบริษัท อิสท์ วอเตอร์ ได้ให้
ความสําคัญกับแหล่งต้นนํ้าโดยมีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น การประปาส่วน
ภูมิภาคเป็นต้น โดยในช่วงหน้าฝนฤดูหน้าหลากยบริษัทอิสวอเตอร์ก็จะทําการสูบน้ําจากแม่นํ้าบาง
ประกงเพ่ือนําไปพักท่ีอ่างเก็บน้ําบางพระซ่ึงสามารถกับเก็บน้ําได้ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากน้ันก็จะ
ส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ําหนองประแสร์จังหวัดระยอง แต่ทางบริษัทก็สูบนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าเพียงปีละ ๑๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร๓ โดยนักวิชาการก็มีความระแวงว่าหากบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ถ้าสูบน้ําจากแม่น้ําบาง
                                                            

๓สัมภาษณ์ศิริพงษ์ รอดรัตน์. อ้างแล้ว  



๑๓๖ 
 

ประกงมากอาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลเสียต่อภาคการเกษตรท่ีต้องการใช้น้ําในปริมาณท่ี
มาก แต่ในความเป็นจริงทางบริษัทก็มีการจํากัดปริมาณที่สูบจากแม่น้ําบางประกง นอกจากน้ีทาง
บริษัทยังได้มีการประชุมวางแผนงานกับหน่วยงานต่าง ๆ คือมีการประชุมร่วมกับการประปาส่วน
ภูมิภาค อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนเกษตรกร องค์กรสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพ่ือศึกษาปัญหาผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการนํ้า นอกจากน้ันยังมีการวางแผนหรือทําแผนปฏิบัติการรายเดือน 
 นอกจากการสูบน้ําจากแม่นํ้าบางประกง จัดหวัดฉะเชิงเทรา การสูบนํ้าจากจังหวัดอ่ืน คือการ
สูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์ จังหวัดระยอง ซ่ึงอ่างเก็บนํ้าหนองประแสร์ถือว่าเป็นอ่างเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่เพราะสามารถเก็บน้ําเต็มความจุของอ่างมีปริมาณของความจุอยู่ที่ ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยทางบริษัทจะสูบมาประมาณวันละ ๓ แสนลูกบาศก์เมตร ปีหน่ึงก็จะสูบมาไม่เกิน ๗๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในทางกลับกันในปีไหนที่จังหวัดชลบุรีฝนตกดีแต่จังหวัดระยองฝนแล้ง ทางบริษัทก็จะ
สูบน้ําจากอ่างเก็บนํ้าบางพระที่มีปริมาณน้ํามากไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําหนองประแสร์ จังหวัดระยอง 
เพ่ือให้จังหวัดระยองมีปริมาณนํ้าเพียงพอต่อความต้องการ  
 

๕.๑.๑.๓ การบริหารจัดการปลายน้ํา 
๑) คุณภาพน้ํา การบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของนํ้าถือว่าเป็นปัญหาสําคัญสําหรับ

ผู้ใช้บริการน้ําสาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพนํ้าคือการปล่อยสารเคมีลงในแม่นํ้าลําคลองเป็น
อันตรายต่อสัตว์นํ้า๔ บางครั้งเกษตรกรหรือประชาชนใช้ยากําจัดศัตรูพืชเม่ือใช้แล้วไม่กําจัดให้ถูกวิธี
อาศัยความมักง่ายทิ้งลงในแม่นํ้าลําคลอง โดยเฉพาะโรงงานควรมีระบบการกําจัดนํ้าเสียท่ีได้มาตรฐาน
ตามที่โรงงานประกาศก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้าลําคลอง แม้แต่กรณีเกี่ยวกับฝุ่นหรือตะกอนที่เกิดข้ึนกับ
ผู้ใช้นํ้าอาจจะเกิดจากท่อประปารุ่นเก่าท่ีใช้ท่อเหล็กขนาดใหญ่เม่ือใช้งานไปหลายปีอาจเกิดสนิมทําให้
เป็นตะกอนได้๕ นอกจากนั้นยังมีสาเหตุของการทําให้เกิดน้ําขุ่นคือการซ่อมบํารุงของการประปาส่วน
ภูมิภาคเอง เม่ือเปิดนํ้าเพ่ือจะน้ําไปล้างรถจะเห็นชัดเจนว่าน้ํามีสีและตะกอนเยอะมาก 

๒) การรับรู้ข่าวสารจากการประปา กรณีเม่ือมีการซ่อมบํารุงของการประปาส่วนภูมิภาคมี
การแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือเปล่า ท่านผู้จัดการก็ให้สัมภาษณ์ว่าการให้บริการเป็นหัวใจสําคัญของการ
บริการ ดังนั้นเพ่ือป้องกันนํ้าไม่ไหลที่เกิดจากการซ่อมบํารุงทางโรงแรมก็มีการติดต่อประสานงานกับ
การประปาส่วนภูมิภาคทางเฟสบุ๊ค เพราะเม่ือมีการซ่อมบํารุงหรือปิดการจ่ายนํ้าจะมีผลกระทบต่อผู้ที่
เข้ามาใช้บริการของโรงแรม คุณวิสุทธ์ิก็ให้สําภาษณ์ว่าทางตําบลนาป่าก็จะแจ้งเสียงตามสายให้
ประชาชนได้รับทราบ กํานันกําพล สุขสว่างก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการซ่อมบํารุงของการประปาส่วน
ภูมิภาคก็จะมีหนังสือแจ้งจากการประปา ฯ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวนาป่าได้รับทราบ

