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3. การนําเสนอของผูบรรยาย  
การประปาสวนภูมิภาค 
 3.1 นายจําเนียร เมืองจันทร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรน้ํา ไดบรรยายแผน(แมบท) การจัดการน้ํา
สะอาดของ กปภ. สรุปไดดังน้ี  
 3.1.1 พื้นที่ใหบริการของ กปภ. 
  - แบงเปน 10 กปภ. เขต  233 กปภ.สาขา และ 357 หนวยบริการยอย 
 3.1.2 ความตองการใชน้ําในอนาคตของ กปภ. 

 - คาดการณป 2570 ความตองการใชนํ้าของลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าชายฝงตะวันออกและลุม
นํ้าทาจีน จะมคีวามตองการใชนํ้าสูงที่สุด 
 3.1.3 ภาพรวมการใหบริการน้ําประปาทั่วประเทศ ดังน้ี 
  - ครัวเรือนทั่วประเทศ  22.7 ลานครัวเรือน (64ลานคน ) มีนํ้าประปาใชแลว  18.5 ลาน
ครัวเรือน คิดเปน 82%  
  - การใชน้ําประปาแบงเปน การใชนํ้าประปาจาก อปท.(เทศบาล อบต. หมูบาน) 13.1 ลาน
ครัวเรือน คิดเปน 58% ใชน้ําจาก กปภ. 3.4 ลานครัวเรือน คิดเปน 15% ใชนํ้าจาก กปน. 2.0 ลานครัวเรือน 
คิดเปน 9% และไมมกีารใชน้ําประปา 4.2 ลานครัวเรือน คิดเปน 18% 
 3.1.4 ปญหาและความทาทาย 
  1) ปญหาที่พบ 
   - ปริมาณนํ้ากักเก็บนอย 
   - นํ้าปนเปอนมลพษิ 
   - นํ้าดิบขาดแคลน 
   - ความตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้นทกุภาคสวน 
    2) ความทาทาย 
      - การขยายพื้นที่ใหบริการนํ้าประปามีคาดําเนินการสูง 
      - นํ้าอุปโภค บริโภค เปนสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนไทยควรไดรับทุกคน 
      - ไทยเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 
      - พื้นที่หางไกลควรไดรับบริการ 
 3.1.5 การผลิตน้ําประปา เพื่อบริการทั่วประเทศ 
  1) หลักการคือ  ผลิตนํ้าประปา  กระจายนํ้าใหบริการแบบเชื่อมโยง  ในพื้นที่อยางทั่วถึง  
(Water Cluster) มขีอมลูประกอบการพิจารณา(เบื้องตน) 
   - แหลงนํ้าขนาดใหญและมั่นคง แบงพื้นที่ Water Cluster ตาม Water Demand 
และศักยภาพแหลงนํ้า 
   - ศักยภาพแหลงน้ํา พจิารณาการใชนํ้าจากทกุภาคสวน 
    - ผลิตน้ําประปาที่ตนนํ้าหรือในแหลงกักเก็บ ลดการปนเปอนจากชุมชน ลดการแยง
นํ้ากับประชาชน 
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    - ศึกษาสมดุลน้ํา โดยใชแหลงนํ้าผลิตเสริม เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
    - ประชาชน มนํ้ีาเพื่อการอุปโภค บริโภค อยางทั่วถึง ลดโรคทางเดินอาหาร 
 
 3.2 นายมนูญ ธนะสังข ผูอํานวยการกองพฒันาแหลงนํ้า ไดบรรยายเร่ืองแหลงนํ้าดิบของกปภ. และ
ความตองการใชนํ้าดิบในอนาคต สรุปไดดังนี ้
 3.2.1 แหลงน้ําดิบของ กปภ. 
  1) สัดสวนปริมาณนํ้าผลิตแยกตามชนิดแหลงน้ํา ดังนี้ นํ้าผิวดิน คิดเปน 97.9% นํ้าบาดาล 
คิดเปน 1.8% และ RO คิดเปน 0.8% 
  2) ปริมาณนํ้าผลิตแยกตามชนิดของแหลงน้ํา ดังน้ี ปริมาณนํ้าผลิตจากอางเก็บนํ้าหรือทางน้ํา
จากที่เก่ียวกับกับระบบชลประทาน 423 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 28.2% ปริมาณนํ้าผลิตจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 
634 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 42.2% ปริมาณนํ้าผลิตจากเอกชน(น้ําดิบและนํ้าประปา) 412 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 
27.5% ปริมาณนํ้าผลิตจากนํ้าบาดาล 27 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 1.8% และปริมาณน้ําผลิตจาก RO 4 ลาน ลบ.
ม. คิดเปน 0.3% รวมทั้งหมด 1,500 ลาน ลบ.ม 
  3) สัดสวนสถานีผลิตนํ้าที่สูบนํ้าจากอางหรือสระเก็บนํ้าคิดเปน 22% และสูบจําแมนํ้า, คลอง 
คิดเปน 78% 
 3.2.2 สถานการณแหลงนํ้าดิบของการประปาสวนภูมภิาค 
  ปญหาภัยแลงของการประปาสวนภูมิภาคแบงเปน 2 ประเภท 
  1) ประเภทภัยแลงที่ตองหยุดจายนํ้าตามสถิติดังน้ี กปภ.สาขาดานขุนทด (2548) กปภ.สาขา
หนองบัวลาํภ ู(2553) กปภ.สาขากุมภวาป (2553) กปภ.สาขาคลองใหญ (2553) กปภ.สาขาเกาะสมยุ (2553) 
และ กปภ.สาขากระนวน (2556) 
  2) ประเภทภัยแลงที่ตองจายนํ้าเปนเวลาตามสถิติดังน้ี  

ป พ.ศ.2548 จาํนวน 17 สาขา  ป พ.ศ.2549 จํานวน 7 สาขา 
ป พ.ศ.2550 จาํนวน 9 สาขา  ป พ.ศ.2551 จํานวน 4 สาขา 
ป พ.ศ.2552 จาํนวน 4 สาขา  ป พ.ศ.2553 จํานวน 14 สาขา 

     ป พ.ศ.2554 จํานวน 11 สาขา  ป พ.ศ.2555 จํานวน 8 สาขา 
     ป พ.ศ.2556 จํานวน 17 สาขา  ป พ.ศ.2557 จํานวน 8 สาขา 
 3.2.3 ปญหาน้ําเค็มรุก ในป 2557 ดังน้ี พื้นที่ของภาค 3 เขต 1 ไดแก กปภ.สาขาบางคลา กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา และกปภ.สาขาบางประกง พื้นที่ของภาค  4 เขต 2 ไดแก กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขา
ปทุมธานี และ กปภ.สาขารังสิต 
 3.2.4 ปญหาแหลงน้ําดิบของการประปาสวนภูมภิาค แบงไดดังน้ี 
  1) ปญหาภัยแลง/ภาวะความแปรปรวนของภูมอิากาศ 
  2) เมอืงหลัก : แหลงทองเที่ยวที่มีความตองการน้ําสูง 
  3) ปญหาแหลงนํ้าดิบเสื่อมโทรม (ทาจีน,คลองอูตะเภา) 
  4) ปญหามวลชล/การแยงนํ้า 
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  5) การบูรณาการหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 
  6) ความพรอมของขอมูลที่ใชในการวเิคราะหวางแผน 
 3.2.5 การแกปญหาแหลงน้ําดิบระยะยาวของการประปาสวนภูมภิาค 
  1) การศึกษาจดัทําแผนแมบทพฒันาแหลงนํ้า 25 ลุมนํ้า 
   -  ป 2555 ไดทาํการศึกษาแลวเสร็ จ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่กลุมจังหวดัชายฝงทะเล
ตะวันออก พื้นที่กลุมจงัหวัดชายฝงทะเลภาคใต และพื้นที่ลุมน้ํามูล 

 -  ป 2556 ไดอยูในการดําเนินการศึกษา 8 พื้นที่ คือ พื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา  สะแก
กรัง ปาสัก พื้นที่ลุมน้ําปง วัง ยม สาละวนิ พื้นที่ลุมนํ้านาน กก โขง (ภาคเหนือ) พื้นที่ลุมนํ้าชี  พื้นที่ลุมนํ้าแม
กลอง ทาจีน เพชรบุรี ประจวบฯ พื้นที่ลุมนํ้าตาปภาคใตฝงตะวนัออก พื้นที่ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกปตตานี  
และพื้นที่ลุมนํ้าโขง (ดําเนินการศึกษาเอง) 
  2) โครงการติดตามเฝาระวงัและเตือนภัย (Tele metering) ป 2555 ติดตั้งระบบเสร็จ 3 จดุ 
ดังน้ี จงัหวัดพจิติร จงัหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดขอนแกน จะดําเนินการในป 2556 อีก 13 สาขา และป2557 
อีก 14 สาขา รวมเปน 30 สาขา 
  3) แผนแมบททั่วประเทศแบงเปน 12 Cluster โดยจะมกีารนํารองการศึกษาความเหมาะสม
ในการลงทนุในปงบประมาณป 2558 ในจาํนวน 2 กลุมพื้นที่ จดัหานํ้าสะอาด  โดยการเชื่อมโครงขายน้ํา  
(Water Cluster) ป 2557  
 3.2.6 คาดการณความตองการใชนํ้าดิบรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีนและเมอืงหลัก 
  โครงการเพื่อการพัฒนารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ขอมูลจาก ฝผค.) 
   -  ป 2556 ตองการใชนํ้าดิบ 2,883.968 ลาน ลบ.ม./ป 
   -  ป 2565 ตองการใชนํ้าดิบ 3,059.097 ลาน ลบ.ม./ป 
 3.3 ผูแทนกรมชลประทาน 
 นายสัญญา แสงพุมพงษ ผูเชี่ยวชาญดานวศิวกรรมชลประทาน  บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
พฒันาแหลงนํ้าและบริหารจดัการนํ้าของกรมชลประทาน สรุปไดดังนี ้
 3.3.1 สภาพปญหาเกี่ยวกับนํ้าของประเทศไทย 
  1) ปญหาการขาดแคลนนํ้า มหีมูบานขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 19,000 หมูบานและ
ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร 14,000 หมูบาน 
  2) ปญหาดานอุทกภัย น้ําทวมชนบท 27 ลานไรและชุมชนเมอืง 3 ลานไร 
  3) ปญหาคุณภาพน้ํา น้ําเสียในลํานํ้าสายหลัก 4 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําเจาพระยา  ลุมนํ้าทาจีน  
ลุมนํ้าสะแกกรัง และลุมนํ้าปาสัก 
 3.3.2 สถานการณนํ้าในสภาพปจจุบัน 
  1) ความตองการใชนํ้าในป 2557 แบงเปนน้ําอุปโภค บริโภค 2,876 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปน 
4% อุตสาหกรรม 2,798 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปน 4% เกษตรกรรม 55,735 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปน 76% และ
รักษาลํานํ้า 12,378 ลาน ลบ.ม./ป คิดเปน 16% รวมเปนปริมาณนํ้าที่ตองการใช 73,788 ลาน ลบ.ม./ป 
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  2) ปริมาณนํ้าตนทนุ  แบงเปนโครงการขนาดกลาง  3,951 ลาน ลบ.ม. คิดเปน  5.03% 
โครงการขนาดเล็ก 1,683 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 2.14% นํ้าบาดาล 3,500 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 4.45% และ
โครงการขนาดใหญ 69,485 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 88.38% รวมเปนปริมาณนํ้าที่ควบคุมไดอยางมั่นคงเฉลี่ย  
53,305 ลานลบ.ม./ป สรุปนํ้าที่ขาดแคลนอีก 20,483 ลาน ลบ.ม./ป 
 3.3.3 ผลงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
  1) โครงการขนาดใหญ จํานวน 93 โครงการ ความจุ 70,013 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
18,036,928 ไร 
  2) โครงการที่กรมชลประทานดูแล จาํนวน 93 โครงการ ความจุ 8,809 ลาน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน 18,036,928 ไร 
  3) โครงการที ่กฟผ. ดูแล จํานวน 10 โครงการ ความจุ 61,203 ลาน ลบ.ม. 
  4) โครงการขนาดเล็ก จํานวน 13,496 โครงการ ความจุ 1,755 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
1,002,809 ไร พื้นที่รับประโยชน 10,231,382 ไร 
  5) โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา จาํนวน 2,458 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 4,325,442 ไร พื้นที่
รับประโยชน 491,385 ไร 
  6) โครงการแกมลิง  จาํนวน 200 โครงการ ความจุ 380 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
58,900 ไร พื้นที่รับประโยชน 964,864 ไร  
  7) รวมทั้งสิ้น  จาํนวน 17,014 โครงการ ความจุ 76,103 ลาน  ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
29,782,043 ไร พื้นที่รับประโยชน 11,687,641 ไร 
 3.3.4 ยุทธศาสตรการพฒันาและบริหารจัดการน้ํา 
  1) ดานเหนือน้ําแบงเปน  การบริหารจดัการนํ้าในเขื่อนรวมกัน (บรรเทาน้ําทวม ) และเพิ่ม
ศักยภาพเก็บกัก(เขื่อน/อางเก็บน้ํา) 
  2) ดานกลางนํ้า การหนวงนํ้า/ตัดยอดนํ้า (พื้นที่ลุมต่ํานํ้านอง/แกมลิง) 
  3) ดานทายนํ้า จัดทาํระบบระบายน้ํา คลองผันนํ้า ปรับปรุงขุดลอก  อาคารบังคับนํ้า ระบบ
กระจายน้ํา ระบบสูบนํ้า คันกันนํ้า และเขื่อนปองกันนํ้าทะเลหนุน  
 3.3.5 ศักยภาพของการพัฒนา 
   1) พื้นที่ชลประทานในปจจบุันมี  29 ลานไรโดยชลประทานกําหนด กรอบการพฒันาพื้นที่
ชลประทาน  ๖๐ ลานไร เปนการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ทั้งในเร่ืองของพื้นที่ชลประทานและแหลงนํ้า  
  2) แหลงนํ้าขนาดใหญมโีอกาสพัฒนาไดนอย  เนื่องจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
ทั้งโครงการประเภทอางเก็บนํ้าขนาดใหญและการผันน้ําขามลุมนํ้า  
  3) การพฒันาแหลงนํ้าในอนาคต สวนใหญเปนโครงการขนาดกลางและเล็ก  เพื่อแกไขปญหา
ดานภัยแลงและนํ้าทวมเฉพาะพื้นที่บริเวณใกลเคียงโครงการ  
  4) การพฒันาแองน้ําบาดาลขนาดใหญที่มีศักยภาพเพื่อนํามาใชประโยชน  
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 3.3.6 ทิศทางการจัดการนํ้า 
  1) พฒันาโครงการตามแผนของกรอบการพฒันาชลประทานและสนับสนุนพื้นที่เกษตรนํ้าฝน 
โดยวางรูปแบบของการพัฒนาเปนการชวยเหลือ เชน การพฒันาโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง และฝนทิ้งชวง   
  2) แหลงนํ้าบาดาลจะเปนแหลงนํ้าเสริมนํ้าผิวดินเพื่อการเกษตร   และการใชนํ้าในภาค
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่มขีอจาํกัดในการจดัหาน้ําสะอาดจากนํ้าผิวดิน ซึ่งตองพจิารณาถึงความคุมคาของการ
ลงทนุและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น 
 3.3.7 กรอบการพฒันาการชลประทาน 
  1) การพฒันาแหลงนํ้า 
  2) การเพิ่มเสถียรภาพนํ้าตนทุน 
  3) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
  4) การบรรเทาอุทกภยั 
  5) การพฒันาระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ 
  6) สรุปกรอบการพฒันาการชลประทานที่มอียูในแผน  
   - ภาคเหนือ จํานวน 2,545 แหง ความจุ 9,528 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 7.56 
ลานไร  

  - ภาคกลาง 2,135 แหง ความจ ุ4,928 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 3.81 ลานไร  
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,079 แหง ความจ ุ4,575 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 

24.62 ลานไร  
  - ภาคใต 2,728 แหง ความจ ุ9,803 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 3.76 ลานไร  

  รวมทั้งหมด 11,487 แหง ความจุ 28,834 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 39.75 ลานไร 
    7) โครงการที่มอียูในแผนคิดเปน  

  - โครงการขนาดใหญ 120 แหง  ความจุ 12,456 ลาน  ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
23.39 ลานไร  
   - โครงการขนาดกลาง 2,054 แหง ความจุ 14,213 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 
10.75 ลานไร 

  - โครงการขนาดเล็ก 9,313 แหง ความจ ุ1,715 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 5.64 
ลานไร 

 รวมทั้งหมด 11,487 แหง ความจุ 28,834 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 39.75 ลานไร 
 3.3.8 บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 

 1) พื้นที่เขตชลประทาน ดูแลการเพาะปลูกในฤดูกาล นอกฤดูกาลตามสถานการณนํ้า อุปโภค 
บริโภค ระบบนิเวศน อุตสาหกรรม บริหารจัดการนํ้า การเตือนภัย  

 2) พื้นที่นอกเขตชลประทาน  แหลงขอมลูหลักดานนํ้าทา  แนวทางแกไข  สนับสนุนรถน้ํา 
เคร่ืองสูบนํ้า แนวทางแกไข สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณตามคํารองขอ  
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 3.3.9 การบริหารจดัการนํ้าในปจจบุัน หนวยงานหลักม ีกรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และ กฟผ. 
  1) ชวงฤดูฝน   สวนใหญใชนํ้าทาตามธรรมชาติเปนหลัก  จะมกีารประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งในสวนกลางและภูมภิาค   (สวนภูมภิาคประสานกับจังหวดัและประชาชน ) บริหาร
จัดการนํ้าและใหความชวยเหลือตามสถานการณนํ้าฝน-นํ้าทา และการใชนํ้าตางๆ พรอมวางแผนปองกันน้ํา
ทวมที่อาจเกิดขึ้นได 
      2) ชวงฤดูแลง 
   - ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ประชุมคณะกรรมการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัย
ธรรมชาติ สรุปขอมลูความตองการใชนํ้าและศักยภาพน้ําตนทนุจากพื้นที่ตางๆ  และประชุมหนวยงานที่
เก่ียวของ โดยม ีรมว.กษ เปนประธานฯ 
         - พจิารณาวางแผนการเพาะปลูกพชืฤดูแลง การใชนํ้าตามปริมาณนํ้าตนทุน  รวมทั้ง
การใหความชวยเหลือ และ มาตรการการจัดสรรนํ้า ในชวงฤดูแลง  
        - แจงใหสวนราชการตางๆ ทราบ เพื่อประชาสัมพนัธเกษตรกรผูใชน้ํา  และเตรียม
ความพรอมในการดําเนินการ รวมทั้งการใหความชวยเหลือตางๆ 
 3.3.10 การจัดลําดับความสําคัญการจดัสรรนํ้า  

   1) เพื่อการอุปโภค - บริโภค การประปา  
  2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศนทางนํ้า เชน การผลักดันนํ้าเค็ม การขับไลน้ําเสีย 

    3) เพื่อการเกษตรกรรม 
  4) เพื่อการอุตสาหกรรม 
  5) เพื่อการคมนาคมทางนํ้า  
 
 3.4 ผูแทนกรมเจาทา 
 นายว ีระศักดิ ์ตินโนเวช ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา บรรยายเกี่ยวกับ 
การควบคุมและบริหารจดัการสิ่งกอสรางรุกล้ําลําน้ํา ดังน้ี 
 3.4.1 ความเปนมาในการควบคุมและบริหารจัดการสิ่งกอสรางรุกล้ําลําน้ํา  เนื่องดวยประเทศที่ความ
อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติเปนอูน้ํา  อูขาว  มีแมนํ้าหลายสาย  พื้นที่ภาค เหนือ  และ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดแมนํ้าโขง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต ติดทะเล ดวยลักษณะภูมปิระเทศดังกลาว 
จึงมกีารพัฒนาดานเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเน่ืองทั้งในภาค การขนสงภายใน  และระหวางประเทศ 
ภาคอุตสาหกรรมรม เกษตรกรรม และความเปนอยูของประชาชนตลอดมาจึงจําเปนที่จะตองมกีารกอสราง
สาธารณปูโภคพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศไมวาเปนการกอสรางทาเทยีบเรือขนาด
ตางๆ สะพานขามแมนํ้า โปะเทยีบเรือ กระซังปลา ทอหรือการวางสายเคเบิล และอ่ืนๆที่เปนสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
 3.4.2 หลักเกณฑการพจิารณาอนุญาตสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
  1) ลักษณะหรือสภาพ ของสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ตองไมเปนอันตรายตอการเดินเรือ และไมกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตามสภาพธรรมชาต ิ
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  2) อาคาร หรือ สิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า ตองมลีักษณะพงึอนุญาตได 
  3) อาคาร หรือ สิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า ตองไมอยูในเขตพื้นที่ประกาศหามปลูกสรางของกรม
เจาทา 
  4) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลํานํ้า  ใหกระทาํไดเพยีงเทาที่จําเปน  และสมควรตาม
วัตถุประสงคในการใช 
  5) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลํานํ้า  ตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมอืง 
 3.4.3 การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําสั่งกรมเจาทาที ่718/2545  ลงวนัที่ 1  ตุลาคม 2546 
  การอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (มาตรา117 ) 
   1) โรงน้ําสูบ 
   2) กระชังเลี้ยงสัตวนํ้า 
   3) การวางทอ สายเคเบิ้ล การปกเสาไฟฟา 
   4) เขื่อนกันนํ้าเซาะ  