                                                            
๔ชัชฎาภรณ์ วิลัยเลิศ. (ผู้ให้สัมภาษณ์) วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
๕สุทธิ กลมกล่อม.(ผู้ให้สัมภาษณ์) วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 



๑๓๗ 
 

ข่าวสารข้อมูลว่าจะมีการซ่อมบํารุงท่อนํ้าวันอะไร เวลาเท่าไหร่ เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมอุปกรณ์
สํารองนํ้าไว้ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้ปล่อยนํ้าจะได้มีนํ้าสํารองไว้ใช้ ปัจจุบันการติดตามข่าวสารจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคมีความจําเป็นอย่างมาก 

๓) การจ่ายบิลค่าบริการน้ําประปา การจ่ายค่าบริการนํ้าประปาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคือกลุ่ม
แรกท่ีจ่ายผ่านมือถือในระบบพร้อมเพย์ คือต้องเปิดบัญชีธนาคารซ่ึงปัจจุบันแทบทุกธนาคารก็จะมี
ระบบนี้ แต่บางธนาคารก็จะต้องไปให้ธนาคารเปิดระบบให้ การสมัครสมาชิกกับทางธนาคารเน่ืองจาก
เห็นว่ามีความสะดวก แต่ส่วนมากแล้วโหลดโปรแกรมจากแอ๊ปสโตร์ในโทรศัพท์ก็สามารถทําการสมัคร
ได้ โดยทําตามขั้นตอนท่ีธนาคารกําหนดให้ครบทุกข้ันตอน โดยมากประชาชนก็นิยมจ่ายผ่านพร้อม
เพย์ซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปจ่ายและไม่ต้องเสียค่าบริการคร้ังละ ๑๕ บาท แค่
มีเงินในบัญชีก็สามารถจะจ่ายค่าบริการได้แล้ว๖ และกลุ่มท่ีสองจ่ายผ่านระบบอ่ืนเช่น จ่ายผ่านเซเว่น 
อีเลฟเว่น ซ่ึงจะต้องเดินทางไปจ่ายเอง การจ่ายแบบท่ีสองจะต้องเสียค่าบริการแต่ก็ต้องจ่ายเพ่ือจะนํา
หลักฐานค่าใช้จ่ายมาคิดสําหรับใช้สรุปผลประกอบการว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร และมีหลักฐานใบเสร็จ
สําหรับยืนยันค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

๓) การสํารองน้ําไว้ใช้ เม่ือสอบถามว่าหากการซ่อมบํารุงหลายวันทางโรงแรมสามารถสํารอง
นํ้าไว้ในกรณีฉุกเฉินกี่วัน ท่านผู้จัดการโรงแรมก็ได้ให้สําภาษณ์ว่าแล้วแต่ช่วงเวลา คือถ้าเป็นช่วงโลซี
ซ่ันผู้มาเข้าพักน้อยก็จะจะสํารองได้ประมาณ ๓ - ๔  วัน ถ้าเป็นช่วงไฮซีซ่ันและมีผู้เข้ามาพักมากก็จะ
สํารองได้ประมาณ ๒ วัน ซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้เข้ามาพักด้วย เม่ือมีการหยุดจ่ายน้ํามีการแจ้ง
เตือนผ่านเฟสบุ๊คของการประปาซ่ึงแต่ละวันก็จะเข้าไปดูประกาศของการประปาเพ่ือจะได้ทราบ
ข่าวสารท่ีแจ้ง เพราะหากไม่เตรียมพร้อมเม่ือนํ้าหยุดไหลทางร้านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้นํ้าได้ 
ส่วนการสํารองนํ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในกรณีน้ําไม่ไหลก็สามารถสํารองได้ ๑ – ๒ วันขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการว่ามากหรือน้อย การสํารองน้ําเอาไว้ใช้ถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากเพราะหากว่าน้ําหยุดไหล
แล้วไม่ได้รองไว้ เม่ือต้องการบริโภคแล้วไม่มีนํ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ครัวเรือนหรือประชาชน
ทั่วไปจะมีจําเป็นที่จะต้องรองนํ้าไว้ใช้ 

 
๕.๑.๒ รูปแบบการบริหารจัดการน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและท่องเที่ยว ในจังหวัดชลบุรี  
๕.๑.๒.๑ รูปแบบการบริหารจัดการน้ําในยามปกติ การบริหารจัดการในยามปกติผู้วิจัยได้

ทําการศึกษาแล้วในวัตถุประสงค์ที่ ๑ ดังน้ันในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ จึงจะทําการศึกษารูปแบบของการ
บริหารจัดการนํ้าในยามฉุกเฉินเท่าน้ัน 

                                                            
๖สัมภาษณ์คุณยศวดี นามเมืองปักษ์, อ้างแล้ว.  



๑๓๘ 
 

๕.๑.๒.๒ รูปแบบการบริหารจัดการน้ําในยามวิกฤติหรือยากฉุกเฉิน การบริหารจัดการนํ้า
แบบปกติไม่สามามรถกระทําได้ เน่ืองจากติดเงื่อนไขบางอย่างทําให้ไม่สามารถจัดการเหมือนยากปกติ
ได้ โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีวิกฤติไว้ ๒ ประเด็นคือ  
  ๑) รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งในยามวิกฤติ ปัญหาฝนแล้งหากว่าเกิดปัญหา
หรือวิกฤตินํ้าไม่เพียงพอการประปาก็อาจจะมีการกําหนดนโยบายโดยรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัน
ประหยัดน้ํา ปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับการขาดน้ําของประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในหน้าแล้งท่ี
เกษตรกรปลูกข้าวนาปังหรือนอกฤดูน้ําก็จะไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ต้องมีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้แต่นักแสดงและนักดนตรีก็ต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ด้วย ตัวอย่างการขาดแคลนนํ้าในปี ๒๕๓๕ คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คารบาว)ก็ได้แต่งเพลงเพ่ือให้
ประชาชนเห็นคุณค่าและสร้างจิตสํานึกของการใช้นํ้าว่า “นํ้าขาดช่วยกันประหยัดน้ําใช้ จะกินจะอาบ
เม่ือใดขอให้จําไว้ให้แม่น อันนํ้ามีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผน เอานํ้าใจทดแทนจะมีนํ้ากินน้ําอาบ” การ
รณรงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ใช้น้ําอย่างประหยัด ชลประทานยังมีแผนป้องกันความเสี่ยง คือ ๑.เร่งรัด
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองชลประทานพานทองเช่ือมต่อระหว่างระบบท่อผันนํ้าคลองพระองค์ไชยานุ
ชิต โดยจะให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์น้ี ซ่ึงจะมาเติมเต็มในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี ๒.เร่งรัดสถานีสูบนํ้า
คลองสะพาน จ.ระยอง สูบกลับ เพราะมีน้ําไหลท้ิงเป็นจํานวนมาก แต่ยังขาดงบประมาณอีก ๔๐๐ 
ล้านบาท โดยต้องมีการผลักดันงบประมาณต่อไป ๓. เตรียมความพร้อมพูดคุยกับชาว จ.จันทบุรี ใน
การสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองวังโตนด ที่สามารถทดนํ้าและสูบน้ํามากักเก็บไว้ในพ้ืนท่ี จ.ระยอง คาดอยู่ใน
ระยะปานกลางและระยะยาว ร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน เกษตรกรหรือ
อุตสาหกรรมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นํ้าโดยมีหลักการปฏิบัติ ๓ ส่วนคือ 
 ๑. คุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สู่ความย่ังยืนโดยดึงหลัก reduce =ลดระดับการใช้
ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่
จําเป็นลง, reuse = การใช้ซํ้า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการนําน้ํามาใช้ซํ้า ได้หลาย ๆ 
ครั้ง และrecycle = คัดนํ้าแต่ละประเภท ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาผลิตได้อีก 
 ๒. ควบคุม มีการจัดสรรน้ําและสํารองน้ําไว้ใช้เพ่ือใช้อย่างพอเพียง และเพียงพอต่อปริมาณมี
มีการจัดสรรไว้อย่างระมัดระวัง 
 ๓. คาดการณ์ มีการวางแผนการใช้นํ้าให้พอดีกับพฤติกรรมการใช้นํ้าของตนเอง เพ่ือจะไม่
ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของการใช้นํ้าในแต่ละเดือนจนส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้า สนับสนุนความยั่งยืน
ของทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําในอนาคต รองรับการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวันออก 
  ๒) รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมในยามวิกฤติ ปัญหานํ้าท่วมก็จะมีเพียงนิด
หน่อยคือหน่ึงถึงสองวันแรกของปัญหานํ้าท่วม จะทําให้เกิดปัญหาฝุ่นตะกอนท่ีมากับน้ําทําให้น้ํามี



๑๓๙ 
 

ความขุ่นและตะกอน แต่ก็เป็นปัญหาเล็กนํ้าสําหรับการบริหารจัดการเพราะเติมสารเคมีบางอย่างก็
สามารถแก้ปัญหาได้ โดยกระบวนการกรองน้ําอาจจะใช้หลายรอบหน่อยเพราะนํ้าขุ่นแต่ไม่ถือว่าเป็น
ปัญหาวิกฤติ ปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมหากเป็นแหล่งนํ้าท่ีอยู่ในความดูแลของบริษัท ก็จะทําการปรึกษา
และหาแหล่งนํ้าท่ีมีปริมาณน้อยสามารถท่ีจะสูบนํ้าเพ่ือเก็บรักษาไว้ในปริมาณที่มาก ก็จะเดินเครื่อง
เพ่ือสูบนํ้าจากแหล่งท่ีมีปริมาณน้ํามากไปเก็บไว้ หรือหากว่าหน่วยงานราชการขอความช่วยเหลือ
เพ่ือให้ส่งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไปช่วยสูบและระบายน้ําให้ไหลได้เร็วและสะดวกย่ิงขึ้น ทางบริษัทก็มี
ความยินดีและพร้อมจะความช่วยเหลือ ปัจจุบันสถานีสูบนํ้าของบริษัทมี ๑๖ สถานี สําหรับใช้ในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง การบริหารจัดการกรณีนํ้าท่วมในขั้นวิกฤติหาก
หน่วยงานราชการมีการร้องขอมา ทางบริษัทก็จะส่งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่มีอยู่ไปสูบนํ้าอันเป็นการ
ระบายน้ําเพ่ือให้ไหลสะดวกและไหลเร็วย่ิงขึ้น 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ทําวิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 ๕.๒.๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ๑) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและตระหนักในการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าควรให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา 
 ๓) ภาครัฐควรส่งเสริมภาคประชาชนเม่ือเห็นท่อนํ้าแตกหรือรั่วต้องแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
 ๕.๒.๑. ข้อเสนอเพื่อการทําวิจัย 
 ๑) ควรทําการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการน้ําเพ่ือนํ้าทะเลมาผลิตเป็นน้ําประปา 
 ๒) ควรทําการศึกษาเร่ือง การสร้างจิตสํานึกของประชาชนเพ่ือการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 