  การอนุญาตใหขุดลอกรองนํ้า (มาตรา 120) 
  การบริหารดูแล รักษาสถานีขนสงทางน้ํา ทาเทียบเรือสาธารณะและดําเนินการตามมาตรา  
46 ทว ิการจดัเก็บคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฯ 
  
 ผูแทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 
 3.5 ดร.สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 
 บรรยายเกี่ยวกับ การพฒันาระบบสนับสนุน เพื่อการบริหารจดัการน้ํา ดังน้ี 
 3.5.1 ระบบขอมลูและสารสนเทศดานทรัพยากรนํ้า 

 1) คลังขอมูลสภาพนํ้า (www.thaiwater.net)  
  เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวมขอมลูตางๆ ที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากรน้ําและสภาพอากาศไวในระบบเดียวกัน  เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถนําขอมลูไปใชประกอบ การ
ตัดสินใจสาํหรับบริหารจดัการนํ้าในยามปกติและภาวะวิกฤตประกอบดวย 
   - ขอมลูเพื่อการติดตามสภาพอากาศ 

   1) เสนทางพาย ุภาพถายดาวเทยีม และแผนที่อากาศ 
   2) อุณหภูม ิความชื้น และความกดอากาศ 

    3) ความสูงนํ้าทะเลและอุณหภูมผิิวน้ําทะเล 
   4) แผนภาพคาดการณฝนลวงหนา 7 วนั ความละเอียดสูงจากแบบจําลอง

สภาพอากาศ  
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   - ขอมลูเพื่อการติดตามสถานการณน้ํา 

   1) ปริมาณฝน เรดารตรวจอากาศ 
    2) ระดับนํ้าทะเลพยากรณ 
    3) ปริมาณและระดับนํ้าในเขื่อน 
    4) เสนทางน้ํา ปริมาณและระดับนํ้าในลํานํ้า 
    5) ปริมาณฝนและระดับนํ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   - ติดตามสภาพอากาศและสถานการณนํ้าปจจุบัน ขอมลูระดับน้ําและสภาพอากาศ
แบบ real-time จากสถานีตรวจวดัอัตโนมัต ิ 
    1) ปริมาณฝน  

   2) อุณหภูม ิ 
   3) ความชื้นสัมพัทธ 
    4) ความเขมแสง  
   5) ความกดอากาศ  
   6) ระดับนํ้าในลําน้ํา  

   - คาดการณสภาพอากาศระยะสั้น ขอมลูคาดการณฝน ลม และความกดอากาศจาก
แบบจําลองสภาพอากาศ WRF  

   1) ลวงหนา 7 วันที่ความละเอียด 9x9 กิโลเมตร 
   2) ลวงหนา 3 วันที่ความละเอียด 3x3 กิโลเมตร 
   3) ปรับปรุงขอมลูวนัละ 2 คร้ัง ณ เวลา 7:00 น. และ 19:00 น. 

  2) คลังขอมลูน้ําและภูมอิากาศแหงชาติ  (www.nhc.in.th) เปนเวปไซดลักษณะคลายกับ  
(www.thaiwater.net) แตมีขอมูลหลากหลายมากกวาซึ่งมากกวา 237 รายการจาก 12 หนวยงาน คือ กรม
เจาทา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมอุทกศาสตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากร
ธรณี สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน ) กรมพัฒนาที่ดิน  และกรม
อุตุนิยมวิทยา เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 12 หนวยงาน เขาสูคลังขอมูลนํ้าและภูมอิากาศแหงชาต ิเพื่อใชในงานวิจยั วิเคราะห และติดตาม
สถานการณน้ําอยางมเีอกภาพ ในป 2557 จะเพิ่มเติมอีก 1 หนวยงาน คือ การประปาสวนภูมภิาค รวมเปน 13 
หนวยงาน 
 3.5.2 ขอมูลคาดการณจากระบบชวยการตัดสินใจ ลุมน้ําเจาพระยา และช-ีมลู 
  1) คาดการณระดับนํ้าในแมนํ้าสายหลักในลักษณะรูปตัดตามยาว  
  2) คาดการณปริมาณนํ้าทา และระดับนํ้ารายสถานี  
  3) คาดการณพื้นที่นํ้าทวม  
  4) คาดการณสมดุลนํ้ารายสัปดาห  
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 ผูแทนจากสํานักชลประทานที ่11 
 3.6 นายพงศศักดิ ์อรุณว ิจิตรสกุล ผูเชี่ยวชาญดานวศิวกรรมชลประทาน ดานการพฒันาแหลงนํ้าและ
จัดการนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า สํานักชลประทานที่ 11 บรรยายเก่ียวกับ  แนวทางการบริหารจัดการนํ้า  พื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยาตอนลางฝงตะวนัออก ดังน้ี 
 3.6.1 แหลงน้ําตนทนุสําหรับระบบลุมนํ้าเจาพระยา และลุมน้ําปาสัก 
  1) เขื่อนก่ิวลม ความจ ุ106 ลาน ลบ.ม. 
  2) เขื่อนภูมิพล ความจุ 13,462 ลาน ลบ.ม. 
  3) เขื่อนทบัเสลา ความจุ 160 ลาน ลบ.ม.   
   4) เขื่อนกระเสียว ความจุ 240 ลาน ลบ.ม. 
  5) เขื่อนแกงเสือเตน ความจุ 1,175 ลาน ลบ.ม. 
  6) เขื่อนสิริกิติ ์ความจ ุ9,510 ลาน ลบ.ม. 
  7) เขื่อนแควนอย ความจ ุ939 ลาน ลบ.ม.  
  8) เขื่อนปาสัก ความจ ุ960 ลาน ลบ.ม. 
 3.6.2 ขอบเขต สํานักชลประทานที่  11 ครอบคลุมพื้นที่เขต  กทม. และปริมณฑล โดยมพีื้นที่
ชลประทานที่ดูแลรับผิดชอบ จาํนวน 2,953,279 ไรแยกเปนพื้นที ่ฝงตะวันออก 1,700,800 ไร  และพื้นที ฝง
ตะวันตก 1,252,479 ไร  ดูแลจังหวัด สุพรรณบุรี ปทมุธานี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครนายก นนทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ มโีครงการชลประทานจงัหวัดประกอบดวย ดังนี้ 
  1) โครงการชลประทานปทมุธานี 
  2) โครงการชลประทานนนทบุรี 
  3) โครงการชลประทานสมทุรสาคร 
  4) โครงการชลประทานสมทุรปราการ 
 3.6.3 การบริหารจดัการนํ้า ชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – ตลุาคม)  

 1) แผนงานกอนนํ้ามา หรือแผนเตรียมการกอนฤดูฝน  
  - แผนงานทีใ่ชสิ่งกอสราง  
   1) งานขุดลอกและงานกําจัดวชัพืชในคลองระบายนํ้าสายหลัก 
   2) การเตรียมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมอื  รวมทั้งแผนการเตรียมเคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ 
   3) การตรวจสอบซอมแซม อาคารบังคับน้ํา ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ

มปีระสิทธภิาพ 
    4) การตรวจสอบซอมแซมคันกั้นนํ้า ซอมแซม / ปรับปรุง ใหอยูในสภาพด ี
   5) กําหนดแผนการดําเนินการกอสรางคลองสงนํ้า  คลองระบายนํ้า คันก้ัน

นํ้า อาคารบังคับนํ้า ตามผลการศึกษา 
   6) จัดเตรียมแผนงานปองกันในเร่ืองของงบประมาณ แรงงานคน และวสัดุ

อุปกรณที่จําเปน  
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   - แผนงานที่ไมใชสิ่งกอสราง 

   1) การติดตามสภาพอากาศและขอมลูน้ําทา 
   2) ตรวจสอบกําหนดเกณฑในการรับนํ้าที่รับจากพื้นที่ตอนบน 
   3) การติดตามสถานการณนํ้าในพื้นจดุเฝาระวงั 
   4) เรงดําเนินการสูบนํ้าออกตามริมฝงแมนํ้าทาจีน  นครนายก บางปะกง 

และเจาพระยา 
   5) การจัดเตรียมพื้นที่แกมลิงเพื่อชวยกักเก็บนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลาก 
    6) การเตรียมความพรอมเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่  เคร่ืองผลักดันนํ้า  ฯลฯ ใน

กรณฉีุกเฉิน 
   7) เรงระบายนํ้าเจาพระยาตอนลาง ผาน ปตร.ลัดโพธิ ์
   8) จดัการประชุมรวมกันกับสํานักชลประทานที่มีพื้นที่เชื่อมตอกัน  สํานัก

อุทกวทิยาและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวมกันวางแผนการบริหารจดัการนํ้าอยางบูรณาการ 
     9)  ตั้งศูนยประมวลวเิคราะหสถานการณน้ํา  เพื่อทาํหนาที่ติดตอ
ประสานงานและประชาสัมพนัธใหแกทุกภาคสวนราชการและภาคประชาชน  

 2) แผนงานระหวางนํ้ามาหรือขณะเกิดภัย  
   - การจัดเจาหนาที่เขาเวรยามประจาํศูนยประมวลและวิเคราะหสถานการณตลอด  
24 ช.ม. เพื่อรับขอมูล รายงานขอมลูและรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชน 

  - การเสริมความสามารถของอาคารชลประทานในบริเวณตางๆ  ที่พบวายังไมมี
ศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณน้ําหลากที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

  - การกอสรางทํานบชั่วคราวปดชองทางนํ้าที่ยังไมมอีาคารบังคับนํ้า 
  - การสนับสนุนเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื 
  - เตรียมแผนงาน งบประมาณในการจดัเตรียมการบรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัย

ในพื้นที่เสี่ยงภัยและเกิดปญหาอุทกภัย 
   3) แผนงานหลังอุทกภัย สถานการณนํ้าเขาสูสภาวะปกต ิ
   - ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ไดรับผลกระทบนํ้าทวม 
     - สํารวจอาคารชลประทานที่เสียหาย เพื่อซอมแซมใหใชงานไดตามปกติโดยเร็ว 
     - สําห รับพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหายในเขตชลประทาน  จะพิจารณา
สนับสนุนการจัดสรรนํ้าและเคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนที่ใหทาํนาปรังชดเชยภายหลังสภาพนํ้าลดระดับลงหรือในชวง
ฤดูแลงใหตอไป 
 3.6.4 การบริหารจดัการนํ้า ชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจกิายน – เมษายน)  
  1) การกําหนดพื้นที่เปาหมายในการเพาะปลูก เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทนุที่ไดรับ
การจัดสรรนํ้าจากกรม  
   2) การจัดเตรียมทาํแผนการจัดสรรนํ้า และการติดตามผลการจดัสรรนํ้า / คุณภาพนํ้า 
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    3) มกีารประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหา / อุปสรรค กับโครงการฯ และผูเกี่ยวของ ใน
กรณทีี่พบปญหา หรือ ไดรับขอรองเรียน  
   4) การใหความชวยเหลือการประปาในเขตสํานักชลประทานที ่11  
 3.6.5 การติดตามคุณภาพนํ้าของการประปาสวนภูมภิาค ฤดูแลง ป 2556/2557 
  1) ปญหานํ้าดิบที่มคีาความเค็มสูงไดแก กปภ.สาขาปทมุธานี กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.
สาขาบางคลา กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และ กปภ.สาขาบางปะกง 
 3.6.6 แผนการแกปญหานํ้าอุปโภค -บริโภค  และรักษาระบบนิเวศ  ของ กทม. สมทุรปราการ 
สมุทรสาคร และสมทุรสงคราม  
  1) แผนงานบริหารน้ําเขื่อนเจาพระยา ระบายนํ้าทายเขื่อนเจาพระยา 60 ลบ.ม./วนิาที 
  2) แผนงานบริหารน้ําเขื่อนปาสัก ระบายทายเขื่อนพระรามหก 8 ลบ.ม/วินาท ี
  3) สงนํ้าจากแมกลอง – ทาจนี – เจาพระยา ระบายนํ้าจากแมกลอง 100 ลบ.ม/วนิาที 
     - จระเขสามพนั 50 ลบ.ม./วินาท ี 
       1) ผานแมนํ้าสองพี่นองลงแมนํ้าทาจีน 
       2) สูบน้ําเขาคลองพระยาบรรลือ  30 ลบ.ม./วนิาที 
        3) ลงแมนํ้าเจาพระยาที ่ปตร.สิงหนาท เหนือบานสําแล 17 กม. ระบายน้ํา 
30 ลบ.ม./วินาท ี
   - คลองทาสารบางปลา 50 ลบ.ม./วนิาที  
 3.6.7 สถานการณนํ้าและการคาดการณป 2557  
  1) ปริมาณนํ้าฝนผลตางป 2557 นอยกวาคาเฉลี่ย 30 ป(2524-2553) อยู 13% โดยคิดยอย
เปน ภาคเหนือนอยกวาคาเฉลี่ยอยูที ่13% ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคาเทากับคาเฉลี่ย  ภาคกลางนอยกวา
คาเฉลี่ย 23% ภาคตะวนัออกนอยกวาคาเฉลี่ย 21% ภาคใตฝงตะวนัออกนอยกวาคาเฉลี่ย 30% และภาคใตฝง
ตะวันตกนอยกวาคาเฉลี่ย 3% 
  2) สภาพน้ําในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 33 อางป 2557 เมื่อวันที ่13 สิงหาคม 2557 พบวาอยู
ในเกณฑนํ้าสูงมาก 1 แหง เกณฑนํ้าสูง 8 แหง เกณฑนํ้าระดับปานกลาง 14 แหง และเกณฑนํ้านอย  10แหง 
ซึ่งเปรียบเทยีบไดกับวันที ่13 สิงหาคม 2556 จะไดเกณฑนํ้าสูงมาก  0 แหง เกณฑนํ้าสูง  12 แหง เกณฑน้ํา
ระดับปานกลาง 13 แหง และเกณฑนํ้านอย 8แหง ซึ่งคิดเปนปริมาตรนํ้าของป 2557 รวม 35,264 ลาน ลบ.ม. 
เปนนํ้าใชการ 11,761 ลาน ลบ.ม. และของป 2556 มปีริมาตร 37,937 ลาน ลบ.ม. เปนนํ้าใชการ 14,438 
ลาน ลบ.ม. 
 
 
 
 
 
 

-13-/ ตัวแทนจาก... 



-13- 
 ตัวแทนจากการไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย 
 3.7 นายวันชัย  ประไพสุวรรณ อํานวยการฝายสํารวจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บรรยาย
เก่ียวกับการบริหารนํ้าในเขื่อนของ กฟผ. ดังน้ี 

 3.7.1 หนาที่ของอางเก็บน้ําอเนกประสงค 
  1) ควบคุมปริมาณนํ้าที่ไหลมาตามธรรมชาติซึ่งมีความไมแนนอน  บางเดือนมาก บางเดือน
นอย บางปนํ้าแลง บางปนํ้าทวม   
  2) ทาํหนาที่เก็บกักนํ้าในชวงฤดูฝนไวใชในชวงฤดูแลง เพื่อการ 
   - อุปโภค บริโภค                    
   - การชลประทาน  
   - การผลักดันนํ้าเค็ม               
   - การควบคุมคุณภาพน้ําในแมนํ้า  
   - การอุตสาหกรรม                
   - การคมนาคมทางน้ํา  
   - การควบคุมหรือบรรเทาน้ําทวม  
   - การผลิตกระแสไฟฟา (ผลพลอยไดจากการระบายนํ้าผานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา)  
 3.7.2 โครงสรางการบริหารจัดการน้ํา ป 2557 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
นํ้า  
  1) กลุมที ่1 รับผิดชอบลุมนํ้าในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก  
  2) กลุมที ่2 รับผิดชอบลุมนํ้าในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต  
  3) กลุมที ่3 รับผิดชอบระบบฐานขอมูล 
  4) กลุมที ่4 รับผิดชอบการจัดองคกร ขอกําหนด กฎหมายที่เก่ียวของ  
  5) กลุมที ่5 รับผิดชอบดานการสรางการรับรูและความเขาใจตอประชาชน  
 3.7.3 การบริหารจดัการนํ้าในเขื่อนของ กฟผ. 
  1) แนวทางการบริหารจดัการน้ําในอางเก็บนํ้าตางๆของ กฟผ. มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุด   
โดยการเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝนเพื่อบรรเทาอุทกภัยจากน้ําหลากใหกับพื้นที่ที่อยูทายเขื่อน  และระบายใหกับ
พื้นที่ชลประทาน และการอุปโภค-บริโภค ในชวงฤดูแลง   
  2) อางเก็บน้ําของ กฟผ. บริหารโดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการรวมตัดสินใจในการเก็บกัก
และระบายนํ้า 
  3) ระบบโทรมาตร ตรวจวดัขอมูลฝน ระดับนํ้า ในทั่วทุกเขื่อนของ กฟผ.  
  4) War Room ศูนยติดตามสถานการณนํ้า กฟผ.  
  5) เผยแพรขอมลูผาน Web Site http://water.egat.co.th/ 
  6) เชื่อมโยงขอมูล กับคลังขอมูลนํ้าและภูมอิากาศแหงชาต ิ
  7) ผลิตกระแสไฟฟา อันเปนผลพลอยไดจากการระบายนํ้าเพื่อการเกษตร 
  8) ชวยปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
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  9) ระบายน้ําเพือ่การอุปโภคบริโภค  รักษาระบบนิเวศ และการเกษตร 
 3.7.4 ปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนสะสมตั้งแตชวงวันที ่1 มกราคม 2557- 12สิงหาคม 2557 
  1) เขื่อนภูมิพลมีนํ้านอยกวาคาเฉลี่ย 51% 
  2) เขื่อนสิริกิติ์มนี้ํานอยกวาคาเฉลี่ย 19% 
  3) เขื่อนศรีนครินทรมนี้ํานอยกวาคาเฉลี่ย 42% 
  4) เขื่อนวชิราลงกรณมนี้ํานอยกวาคาเฉลี่ย 41% 
  5) เขื่อนอุบลรัตนมนํ้ีานอยกวาคาเฉลี่ย 53% 
  6) เขื่อนสิรินธรมนี้ํามากกวาคาเฉลี่ย 178% 
  7) เขื่อนรัชชประภามีนํ้ามากกวาคาเฉลี่ย 18% 
  8) เขื่อนบางลางมนํ้ีานอยกวาคาเฉลี่ย 23% 
 3.7.5 กําลังผลติติดตั้ง  
  1) การรับซื้อจากเอกชนรายเล็ก 7.50%  
  2) รับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 7.38%  
  3) รับซื้อไฟฟาจากเอกชนรายใหญ 39.08%  
  4) กําลังผลิตของ กฟผ. 46.04%  
  รวมกําลังผลิตติดตั้ง 32,601 เมกกะวัตต 
 3.7.6 สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลงังานตางๆ 
  1) กาซธรรมชาต ิ67.57% 
  2) ถานหิน 18.78% 
  3) พลงันํ้า 4.87% 
  4) รับซื้อจากตางประเทศ 6.07% 
  5) นํ้ามนัเตาและน้ํามันดีเซล 1.19% 
  6) ชีวมวลและพลงังานทดแทน 1.52% 
 3.7.7 ความมั่นคงของระบบไฟฟา (Power System Security) หมายถึง การที่ระบบไฟฟายังคง
สามารถจายโหลดไดเมื่อเกิดเหตุไมคาดหมายขึ้นในระบบ เชน การหลุดของระบบสงไฟฟาหรือเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา เกณฑที่ใชวดัระดับความมั่นคงโดยทั่วไปคํานึงถึงความมั่นคงในระดับ N-1 หมายถึง การหลุดของสายสง 
1 เสน หรือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1 เคร่ืองแลวระบบยังคงมกํีาลังไฟฟาเพยีงพอที่จะจายโหลดได  ตัวแปรสําคัญที่
จะชวยใหระบบไฟฟามคีวามมั่นคงคือ กําลังผลิตสํารองที่เรียกวา   Reserve การแกไขสถานการณของระบบ
ไฟฟา เพื่อใหระบบไฟฟามีความมั่นคง จําเปนอยางยิ่งตองมกีารสํารองกําลังผลิตเอาไวตามมาตรฐานสากล  
กําลังผลิตสํารองแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก 
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  1) Standby Reserve กําลังผลิตสํารองของระบบผลิตไฟฟา  เปนโรงไฟฟาสํารองตาม
แผนการผลิตไฟฟา ปกติคิดเปน 15% ของความตองการไฟฟาสูงสุด ปจจุบัน กําลังผลิตติดตั้งภายในประเทศ
ประมาณ 33,000 เมกะวตัต เปนกําลังผลิตสํารอง 5,000 เมกะวตัต กําลังผลิตสวนน้ีครอบคลุมปจจยัที่มีผลตอ
ความมั่นคงของระบบหลายดานปจจยัที่มีผลตอความมั่นคงของระบบในมมุมองของ  Standby  Reserve 
ประกอบดวย 
   - ความตองการไฟฟาสูงกวาการพยากรณ  