บรรณานุกรม 
 

(๑) หนังสือ 
พิชัย นิลทองคํา, รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ  : อฑตยา มิเล็น

เนียม, ๒๕๕๐. 
ศ. ดร.ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, 

กรุงเทพฯ  : วิญญูชน, ๒๕๖๐. 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน), การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน

ตามแนวพระราชดําริ. , กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๗. 
สถาบันดํารงราชานุภาพ, (ม.ป.ป.) การถ่ายโอนภารกิจของกรมโยธาธิการให้ อบจ. ม.ป.ท. 
 

(๒) วิทยานิพนธ ์
คเณศ  โฉมจังหวัด. ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักงานประปาสาขา

ชลบุรี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
๒๕๕๕. 

คัมภีร์ พลังคง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหานํ้าเสีย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒๕๕๑, 

ฉวีวรรณ วินิจเขตคําณวน. ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา :สํานักงาน
ประปา สาขาบางเขน. สาขาพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ๒๕๔๘. 

ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน เบญจภรณ์ ประภักดี และคณะ รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวทางการ
จัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของ ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม : นครปฐม, 
๒๕๕๔.  

ชูศักด์ิ วิทยาภัค, หมู่บ้านกับศักยภาพในการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาลุ่มน้ําชุมชนภายใต้ระบบ
กรรมสิทธิ์ร่วมในภาคเหนือ, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๓๘. 

โซฟีนา เบญจเมธา, การศึกษาปัญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลนครยะลาโดยวิธีที่เหมาะสม. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๔๘. 

ณภัทร ต้ังกิจวานิชย์, การจัดการนํ้าเสียจกาบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาล
อุดรธานี. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม) : 
อุดรธานี. ๒๕๔๙. 



๑๔๑ 
 

ดวงมณี ทองคําและคณะ, การปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย. 
วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ ๑๒ , ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑.  

ดํารงศักด์ิ พิริยะภัทรกิจ, การบําบัดน้ําเสียด้วยน้ําสกัดชีวภาพ : กรณีศึกษาตัวอย่างน้ําเสียในคลอง
แสนแสบ. วิทยานิพนธ์ วท.บ. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. ๒๕๔๙. 

ธรรมพงษ์ เนาวบุตร. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สมดุลนํ้า กับการวิเคราะห์บัญชีน้ํา กรณีลุ่มนํ้า
สะแกกรัง. ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปี ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : 
สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา. ๒๕๕๓. 

นงลักษณ์  เทพณรงค์  สายธาร  ทองพร้อม  และสุกัญญา  วงศ์ธนะบูรณ์.การพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ืออนุรักษ์คลองบางใหญ่ ตําบลเทพกระษัตรี  กรณีศึกษา
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ๒๕๕๕. 

ปธาน  สุวรรณมงคล, การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา. รายงานการวิจัย
โครงสร้างการปรับภาคราชการสู่ยุคโลกาภวัิตน์, ๒๕๔๐. 

ปธาน  สุวรรณมงคล. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม, 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙. 

พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล. ๒๕๕๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พื้นท่ีโครงการนาร่อง ลุ่มน้าย่อย คลองน้าว่ิง. กรุงเทพฯ ประจําปี ๒๕๕๓. 

รัศมี  สุวรรณกําจร. แนวทางวิเคราะห์ความแห้งแลง้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีพ้ืนที่ศึกษา
ลุ่มน้ําเชิญ. วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 

วันชัย   สุขขี ,  ความต้องการใช้ นํ้าเ พ่ือการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบัง .  รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัยบูรพา.๒๕๔๔ 

วิไลวรรณ สุปรียาพร. การจัดการนํ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. วิทยานิพนธ์ศิลป 
 ศาสตรมหาบัณฑิต  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๓. 

อณัญญา กออําไพ. พฤติกรรมการเลือกบริโภคนํ้าประปาของประชาชนในชนบท :กรณีศึกษาประปา
หมู่บ้านกรมอนามัย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

อภิรดี แซ่ลิ้ม. รายงานวิจัย การประเมินการใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนพ้ืนที่ตําบลร่อน
พิบูลย์. คณะแพทย์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๙. 

 อมเรศ  บกสุวรรณ. สภาพความแห้งแล้งในลุ่มนํ้ายม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต : จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 



๑๔๒ 
 

 อัจฉรา ปรมธิกุล. การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าท่ีมีต้อการประปานครหลวง. 
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
๒๕๔๑. 

 

(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิค  
 ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น .  ป ร ะ วั ติ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น .  http://www.rid.go.th/2 0 0 9 / index. 

php?option=com_content&view= article&catid =1:2009-04-12-05-18-55&id= 
1:2009-04-12-06-29-43 (เม่ือวันที่๘ สิงหาคม ๒๕๖๑). 

ชลประทาน, สถานการณ์น้ํา. http://ridceo.rid.go.th /chonburi/Src/WaterSituation.html 
(เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒). 