  - การหยุดซอมของโรงไฟฟา  
  - การเสื่อมสภาพของโรงไฟฟา  
  - ความเสี่ยงดานเชื้อเพลงิ  
  - ขอจํากัดของระบบสงในแตละพื้นที ่ 
  - ลักษณะทางเทคนิคของโรงไฟฟาแตละประเภท  

  2) Spinning Reserve กําลังผลิตสํารองพรอมจาย กําลังผลิตสํารองพรอมจาย เปน ตัวแปร
สําคัญที่มผีลตอความมั่นคงของระบบไฟฟา สวนใหญเปนกําลังผลิตที่ไดจากโรงไฟฟาที่กําลังเดินเคร่ืองอยูที่
สามารถสั่งเพิ่มการจายโหลดไดทันททีี่ระบบมีความตองการ ซึ่งตามมาตรฐานตองมปีระมาณ 800-1600 เมกะ
วัตต หรืออยางนอยตองมากกวากําลังผลิตของโรงไฟฟาที่ใหญที่สุดของระบบเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุขัดของที่
โรงไฟฟาดังกลาว  
  3) มาตรการรองรับ (ดานการผลิต) 
   - เลือ่นแผนบํารุงรักษาของโรงไฟฟาทั้งหมด 
   - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบานทั้งโรงไฟฟาพลังนํ้าจาก  สปป.ลาว  และ TNB 
เพื่อขอซื้อไฟฟาเต็มที่ที่สามารถจะขายใหได  
   - ขอความรวมมอืจากโรงไฟฟาเอกชนเดินเคร่ืองเต็มที ่และรับซื้อไฟฟาเพิ่มเพื่อเสริม
ระบบ  
   - จัดแผนทดสอบโรงไฟฟาทั้งหมดที่อยูในขายตองเดินเคร่ืองดวยน้ํามันดีเซลใหมี
ความพรอมในการผลิตกอนที่จะหยุดการจายกาซ 
   - ประสานงานกับกรมชลประทานขอเพิ่มการระบายนํ้าเพื่อลดปริมาณการใชนํ้ามนั
ดีเซลในการผลิต 
  4) มาตรการรองรับ (ดานระบบสง) 
   - ตรวจสอบอุปกรณระบบสงแล ะอุปกรณชวยเพิ่มแรงดัน  บริเวณกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดในการจายไฟ  
   - ประสานงานกับ กฟน. และ กฟภ. ในการยายโหลดจากบริเวณที่มแีรงดันต่ํากวา
มาตรฐาน ไป สฟ. ขางเคียงเพื่อชวยเพิ่มแรงดัน  
   - ประสานงาน กฟภ. และ กฟน. เตรียมแผนดับไฟฟาเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน
อ่ืนๆ 
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 ผูแทนจาก กรมทรัพยากรน้ํา / คณะกรรมการลุมน้ํา 
 3.8 นายรังสรรค ผดุงธรรม คณะกรรมการลุมนํ้าบางปะกง บรรยายหัวขอ แผนแมบทการบริหาร
จัดการนํ้า และบทบาทคณะกรรมการลุมนํ้า ดังนี ้
 3.8.1 การจดัการบริหารภายใน 25 ลุมนํ้า ไดจัดตั้งคณะกรรมการลุมนํ้าขึ้นมาไดครบ  ในการบริหาร
จัดการก็จะเจอปญหาหลากหลายรูปแบบ  สาเหตุเน่ืองมาจากพื้นที่  ปริมาณนํ้าฝน  นํ้าทา บุคลากร ในการ
บริหารจัดการน้ํามีการจัดทาํแผนอนุรักษนํ้า มุงเนนความเปนธรรมในการใชน้ํา การใหบริหารการใชนํ้าที่มสีวน
รวมรวมกับประชาชน ปจจุบันประชาชนไดรับขอมลูไมเพยีงพอ  
 3.8.2 แผนแมบทของคณะกรรมการลุมน้ํา มรัีฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรป 2550 บุคคลมีสวนรวม
ในการบริหารจดัการลุมน้ําและบุคคลมสีิทธิที่จะฟองรองพนักงานของรัฐได  ภาครัฐจงึมหีนาที่อํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนอยางเต็มที่  ยกมาตรา 89 ที่วารัฐดําเนินการตามนโยบายดานที่ดิน  ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม และกําหนดการหลักเกณฑในการจดัการที่ดิน การบํารุงผังเมือง การสงเสริมการบํารุงรักษา  
 ดังน้ันแผนแมบทการจดัการลุมนํ้าควรจะควบคูกับหนวยงานที่เกี่ยวของทกุดานไปพรอมๆกันจึงจะเกิด
การแกปญหาการบริหารจดัการนํ้าอยางยั่งยืน  รวมกับชุมชนตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรวมมอืกับภาครัฐที่
เก่ียวของ จดัเตรียมความพรอมกับแผนรับมือภัยพบิัต ิโดยตองมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธภิาพและโปรงใส  
แผนแมบททีก่รมทรัพยากรนํ้าไดเตรียมไว ดังนี้ 
  1) การฟนฟแูละอนุรักษระบบนิเวศน  
  2) การจัดการสิ่งกอสราง ถนน ซึ่งกีดขวางทางนํ้า 
  3) การบริหารจดัการนํ้าในเขื่อน 
  4) การจัดปรับปรุงโครงสรางฟนฐานในการจัดการนํ้า เชน ฝาย 
  5) จัดเตรียมขอมลูเพื่อประกอบการบริหารจัดการนํ้า 
  6) ผลกระทบจากการบริหารจดัการนํ้าตอประชาชน 
  7) การปรับปรุงพื้นที่รับน้ํา 
  8) การปรับปรุงองคกร สรางศูนยกลางขอมลูสถานการณน้ําเพื่อแกปญหาไดอยางทนัท ี
 3.8.3 บทบาทของคณะกรรมการลุมนํ้าบางประกง รวบรวมขอมลูในพื้นที่เพื่อแกปญหาของลุมน้ํา  
จัดทาํแผนการบริหารจัดการลุมน้ํารวมกับภาคประชาชน เสนอแนะการดําเนินงานใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบ  
ติดตามผลการดําเนินงาน สงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบริหารการจดัการนํ้า 
 3.8.4 ปญหาที่พบเจอของลุมนํ้าบางปะกง ปจจุบันลุมนํ้าบางปะกงรับนํ้าจากนครนายกซึ่งพบเจอสาร
ตกคางจากสารเคมทีางการเกษตร โรงงานเหมอืงแรทองแดง และสงน้ําตอลงอาวไทย คณะกรรมการลุมน้ําจงึ
แกไขปญหาโดยการประชาสัมพนัธใหชุมชนเพื่อทราบถึงสถานการณคุณภาพน้ํา  เพื่อใหภาคประชาชนมีการ
รวมมอืจดัการสงเร่ืองรองเรียนกับหนวยงานที่เก่ียวของตอไป  
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 ผูแทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 3.9 นายเชาว นกอยู ผูอํานวยการสวนแหลงนํ้าจืด  ไดบรรยายเร่ืองสถานการณมลพษิในแมนํ้าและ
การบริหารจดัการ ดังน้ี 
 3.9.1 สถานการณคุณภาพน้ําของแหลงนํ้าทั่วประเทศ ป 2556 แบงตามเกณฑคุณภาพดังนี ้
   1) แหลงนํ้าผิวดินที่มคีุณภาพด ีไดแก วงั อิง กก ลี้ แมจาง แควใหญ แควนอย อูน สงคราม 
หนองหาร ลําชี ลําตะคองบน เวฬ ุประแสร ตาปตอนบน ตรัง ปตตานีตอนบน และพมุดวง คิดเปนรอยละ 28 
ของแหลงน้ําทั้งหมด 
  2) แหลงนํ้าผิวดินที่มคีุณภาพพอใช ไดแก ปง ยม นาน กวง กวานพะเยา เจาพระยาตอนบน 
นอย เพชรบุรีตอนบน แมกลอง ปราณบรีุ กุยบุรี พอง ชี มูล เสียว ลําปาว เลย พงัราดตอนลาง จนัทบุรี ตราด  
บางปะกง นครนายก ปราจีนบุรี ตาปตอนลาง ทะเลนอย ทะเลหลวง สายบุรี ปากพนัง ปตตานีตอนลาง หลัง
สวนตอนบน หลังสวนตอนลางและทะเลสาบสงขลา คิดเปนรอยละ 49 ของแหลงนํ้าทัง้หมด 
  3) แหลงนํ้าผิวดินที่มคีุณภาพเสื่อมโทรม ไดแก บึงบอระเพด็ เจาพระยาตอนลาง เจาพระยา
ตอนกลาง ทาจนีตอนบน สะแกกรัง ทาจีนตอนกลาง,ตางลาง ปาสัก ลพบุรี เพชรบุรีตอนลาง  ลําตะคองตอน
ลาง ระยองตอนบน ระยองตอนลาง พงัราดตอนบน และชุมพร คิดเปนรอยละ 23 ของแหลงนํ้าทั้งหมด 
 3.9.2 สถานการณคุณภาพน้ํา เปรียบเทยีบ ป 2552 - 2556 พบวา ป 2554 คุณภาพนํ้าโดยรวม 
ดีกวาป อื่นๆ เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งคือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป ที่สูงสุดในรอบ 61 ป(2494-2554) 
 3.9.3 ปญหาคุณภาพนํ้า  ที่สําคัญ ของแหลงนํ้าทั่วประเทศ  จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,436 คร้ัง ป 
2556 พารามเิตอร ที่เปนปญหาของแหลงนํ้าโดยรวม ทั่วประเทศ คือ FCB TCB NH3 ตามลําดับ  
 3.9.4 ลําดับจังหวดัที่มคีุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมถึงดี  โดยจงัหวัดที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมที่สุดคือ  
กรุงเทพมหานครมีคะแนน WQI นอยที่สุด 36 คะแนน คือแหลงน้ําแมน้ําเจาพระยาและจงัหวัดที่คุณภาพนํ้าดี
ที่สุดคือศรีสะเกษมคีะแนน WQI มากที่สุด 85 คะแนน คือแหลงน้ําแมนํ้ามูล แมนํ้าเสียว 
 3.9.5 การจดัการแหลงนํ้าดานมลพิษ  
  1) ลดปริมาณนํ้าเสีย ที่ปลอยลงแหลงนํ้า การใชนํ้าอยางประหยัด ทั้ง ชุมชน อุสาหกรรม และ
เกษตรกรรม  
  2) ลดของเสียในนํ้าเสีย ที่ปลอยลงแหลงนํ้า ระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้ง ชุมชน อุสาหกรรม และ
เกษตรกรรม  
  3) รณรงค สรางจติสํานึก ใหความรู เร่ืองการประหยัดและการลดของเสีย 
  4) มาตรการทางกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายที่มอียู การออกกฎหมายเพิ่มเติม  
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 ผูแทนจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 3.10 นายสิทธิศักดิ ์ มั่นอยู ผูอํานวยการสวนสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลที่ 1 ไดบรรยาย
เร่ืองการพฒันานํ้าบาดาล เพื่อกิจการประปา ดังนี้ 
 3.10.1 อํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  1) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการบริหารจดัการ พฒันาอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรน้ํา
บาดาล 
  2) ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าบาดาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล 
  3) ดําเนินการสํารวจประเมนิศักยภาพ  การพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟทูรัพยากรน้ําบาดาล 
รวมทั้งการสงเสริมการใชประโยชนนํ้าบาดาลและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  4) ติดตาม ประเมนิผล และตรวจสอบการบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ํา
บาดาล และผลกระทบที่เกิดจากการพฒันาทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  5) ศึกษา วจัิย  และพฒันากําหนดมาตรฐาน เทคโนโลยีใหมดานน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรนํ้าบาดาล 
  6) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
  7) ตรวจสอบ วเิคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  8) ดําเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะและพฒันานํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภค  
บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย และพื้นที่ที่การหาแหลงนํ้าบาดาลที่ตองใชวิชา
อุทกธรณวีทิยาขั้นสูง และพื้นที่ประสบภัยพบิัติธรรมชาต ิ
 3.10.2 การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลดานวชิาการ 