ดร.สุทศัน์  วีสกุล, เอลนีโญ...ลากยาว รับมอืภัยแล้งกลางฤดูฝน, ไทยรัฐออนไลน์ ค้นเม่ือวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน www.thairath.co.th/news/local/1567358. (เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒). 
นางสาว  จี ระพร  จิ ต บํ า รุ ง ,  แหล่งน้ํ า .  ค้นจาก เว็ บ ไซ ต์  http:// www. 

krusarawut.net/wp/?p=8385. (เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑). 
 นายพสุ โลหารชุน. ส่ังปิดโรงงานปล่อยน้ําเสีย ๑๕๑ ราย. ค้นเม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

https://www.posttoday.com/social/general/371655 (วันท่ี ๑๙มิ.ย. ๒๕๕๙). 
ปรา โมทย์   ไม้ ก ลั ด .  การบ ริหาร จั ดการน้ํ า .  / / thaipublica.org/2014 /03 /water-

management-solutions/. (เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑). 
 ภัครธรณ์ เทียนไชย, เศรษฐกิจภูมิภาค,  ค้นจากเว็บไซต์ https://www.prachachat.net/local-

economy/news-50617. (เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 
วีระพงศ์  ไชยเพ่ิม. กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายนํ้าเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางใน

นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม .  http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6 
/DRAWER064/GENERAL/DATA0000/00000026.PDF. (เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒). 

ส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน, ภัยแล้ง. http://local.environnet.in.th. (เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑). 
เอลนีโย, จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, http://elibrary.eduzones.com / index.php?title. (เม่ือ

วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒). 
MTHAI,กรณีลุ่มนํ้าสะแกกรัง. ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปี ๒๕๕๓. 

ก รุ ง เ ท พ ฯ  สํ า นั ก วิ จั ย พั ฒ น า แ ล ะ อุ ท ก วิ ท ย า  ก ร ม ท รั พ ย า ก ร นํ้ า . , 
https://news.mthai.com/general-news/690522.html. (เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑).. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 
ในจังหวัดชลบุร ี

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้ มีความประสงค์ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  
 ๒. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ   
  ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 
   ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

๓. โปรดอ่านข้อความและกาเครื่องหมาย (√ ) ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
ที่สุด คําตอบของท่านถือเป็นความลับ และเพ่ือประโยชน์ทางการวิจัยเท่าน้ันมีคะแนนดังนี้  
  ๕  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด   

๔  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   
๓  มายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   
๒  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับย้อย   
๑  หมายถึง  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี ๑ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
  คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมายถูก (√ ) ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียว  
๑.  เพศ 
 (  )  ชาย     (  )  หญิง 
๒.  อายุ 
 (  )  ตํ่ากว่า ๓๐  ปี      (  )  อายุ ๓๐-๔๐  ปี          

(  )  อายุ ๔๐-๕๐  ปี  (  )  อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป    
๓.  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
 (  )  ตํ่ากว่าปริญญาตรี      (  )  ปริญญาตรี         

(  )  ปริญญาโท     (  )  ปริญญาเอก 
๔.  ตําแหน่งปัจจุบัน 
 (  )  ผู้บริหารระดับสูง    (  )   ผู้จัดการฝ่าย (  )  หัวหน้าแผนกงาน  



๑๔๕ 
 

(  )  เจ้าหน้าท่ี ททท.   (  )  ผู้ประกอบการท่องเท่ียว  
(  )  ประชาชน   (  ) นักท่องเที่ยว 

ตอนท่ี ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   คําช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย (√ ) ในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี ๒.๑ ความคิดเห็นด้าน แนวนโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้า 

 
ข้อท่ี เนื้อหา ข้อคําถาม/ ระดับความคิดเห็น 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓
ปาน
กลาง

๒
น้อย

๑
น้อย
ที่สุด

๑ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มนํ้า โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 

   

๒ ท่านมีส่วนร่วมของนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า    
๓ ระบบบริหารจัดการนํ้าท่ีสอดคล้องกับความจําเป็นในการดํารงชีวิต 

การผลิต และรักษาระบบนิเวศ  
   

๔ การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   

๕ นโยบายนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 

   

๖ นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของส่วนรวม ท่านสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรนํ้าจากนโยบายของรัฐบาล 

   

๗ ท่านมีส่วนทําให้ท่านเกิดความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

   

๘ วิสัยทัศน์เป็นส่วนสําคัญในการทําให้ท่านกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินกิจกรรมของท่านมีจุดหมายที่ชัดเจน 

   

๙ วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ทําให้ท่านทราบว่า ต้อง
ทําอะไร เพ่ืออะไร ทําเม่ือไรและทําอย่างไร 

   

๑๐ ท่านได้นําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน    
๑๑ ค่านิยมร่วมของหน่วยงาน มีส่วนทําให้ท่านทํางานเป็นทีมและ

มุ่งม่ันไปสู่จุดหมายร่วมกันและเกิดความสามัคคีในการทํางาน
ระหว่างท่านและเพ่ือนร่วนงาน 

   

๑๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของท่าน มี    



๑๔๖ 
 

 
 
ตอนท่ี ๒.๒ ความคิดเห็นด้าน กระบวนการจัดการทรัพยากรน้ํา   

ความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้
๑๓ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ที่สื่อสารให้ท่านรับรู้ มีความท้าทายกับการทํางานอย่างแท้จริง  
   

๑๔ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
ท่านสามารถจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

   

๑๕ ในพ้ืนที่ของท่านประสบปัญหาด้านน้ําท่วม นํ้าเสีย ขาดน้ํา สําหรับ
เพาะปลูก/บริโภค 

   

๑๖ การบริหารจัดการท่ีเน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรนํ้า  

   

๑๗ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เน้น
ความอยู่ดีกินดีมีสุขและพึ่งตนเองได้ เป็นพ้ืนฐาน 

   

๑๘ มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่าง
ย่ังยืน 

   

๑๙ ในการจัดการนํ้าและทรัพยากรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดอย่างบูรณาการและมีความย่ังยืนน้ันต้องใช้ความรู้
หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ 

   

๒๐ การจัดการทรัพยากรน้ําท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการกําหนดโดย
ภาครัฐฝ่ายเดียว 

   

 
ข้อท่ี 

เนื้อหา ข้อคําถาม/ ระดับความคิดเห็น ๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓
ปาน
กลาง

๒
น้อย

๑
น้อย
ที่สุด

๒๑ ท่านคิดว่าแหล่งนํ้าธรรมชาติมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค   
๒๒ ท่านคิดว่าภาครัฐควรหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติมหรือไม่   
๒๓ น้ําประปาไหลแรงตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   
๒๔ เม่ือเจ้าหน้าท่ีทําการซ่อมแซมหรือหยุดจ่ายนํ้ามีการแจ้งล่วงหน้า   
๒๕ แหล่งนํ้าไม่สะอาดมีขยะและสารเคมีเจือปน   



๑๔๗ 
 

 
 
ตอนท่ี ๒.๓ ความคิดเห็นด้าน การเสริมสร้างเครือข่ายของรัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการ

จัดการน้ํา 

๒๖ น้ําประปามีตะกอนหรือสิ่งเจือปน   
๒๗ ภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลแหล่งนํ้า   
๒๘ ภาวะปกติ 

ท่านคิดว่าการถมคลอง บึงเพ่ือการก่อสร้างเป็นสาเหตุให้นํ้าท่วม 
  

๒๙ การปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือนและโรงงานก่อให้เกิดนํ้าเสีย   
๓๐ ท่านเคยเข้าร่วมเก็บขยะ ขุดลอกแม่น้ํา ลําคลอง   
๓๑ หน่วยงานมีการขุดลอกแม่นํ้า ลําคลองทุกปี   
๓๒ ภาวะฉุกเฉิน

เม่ือท่านเห็นท่อประปาแตกหรือรั่วท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 
  

๓๓ เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งแล้วทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   
๓๔ กรณีเกิดนํ้าท่วมเช่น ปี ๒๕๕๔ ท่านได้รับการช่วยเหลือจากราชการ

อย่างเร่งด่วน 
  

๓๕ ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน   

 
ข้อท่ี เนื้อหา ข้อคําถาม/ ระดับความคิดเห็น 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓
ปาน
กลาง

๒
น้อย

๑
น้อย
ที่สุด

๓๖ การร่วมมือก่อนเป็นเครือข่าย       ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑. การมีส่วนร่วมในการก่อตัวการสร้างเครือขา่ย                         

 ๒. ความสัมพันธ์ในองคก์ารเครือข่าย
 ๓. การกําหนดเป้าหมายของเครือข่าย                                    
 ๔. การคํานึงถึงผลประโยชน์ของเครือข่าย

๓๗ การจัดการระบบของเครือข่าย      ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑. การกําหนดโครงสร้างการทํางาน      
 ๒. การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย      
 ๓. การติดต่อสื่อสารของเครือข่าย  
 ๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย



๑๔๘ 
 

 
ตอนท่ี ๒.๔ ความคิดเห็นด้าน ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการน้ํา 

๓๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือข่าย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑. การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย       
 ๒. การแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้       
 ๓. การจัดสรรทรัพยากร       
 ๔. การพัฒนาผู้นํา 

๓๙ การรักษาความต่อเนื่องขององคก์ารเครือข่าย       ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑. การสร้างกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง       
 ๒. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก       
 ๓. การสร้างและพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่       
 ๔. การให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเครือข่าย

 
ข้อท่ี เนื้อหาข้อคําถาม/ ระดับความคิดเห็น 

๕ 
มา
ก
ที่สุ
ด 

๔ 
มาก 

๓
ปาน
กลาง

๒
น้อย

๑
น้อย
ที่สุด

๔๐ การท่ีนํ้าประปาไม่ไหล ท่านคิดว่าเป็นปัญหาของการบริหารนํ้า    
๔๑ การท่ีฝนตกหนัก นํ้าท่วมขัง เป็นปัญหาด้านการบริหารน้ํา    
๔๒ ฤดูฝนนํ้าท่วม ฤดูร้อน น้ําแล้ง เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ํา    
๔๓ นํ้าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม สามารถส่งผลกระทบถึงตัวท่าน    
๔๔ การขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง้ ส่งผลกระทบถึงตัวท่านโดยตรง    
๔๕ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จําเป็นต้องใช้นํ้าเพ่ือกิจการของตน    
๔๖ การเข้าสู่ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีความต้องการใช้น้ํา

เพ่ิมข้ึน 
   

๔๗ ท่านคิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ    
๔๘ นํ้าเสียจากแหล่งชุมชน ส่งผลกระทบถึงตัวท่านไม่ว่าทางตรง หรือ