  1) โครงการพฒันาแหลงนํ้าบาดาลขนาดใหญโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมยั  Riverbank 
Filtration (RBF)  

   - เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาแหลงนํ้าบาดาลขนาดใหญ เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค  และการอุตสาหกรรม ควบคูกับน้ําผิวดินของประเทศไทยใหมนํ้ีาใชอยาง
เพยีงพอในอนาคต 
   - เพื่อศึกษาประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร สังคม และผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม และประเมินผลสําเร็จในภาพรวมของโครงการ 
   - เพื่อศึกษาและออกแบบระบบการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลขนาดใหญนํารอง  ที่
สามารถใชเปนแหลงผลิตนํ้าไดจริง พรอมทั้งเผยแพรและประชาสัมพนัธแกหนวยงานที่สนใจ นําผลศึกษาน้ีไป
ขยายผลตอไปในอนาคต 
   - เพื่อถายทอดองคความรูในการสํารวจ  และออกแบบการพฒันาแหลงน้ําบาดาล
ขนาดใหญ ใหกับรัฐวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของ 
   - ขั้นตอนและเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ 
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   1) ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเบื้องตน 
     - ธรณีวทิยา/ ธรณสีัณฐาน ตะกอนยุคควอเตอรนารี  
     - อุทกธรณวิีทยา ชั้นนํ้าบาดาลเปนตะกอนหินรวน, คุณภาพน้ําบาดาลมีคา TDS < 
1,500 มก./ล. 
     - อุทกวทิยา เปนแมนํ้าสายหลักใน 25 ลุมน้ํา  
   2) ขั้นตอนที ่2: พื้นที่ศักยภาพระดับตําแหนงเบื้องตน  
     - อุทกวทิยา แมน้ํามีนํ้าไหลไมต่ํากวา 9 เดือน  
     - อุทกธรณวิีทยา ชั้นน้ําบาดาลมคีา  K > 1 เมตร/วัน ชั้นดินเหนียวตองไมปดก้ัน
ทองแมนํ้า ความหนาของชั้นน้ําตองมากกวา 10 ม.  
     - คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าผิวดิน เปนแหลงนํ้าประเภทที ่1 ถึงแหลงน้ําประเภทที่ 4 
อยูนอกเขตอิทธิพลจากของน้ําทะเล  
   3) ขั้นตอนที ่3: พื้นที่ศักยภาพเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน 

   - อุทกวทิยา ความเร็วการไหลสูงสุดของนํ้าผิวดิน  ชวงระยะเวลาที่มีนํ้าไหลแมน้ํา  
     - อุทกธรณวีทิยา   คาสัมประสิทธ์ิการยอมใหน้ําซึมผาน  คาความหนาของชั้นน้ํา
บาดาล  
     - การผลิตประปา (ประปาสวนภูมิภาค) เวลาที่ประปาขาดแคลนน้ําดิบ ปริมาณ
การผลิตนํ้าประปาปจจบุัน  
     - การใชประโยชนที่ดิน  
     - คุณภาพนํ้า - คุณภาพน้ําบาดาล  (TDS), - คุณภาพนํ้าผิวดิน (ประเภทนํ้าผิวดิน)   
   4) ขั้นตอนที ่4 จะไดพื้นที่ศักยภาพเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน  
     - พื้นที่ศักยภาพเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน  
    1) อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย (ลุมนํ้ากก)  
    2) อําเภอเมอืง จังหวัดอุทยัธานี (ลุมน้ําเจาพระยา)  
    3) อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร (ลุมนํ้าปง)  
  2) โครงการการศึกษา  สํารวจและจดัทาํแผนที่นํ้าบาดาลขั้นรายละเอียด  มาตราสวน 
1:50,000 
   - วตัถุประสงคของโครงการ 
    1) เพื่อศึกษา สํารวจ วิเคราะหและแปลความหมายในการจดัทาํแผนที่อุทก
ธรณวีทิยาตามมาตรฐาน สากล IAH มาตราสวน 1:50,000 ที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาล ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

   2) เพื่อศึกษา สํารวจ วิเคราะหและแปลความหมายในการจัดทําแผนที่น้ํา
บาดาลขั้นรายละเอียด มาตราสวน 1:50,000 ที่สามารถนําไปใชในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลใน
ระดับทองถิ่นได 
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   3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดอยาง

สอดรับกับสภาพปญหา และประหยัดงบประมาณในการพฒันานํ้าบาดาลขึ้นมาใชประโยชน และเปนฐานขอมูล
ใหแก อปท. ใชตัดสินใจในการพัฒนาน้ําบาดาล และอนุญาตหรือไมอนุญาตในการประกอบกิจการน้ําบาดาล
ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

   4) เพื่อปรับปรุงฐานขอมลูในระบบสารสนเทศทางอุทกธรณวีทิยา (HYGIS) 
และจดัทาํขอมลูใหอยูในระบบที่สามารถรองรับการจดัทาํแผนที่ 3 มิติ และสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลและ
แกไขขอมลูใหเปนปจจุบันไดในอนาคต 

  - เปาหมายของโครงการ 
   1) มแีผนที่อุทกธรณวีทิยา ตามรูปแบบมาตรฐานสากล IAH มาตราสวน 1: 

50,000 และแผนที่น้ํา บาดาลขั้นรายละเอียด  มาตราสวน  1: 50,000 ที่สามารถนําไปใชประโยชน   
เพื่อการบริหารจดัการและการพฒันาทรัพยากรน้ําบาดาลขึ้นมาใชอยางมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน  ครอบคลุม
พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวยพื้นที่ 14 จงัหวัด  ไดแก จงัหวัดชัยภูมิ  ขอนแกน 
เพชรบูรณ กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร และศรีสะเกษ  
    2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ สามารถนํา
ขอมลูและคูมือการใชงานแผนที่ที่แสดงผลผานระบบอินเตอรเน็ตไปใชประกอบการตัดสินใจในการพฒันาน้ํา
บาดาลขึ้นมาใช และอนุญาตหรือไมอนุญาตในการประกอบกิจการนํ้าบาดาลของพื้นที่ที่รับผิดชอบได 
   - ผลประโยชนที่คาดวาไดรับ 
    1) อปท. และประชาชนทั่วไป สามารถนําแผนที่นํ้าบาดาลไปใชประโยชน
เปนขอมูลประกอบการพจิารณาในการวางแผนงานพฒันาแหลงน้ําบาดาลดําเนินการเจาะพฒันาบอน้ําบาดาล  
หรือบริหารจดัการนํ้าบาดาลในพื้นที่ตางๆ  ใหไดผลที่ถูกตอง  แมนยํามากขึ้น  และอปท. จะไดรับแผนที่น้ํา
บาดาลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  
    2) ทบ. มรีะดับชั้นขอมลูที่สามารถนําเขาสูระบบฐานขอมลูสารสนเทศทาง
อุทกธรณวีทิยา (HYGIS) และรองรับการจดัทาํแผนที่ 3 มติิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแกไขขอมลูใหเปน
ปจจุบันไดในอนาคต  
    3) ทบ. มแีผนที่อุทกธรณวีทิยาและแผนที่นํ้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตรา
สวน 1:50,000 ซึ่งมคีวามละเอียดมากกวาแผนที่ที่เคยดําเนินการมากอนหนาน้ี และสามารถเผยแพรขอมลูผาน
ระบบอิน เ ตอ รเ น็ต  ใหอ ง คก รปกครองสวนทอ งถิ่นแ ละหนวย งานตางๆ  นํา ไป ใชป ระโยช น  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลไดภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
    4)  ทบ. มขีอมลูดานอุทกธรณวิีทยา  ที่ไดรับการตรวจสอบ  วเิคราะหและ
แปลความหมาย ใหมีความถูกตองมากยิง่ขึ้น จากผูทรงคุณวฒุิและผูเชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
   - ความเปนมาของโครงการ 
    1) ป พ.ศ. 2526 กรมทรัพยากรธรณี จดัทําแผนที่อุทกธรณีวทิยาประเทศ
ไทย มาตราสวน 1: 1,000,000  
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    2) ป พ.ศ. 2543 กรมทรัพยากรธรณี จัดทําแผนที่อุทกธรณวิีทยารายภาค 
มาตราสวน 1: 500,000  
    3) ป พ.ศ. 2532-2544 จดัทาํแผนที่น้ําบาดาลรายจงัหวัด  มาตราสวน 1: 
100,000 แสดงทั้งปริมาณและคุณภาพนํ้าบาดาล ในรูปแบบแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิตอล ครอบคลุมพื้นที่
ทกุจงัหวัดทั่วประเทศ 
    4) ปจจุบัน ทองถิ่นมีความตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อนําไปใช
ในการวางแผนและพฒันานํ้าบาดาลขึ้นมาใชใหเกิดประโยชน 
   - แผนการจัดทําแผนที่น้ําบาดาล  มาตราสวน 1 : 50,000 ทั่วประเทศ (ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 
  3) โครงการนํารองการจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดิน  Conjunctive use of 
surface and groundwater  
   - วตัถุประสงคของโครงการ 

     1) จัดทาํแผนบูรณาการการจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินราย
จังหวดั  ทั้งการจัดทาํแผนบูรณาการการจดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินในและนอกเขตพื้นที่
ชลประทานดวยการจดัทาํเปนทางเลือกตางๆ เพื่อศึกษา สํารวจ วิเคราะหและแปลความหมายในการจัดทํา
แผนที่น้ําบาดาลขั้นรายละเอียด  

   2) จดัทาํระบบสารสนเทศการจดัการ  (MIS) นํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดิน  
สภาพนํ้าตนทนุ  สภาพการใชนํ้า  และความตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ  รวมทั้ง สภาพธรณีวทิยาและ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใชที่ดินในพื้นที ่ 

   3) จดัทําโครงการนํารองการจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดิน  
โดยคัดเลือกพื้นที่ประเภทตาง ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่ปาไม อุทยาน เขตรักษาพนัธุสัตวปา  ทั้งที่อยูในและนอก
เขตพื้นที่ชลประทาน มาทําการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพื่อใหมนํ้ีาตนทุนอยางเพยีงพอสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางยั่งยืน รวมทั้ง จดัทาํรูปแบบขององคกร กฎระเบียบ คาดําเนินการ และการมีสวนรวมของ
ประชาคม  

   4) จดัการใหมกีารถายทอดเทคนิคและผลการศึกษาสูองคปกครองสวน
ทองถิ่น กลุมเกษตรกรกลุมผูใชน้ําอื่นๆ  และการเตรียมพรอมของหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพนัธและการมีสวนรวม 
   - แนวความคิด หลักการ และแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําบาดาล
รวมกับน้ําผิวดิน 
     1) แนวความคิดของการอยูรวม กันอยางสมดุลของทรัพยากรดิน -นํ้า-คน 
(Land-Water-Population Management Principle (or Concept) ; LWPM Concept) : เปน
แนวความคิดที่พจิารณาการใชประโยชนของศักยภาพของดินและนํ้าในลุมนํ้าเพื่อรองรับความตองการของ
ประชากรทั้งในสภาพปจจุบันและที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่อยูในลุมนํ้าน้ันๆ  
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   2) เศรษฐกิจพอเพยีง : เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาที่ยึดหลักทางสาย

กลาง ที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทกุระดับตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพฒันาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง มคีวามพอเพยีง  

    3) เกษตรทฤษฎีใหม : เปนหลักการใชประโยชนที่ดินที่ครอบครองในการ
ดําเนินการทางดานการเกษตร ซึ่งแยกพื้นที่ออกเปน 4 สวน ไดแก 
      - พื้นที่พกัอาศัย/สวนครัวและเลี้ยงสัตว มีพื้นที่ประมาณ 10% ของพื้นที่
ทั้งหมด 
      - พื้นที่นาขาว มพีื้นที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด 
      - พื้นที่พชืไรพืชสวน มพีื้นที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด 
      - พื้นที่สระเก็บนํ้า มพีื้นที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด 
       โดยการบูรณาการการบริหารจัดการนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินจะเปนการถายเทน้ํา
จากแหลงเก็บน้ําขนาดใหญลงสูแหลงเก็บนํ้าขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือบอนํ้าบาดาล  แลวจึงจายน้ําไปกัก
เก็บยังแหลงเก็บนํ้าของแตละพื้นที่เพาะปลูก หรือจายน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกแตละแปลงตอไป 

  - การจัดการเร่ิมจากการพจิารณาในภาพรวมของระดับลุมน้ําเพื่อพจิารณาศักยภาพ
ของตนทนุนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาลของลุมน้ําทั้งสภาพธรรมชาติและพฒันาเพื่อการรองรับความตองการใชน้ํา
ดานตางๆ ที่เกิดขึ้นและที่คาดวาจะเกิดขึ้นในลุมน้ํานั้นๆ โดยการจดัลําดับความสําคัญของการใชนํ้าจะจดัสรร 
ใหกับการอุปโภคบริโภค และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนอยางเพยีงพอกอนเปนลําดับแรก หลังจากนั้นจงึ
จัดสรรนํ้าสวนที่เหลือใหกับกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอไป 