อ้อม 
   

๔๙ ท่านสามารถเข้าร่วมในการแก้ปัญหานํ้าเน่าเสียได้    
๕๐ สภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มาจากการจัดการนํ้า    



๑๔๙ 
 

 
ตอนท่ี ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม 
 และการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  

 
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) 

เรื่อง : การจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจงัหวัดชลบุร ี
******************************* 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องทราบถึง การจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม
และการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี (The Problems and Obstacles Analysis ๐f Water 
Resources Management for 
 The Industries and Tourism in Chonburi Province) ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการผลิตน้ํา ใช้นํ้า และการกําจัดน้ําเสีย และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และการสร้าง
ฐานข้อมูลรองรับการพัฒนาปัจจัยข้ันพ้ืนฐานเรื่องการบริหารทรัพยากรนํ้า ดังน้ัน จึงขออนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสัมภาษณ์น้ีตามความคิดเห็นอิสระของท่าน เพ่ือนําข้อมูลมาศึกษาวิจัยในทางวิชาการ
เท่าน้ัน   

๕๑ ท่านคิดว่า การบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว
มีปัญหาที่ต้องแก้ไข 

   

๕๒ ท่านคิดว่า ปัญหาน้ําท่วมขัง เกิดจากระบบการจัดการนํ้า    
๕๓ ท่านคิดว่า ภัยแล้งเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีต้องได้รับการแก้ไข    
๕๔ ท่านคิดว่าปัญหาเรื่องการจัดการนํ้า ควรได้รับการแก้ไข    
๕๕ ท่านคิดว่า ตัวเองมีความสามารถในการจัดการนํ้าเสียได้    
๕๖ นํ้าเสียท่ีไหลลงสู่แหลง่น้ําธรรมชาติ สามารถส่งผลถึงตัวทา่นได้    
๕๗ ท่านคิดว่า ประเด็นเร่ืองนํ้า ส่งผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน    

๕๘ ท่านคิดว่า น้ําท่ีท่านใช้ไปแล้วจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก    
๕๙ ท่านคิดว่า การแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง เก่ียวข้องกับตัวท่าน    



๑๕๐ 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นคําถามสัมภาษณ์

ปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ส่วนที่สอง เปน็ข้อเสนอแนะ  
 
ส่วนที่หนึ่ง 
๑.ท่านคิดว่า การจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี มี
แนวนโยบายอย่างไรบ้าง ………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.นโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.ท่านมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
อย่างไรบ้าง …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ท่านคิดอยา่งไรกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคมขึ้นมาในการบริหารจัดการน้ํา ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

๕.เครือข่ายการบริหารจัดการน้ําระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม จะมีความเข้มแข็ง
ได้อย่างไรบ้าง …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. กระบวนการในการบริหารน้ําตั้งแต่ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา ท่านคิดว่า ปัญหามักเกิดขึ้น
ในกระบวนการขั้นตอนไหน …………………………………………………………………………………………… 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

๗.ท่านคิดว่า องค์ประกอบสําคัญของการบริหารน้ําตั้งแต่ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา ควรมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๕๑ 
 

๘. การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทําอย่างไร จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. การเตรียมความพร้อมกระบวนการบริหารจัดการน้ําต้นน้ํา กลางน้าํ ปลายน้ําในภาวะฉุกเฉิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. แหล่งนํ้ามีเพียงพอต่อการบริหารจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ืออุตสาหกรรมหรือไม่อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ภาคผนวก ข : รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

..................................................................... 
๑. นายวิทยา  คุณปลื้ม   นายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดชลบุรี 
๒. นางดารัตน์  สุรักขกะ  ผอ.การท่องเทีย่ว อบจ.ชลบุรี 
๓. นายไชยรัตน์  พันธ์สิน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ช้ันพิเศษ) 
๔. นายสุทัศน์ นุชปาน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ช้ันพิเศษ) 
๕. นายสุชาติ เจริญศรี  ผู้อํานวยการสํานักงนชลปรกะทานที่ ๙ 
๖. นายกิติกร สุขสม  อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
๗. นายอภิรักษ์ อํ่าสุริยะ  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
๘. นายสํารวย เข็มทองหลาง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานจังหวัดชลบุรี  
๙. นายกัณฑ์ เลียวรักษ์โอฬาร ผู้ประกอบการร้านค้า 
๑๐. นายวิสุทธิ์ วิวัฒนวานิช ผู้ประกอบการบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 
๑๑. คุณยศวดี นามเมืองปักษ์ ผู้ประกอบการตรวจสสภาพรถเอกชน และคาร์แคร ์
๑๒. นายวิรัตน์ สุขพอ  ผู้จัดการกําจัดกากอุตสาหกรรมและนํ้าเสีย 
๑๓. นางสังวร กระช้ัน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
๑๔. นางสาววลีพร เอ่ียมชูกูล ผู้จัดการกําจัดกากอุตสาหกรรมและนํ้าเสีย 
๑๕. นายศิริพงศ์ รอดรัตน์  ผู้จัดการแผนกจัดสรรนํ้าบมจ.อีสท์วอเตอร์  
๑๖. นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลบาลมืองแสนสุข 
๑๗. คุณชัชฎาภรณ์ วิลัยเลิศ ผู้ประกอบการร้านค้า 
๑๘. นายวิทยา งามญาติ  เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดชลบุรี 
๑๙. นายกิตติ พุทธนพ  ผู้ประกอบการร้านค้า 
๒๐. นายสุทธิ กลมกล่อม  ผู้ประกอบการร้านค้า 
๒๑. นางศิริเพ็ญ จรประเสริฐ ผู้จัดการโรงงานในเขตศรีราชา 
๒๒. นายเอนก ยิ้มแย้ม  ผู้ประกอบการร้านค้า 
๒๓. นายอุดมกฤษ ม่ิงเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลบาลมืองแสนสุข 
๒๔. นายกําพล สุขสว่าง  กํานันตําบลนาป่า 
๒๕. นายชัยภมิู ทองประเสริฐ ผู้จัดการโรงงานในเขตอมตะนคร 
๒๖. นายปัญญา ประสานแก้ว ผู้จัดการโรงงานในเขตอมตะนคร 
๒๗. นายธนาแสน โชคปัญญาเจริญ ผู้ประกอบการร้านค้า 
 



๑๕๓ 
 

ภาคผนวก ค : ประมวลภาพถ่ายร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ ์
 

สัมภาษณ์คุณศิริพงศ์ รอดรัตน์ ผู้จัดการแผนกจัดสรรน้าํบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน 

 
 
 
 



๑๕๔ 
 

สัมภาษณ์คุณณรงค์ชัย  คุณปล้ิม นายกองค์เทศมนตรแีสนสุข 

 
 

สัมภาษณ์คุณกัณณ์  เล้ียวรักษ์โอฬารเจ้าของร้านอาหาร 

 
 
 
 
 
 



๑๕๕

คุณภัทรวด ี นามเมืองปักษ์เจ้าของร้านคาร์แคร์ 

สัมภาษณ์คุณสังวรณ์  กระชั้น ผู้จัดการบริษัท ซีอีโอ อนิเวสต์ จํากัดมหาชน 



๑๕๖

ภาคผนวก ง  
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 



๑๕๗

ภาคผนวก จ  
ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ 

ผลผลิต 
๑. ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
๒. ได้ศึกษาประวัติและการทํางานของบริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนพร้อมท้ังการ

บริหารจัดการน้ํา 
๓. ได้ความรู้จากการบริหารจัดการน้ําสําหรับแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งได้ 

ผลลัพธ์ 
๑. นําความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําจากผู้อํานวยการการประประนครหลวงและ

เจ้าหน้าท่ีบริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนไปแลกเปล่ียนความรู้จากผู้ให้สัมภาษณ์ได้ 
๒. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ นําองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา 

ผลกระทบ 
๑. จังหวัดอื่นที่ต้องการบริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ให้ครบวงจร สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการของบริษัทอิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชนไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

๒. มีการนําเสนอผลการวิจัยผ่านแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา 



๑๕๘

ภาคผนวก ฉ 
แบบสรปุโครงการ 

สัญญาเลขท่ี ว.๒๗๖/๒๕๖๑ 
ช่ือโครงการ 
กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการทอ่งเที่ยว ในจังหวัด

ชลบุรี  
The  Process Water Resources Management for Industry and Tourism in 

Chonburi Province 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชลบุรี 
๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชลบุรี 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการทําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการลงพ้ืนท่ีวิจัยเพ่ือหา
ข้อมูลมาสนับสนุนงานวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่ มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ืออุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 
  ๒. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร ที่นํามาเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการวิจัย ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้าน SML เจ้าหน้าท่ีจากอุตสาหกรรมจังหวัดและกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีจาก ททท.นักท่องเท่ียว และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 

๓. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ พ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง และแหล่งท่องเที่ยวในท่ีสําคัญในจังหวัดชลบุรี
ได้แก่ เมืองพัทยา และเทศบาลเมืองแสนสุข   

วิธีการวิจัย 
๑. การศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง 

โดยเน้นที่เอกสารช้ันต้นเป็นหลัก 



๑๕๙

๒. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑. 
เครื่องมือแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และ ๒. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  

๓. นําเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสู่กระบวนการวิเคราะห์และวิพากษ์วิธีต่าง ๆ 
โดยพิจารณาเน้ือหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการวิจัย 
ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑. ทราบประวัติหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
๒. ทราบถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
๓. ถึงกระบวนการบริหารจัดการนํ้าทั้งกรณีน้ําแล้งและกรณีนํ้าท่วม 
๔. เม่ือแหล่งนํ้าในจังหวัดไม่เพียงพอสามารถสูบนํ้าจากจังหวัดใกล้เคียงมาใช้เพราะมี

หน่วยงานท่ีดูแลโดยตรงคือ บริษัท อิสท์ วอเตอร์ จํากัดมหาชน 



๑๖๐

ประวัติผู้วิจัย 

๑. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  สุขสรร  ทองที 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Suksan Tongtee 
หมายเลขบัตรประชาชน
ตําแหน่งปัจจุบัน
สังกัดหน่วยงาน 

ที่อยู่ 

วุฒิการศึกษา 

  - 
  อาจารย์ประจําสาขารัฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริหารคณะ 
สังคมศาสตร ์วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 
๘๕๘ ถ.เจตนจํ์านงค ์ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
๒๐๐๐๐ 

  พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้นักธรรมเอก  
 พ.ศ. ๒๕๔๖  เปรียญธรรม ๖ ประโยค  

พ.ศ. ๒๕๔๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) จาก    
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 