  - พื้นที่ดําเนินโครงการนํารองฯ 
  บานหนองบัวงาม หมู 7 ตําบลตากฟา-พนุกยูง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค (1,650ไร) 
  บานบัลลังก หมู 1 ตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พื้นที่ 1,510 
ไร 
  บานซับสมบูรณ ตําบลทุงจงัหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย (พื้นที ่1,886 ไร) 
  ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที ่1,280 ไร 
 3.11.3 สรุปผลการดําเนินการโครงการนํารองฯ 
  1) ผลการวเิคราะหความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อนําไปสูการตัดสินใจลงทนุจะเห็นไดวา
โครงการน้ีเหมาะในการลงทนุในระยะยาว (6 ปขึ้นไป)  
   - หากมกีารสงมอบใหกับเอกชนหรือ เกษตรกรในพื้นที่ไปดําเนินการเอง  จะให
ผลตอบแทนสูงกวาคาลงทนุ จึงควรสงมอบใหเอกชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการตอ  
   - การทดลองโครงการนํารองฯ (บานบัลลังก) ไดสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ใหกับชุมชน เน่ืองจากพบวา การปลูกออยแบบน้ําหยดจะใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวในระยาว 
   - จากการที่เกษตรกรไดมโีอกาสทาํนาปรังและเพิ่มพื้นที่ปลูกออย  จึงไดประเมนิ
คาใชจาย รายได ผลผลิต โดยสามารถคํานวณกําไรเบื้องตน ไดดังนี ้
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    1) ขาวนาปรัง  ไดกําไรเบื้องตนประมาณ  2,650 บาทตอไรตอฤดูกาล 
    2) ออยลาดรอง ไดกําไรเบื้องตนประมาณ  3,430 บาทตอไรตอฤดูกาล 
    3) ออยนํ้าหยด  ไดกําไรเบื้องตนประมาณ  8,417 บาทตอไรตอฤดูกาล 
 3.10.4 ประโยชนที่เกษตรกรไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ 
  - เพิ่มความถี่ของการเพาะปลูกขาวจากที่เคยปลูกขาวไดปละคร้ัง เปนปละ 2 คร้ัง 
  - จากเดิมที่ปลูกขาวเฉพาะนาป สามารถปลูกขาวนาปรังไดเพิ่มขึ้น  
  - เพิ่มทางเลือกใหกับเกษตรกรในการเพาะปลูกพชืประเภทอื่น โดยการปลูกออยแบบน้ําหยด
ไดผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกขาว และออยแบบลาดรอง 
  - เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น หน้ีสินครัวเรือนลดลง ทําใหมคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
  - เกษตรกรมคีวามเชื่อมั่นตอแหลงนํ้าในการลงทนุดานการเกษตรมากขึ้น 
  - เกษตรกรมกีารอนุรักษและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ของตน 
  - เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน มคีวามสนใจตอการมสีวนรวมมากขึ้น 
  - สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยมสีวนทาํใหราคาที่ดินสูงขึ้น (เน่ืองจากใกลแหลงนํ้า) 
4. ประเด็นเสวนา เร่ือง การบริหารจดัการน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค อยางยั่งยืน 
 ผูเขารวมขึ้นเวทเีสวนามทีั้งหมด 6 ทานไดแก 
  นายรังสรรค ผดุงธรรม คณะกรรมการลุมน้ําบางปะกง 
  นายสิทธิศักดิ ์ มั่นอยู ผูอํานวยการสวนสํารวจและประเมนิศักยภาพนํ้าบาดาลที ่1 
  นายสัมฤทธิ ์ชุษณะทัศน รองอธบิด ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
  นายสญัญา แสงพุมพงษ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน 
  นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผูวาการ(ปฏิบัติการ3) การประปาสวนภูมิภาค 
  นายมนูญ ธนะสังข  ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ํา (ผูดําเนินรายการ) 
 ประเด็นที1่ ปจจุบัน หลายพื้นที่มปีญหาขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม แนวทาง
หน่ึงในการแกไขปญหา คือ “การนํานํ้าจากแหลงน้ําอื่น โดยการผันนํ้าขามพื้นที่หรือผันนํ้าขามลุม” ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบโดยเฉพาะกับพื้นที่  ตนน้ํา  ชุมชนตนนํ้า  ในเร่ืองน้ีทานมคีวามเห็นอยางไร  และหากจาํเปนตอง
ดําเนินการ จะมขีอเสนอแนะอยางไร 
  ผูแทนกรมชลประทาน การทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  ใหเขาใจใน
ความหมายของการเปนทรัพยากรของชาต ิโดยเนนใหประชาชนมสีวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อใหชุมชน
ไดรับประโยชนทั้งสองฝาย เชน การผันน้ําขามลุมนํ้า เชน กปภ. จะผันนํ้าผานระบบทอ โดยเปนนํ้าสะอาด แลว
จายใหกับชุมชนในพื้นที่ที่มีโครงการฯผาน  ซึ่งอาจจะชวยลดกระแสการคัดคานไดบาง  ในสวนของกรม
ชลประทานที่ดําเนินการผันน้ําจากลุมนํ้าประแสรไปยังจังหวัดระยอง ตองใชเวลาประมาณ 2 ป เพื่อทาํความ
เขาใจโครงการฯใหกับชุมชนในพื้นที ่ 
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  ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า การผันนํ้าจากพื้นที่น้ํามากไปยังพื้นที่ขาดแคลนเปนสิ่งที่มีความ
จําเปน แตขาดการประชาสัมพนัธ ขาดการทาํประชาพิจารณ โดยแตละพื้นที่ยึดติดวาตนเองเปนเจาของนํ้า ซึ่ง
การผันน้ําจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หน่ึง อาจจะมกีารแยงชิงน้ํากันระหวางพื้นที่ ดังนั้น โครงการฯตางๆของ
ภาครัฐ ควรจะสรางความเขาใจกับชุมชนกอนจะเร่ิมโครงการฯ เพื่อลดความขัดแยงระหวางชุมชนตนนํ้า  ทาย
นํ้า และหนวยงานของรัฐ  
  ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้า ไดดําเนินการจดัเก็บขอมลู
ดานน้ําทุกลุมนํ้า การสรางแบบจําลองทางคณติศาสตรตางๆ เพื่อใชเปนฐานขอมลูการบริหารจดัการน้ําไดอยาง
มปีระสิทธภิาพ เชน พื้นที่ลุมนํ้าบางปะกง และลุมน้ําปราจนีบุรี 
  ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล การสรางกฎ กติกา เกี่ยวกับการบริหารจดัการนํ้าใหมีความ
ชัดเจน การกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของกับทรัพยากรน้ําใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งใน
ตางประเทศที่มีหนวยงานดานทรัพยากรน้ํา เชน Kwater ของประเทศเกาหลีใต 
  การประปาสวนภูมภิาค ตองมกีารชี้แจงเหตุผลของการผันนํ้าที่ชัดเจน โดยทั่วไปชุมชนมีการ
แยงน้ํากันชวงหนาแลง และอีกปญหาคือมสีิ่งกอสรางมากมายที่ขวางทางนํ้า ชวงหนาฝนน้ําจงึเขาที่เก็บนํ้าไดไม
เต็มที ่จงึจําเปนตองมีการผันน้ําเพื่อใหสูบน้ําเขาพื้นที่ของตนไดในอดีต กปภ. จะมกีารสูบจากแหลงน้ําดิบขนาด
ใหญเพื่อสงน้ําเปนชวงตอกันจากตนน้ําสงตอใหทายน้ําที่มีระยะไกล  ซึ่งอาจจะผานจดุ ใชนํ้าหลายจดุและ
นําไปใชประโยชน ซึ่งอาจจะไมเพียงพอกับความตองการใชน้ําในปจจบุัน กปภ. ไดทาํการวเิคราะหขอมูลและ
ติดตั้งจุดสูบน้ํา โดยชุมชนแตละพื้นที่ที่ตองการใชนํ้าก็จะมจีดุสูบนํ้าของตนโดยจะพจิารณาจุดสูบใกลกับแหลง
นํ้าดิบใกลเคียง ซึ่งจะลดปญหาความขัดแยงของชุมชน ตนน้ําและทายน้ํา 
 ประเด็นที่ 2 การสงนํ้าเพื่อกิจกรรมตางๆ  ผานระบบคลองชลประทานหรือแมนํ้า  ลําคลอง ที่มี
ระยะทางคอยขางยาว มักมปีญหาการควบคุมการใชนํ้า โดยเฉพาะการสูบใชน้ําของเกษตรกรที่อยูตนนํ้า ทาํให
ปริมาณน้ําปลายคลองไมเพยีงพอ  โดยเฉพาะชวงฤดูแลงที่ “ปริมาณนํ้าตนทุนในอางเก็บนํ้าตางๆ  มจีาํนวน
จํากัด คิดวาจะแกปญหานี้อยางไรในทั้งระยะสั้นและระยะยาว” 
  ผูแทนกรมชลประทาน ปญหาการขาดแคลนนํ้าสวนมากจะเกิดในชวงหนาแลง และแนวโนม
การขยายตัวของการใชนํ้าในอนาคต การแกปญหาระยะสั้นคือควรมีการสํารองนํ้าไวเชน การขุดสระสํารองน้ํา 
สวนในการแกปญหาระยะยาวคือการปรับปรุงพื้นฟรูะบบชลประทาน เชนการขุดลอกสระ คลองชลประทาน 
อางเก็บนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บนํ้าไดมากขึ้น มกีารบริหารจดัการนํ้าอยางเหมาะสม  และมกีารทาํขอตกลง
การใชน้ําในที่ที่มีความตองการใชนํ้าสูงกวาอัตราการจายนํ้าจริง 
  ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ควรมกีารศึกษาเร่ืองของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเร่ืองการผัน
นํ้าไปที่ตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอพื้นที่เดิม มกีารหาแหลงนํ้าสํารองเพื่อรองรับกับการใชงานในฤดูขาดนํ้า และ
แนะนําการประยุกตนํ้าบาดาลมาใชใหมากขึ้นในชวงที่น้ําผิวดินขาดแคลน 
   ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า การมีสวนรวมในชุมชนรวมวางแผนสํารองกรณวิีกฤตน้ํา  ชุมชนรู
สถานการณในพื้นที่ของตนประสานกับการทาํงานของหนวยงานรับผิดชอบ 
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  ผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา  ใหความรู รวมมือกับชุมชนอยางเต็มที่  มีการแนะนําการทาํ
การเกษตรที่เหมาะสมกับปริมาณนํ้าที่มี  และคาดการณปริมาณน้ําเพื่อใหเกษตรกรรับทราบอยางทั่วถึง  ลด
ปญหาการปลูกพชืใชนํ้ามากในชวงฤดูนํ้าแลง ใหชุมชนชวยเหลือตัวเองมากขึ้นเชนการหาวิธกีารกักเก็บนํ้าในแต
ละพื้นที่ของชุมชน ลดการพึ่งพาหนวยงานที่เก่ียวของเพยีงอยางเดียว 
 ประเด็นที่ 3 จากปญหาเร่ืองน้ําอุปโภค -บริโภคดังทานในฐานะผูแทนหนวยงานของรัฐ  ที่มหีนาที่
เก่ียวของกับบริหารจัดการน้ํา ในความเห็นของทานคิดวาจะมี “แนวทางการจดัทํายุทธศาสตรของหนวยงาน
อยางไร”รวมทั้งประเด็นความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อสรางความมั่นคงเร่ืองนํ้าเพื่ ออุปโภค-บริโภคใน
ระยะยาว 
  การประปาสวนภูมภิาค การใชน้ําของ กปภ. เมื่อเทยีบปริมาณกับการใชนํ้าในดานตางๆ  ถือ
วาเปนปริมาณนํ้าที่ไมสูงมาก เชน การเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศน เปนตน จึงมีแผนคือการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด คุมคามากที่สุด 
  ผูแทนกรมชลประทาน การบริหารน้ําที่มั่นคง  การเพิ่มโครงการเพื่อสรางประโยชนมากขึ้น 
จัดสรรนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด และทั่วถึงที่สุด 
  ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  การศึกษาศักยภาพของพื้นที่รับน้ําที่มีอยูจริง  การใชน้ําที่
เพิ่มขึ้น ทําวจิยัศึกษาเพิ่มเติม สงเสริมการใชนํ้าบาดาล การผสมผสานการใชนํ้าผิวดินรวมกับน้ําบาดาล  การ
เผยแพรรายละเอียดขอมูลทรัพยากรนํ้าบาดาลมากขึ้น  
  ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา  จดัสรรระบบก้ันนํ้า  ผันนํ้า  จัดสัดสวนพื้นที่รับนํ้า  ประเภทความ
ตองการใชนํ้าเชน ระบบนิเวศน เกษตรกรรม ประปา เผื่อปองกันนํ้าทวม นํ้าแลง สรางจดุเก็บนํ้าสํารอง จัดทํา
แผนการจายนํ้าของเขื่อนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนของผูใชน้ําโดยยั่งยืน  
  ผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า เสนอใหมกีารขุดลอกคลอง  การแกไขปญหาคุณภาพนํ้าจาก
สารเคมีทางการเกษตร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมอื  จัดสรรงบประมาณใหชุมชนพฒันาแหลงน้ําของตน  
จัดสรางโครงการเพื่อพฒันาชุมชนเชน “หนาบาน หนามอง” ใหความรูเร่ืองน้ํา เพื่อใหเกิดการกระตุนภายใน
ชุมชน  
5. ประเด็นสําคัญจากการบรรยายของหนวยงานภายนอก 
 5.1 ผูแทนจากกรมชลประทานมคีําแนะนําดังน้ี เห็นควรใหมีการสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าโดยตรง  อยาง
นอยปริมาตรน้ําทีอ่ยูกนอางอาจจะเพยีงพอสําหรับการผลิตน้ํา ประกอบกับไมสามารถควบคุมการสูบนํ้าจาก
คลองชลประทานไดโดยเฉพาะที่อยูปลายนํ้า เชนการใชนํ้าภาคเกษตรมกีารใชนํ้าปริมาณมาก 
 5.2 ให กปภ. ประสานงานกับชลประทาน 11 เพื่อจัดทาํโครงการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาบริเวณ
คลอง 13 เพื่อแกปญหาน้ําตนทนุของ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรน บางคลา และบางปะกง ที่เจอปญหานํ้าเค็มรุกล้ํา
ในป 2557 ที่ผานมา 
 5.3 กรมชลประทานใหความสําคัญเร่ืองอุปโภค-บริโภค เปนอันดับแรก แต กปภ.ตองจดัทําแผนงานให
สอดคลองกับการดําเนินงานของกรมชลประทานดวย เชน การขุดสระสํารองนํ้า 
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 5.4 ผูแทน กฟผ.มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  5.4.1 กฟผ. มนีโยบายกักเก็บนํ้าไวใชเพื่อความมั่นคงในการผลิตพลังงานไฟฟา  โดยเฉพาะ
ชวงวิกฤต ดังน้ันจึงขอให กปภ. ไปสูบนํ้าใชที่ผานการระบายจากการผลิตกระแสไฟฟาแลว จะเหมาะสมกวา 
  5.4.2 กฟผ. จะระบายนํ้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการติดตาม
และวเิคราะหแนวโนมสถานการณนํ้าที่ประกอบดวย กรมอุตุนิยมวทิยา  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตรทหารเรือ  สํานักการระบายนํ้า  กทม. กรมปองและบรรเทา
สาธารณะภัย สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กฟผ. และกรม
ชลประทานเปนเลขานุการ 
 5.5 ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานวา ปจจบุันแหลงน้ําหลายแหงอยูในสภาพเสื่อมโทรมเชน ลุมน้ํา
คลองอูตะเภา บางปะกง ทาจีน เปนตน และมแีนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้น ซึ่งจะมผีลกระทบกับแหลงนํ้าที่ใช
ผลิตนํ้าประปาของ กปภ. 
 5.6 ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล รายงานวา กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมแีผนงานสํารวจรายละเอียด
เพื่อศึกษาศักยภาพ มาตราสวน 1:50,000 ที่จะเปนประโยชนตอ กปภ. ในการศึกษาพื้นที่จะใชนํ้าบาดาลเปน
แหลงนํ้าสํารองเชน กรณเีกิดวกิฤตภัยแลง นอกจากนั้นกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีแผนศึกษาการใชนํ้าบาดาล
พรอมกับน้ําผิวดินเชน โครงการ River Bank Filtration (RBF) เพื่อศึกษาบริเวณที่มีศักยภาพที่อาจจะใชเปน
แหลงนํ้าดิบของ กปภ. ในอนาคต 
 5.7 กรรมการลุมน้ําบางปะกง ใหความเห็นวาแผนงานของ กปภ. เชน แผนงานปรับปรุงขยายระบบ
ผลิต  การกอสรางพฒันาแหลงนํ้า  การขอใชนํ้าจากแหลงน้ําตางๆ  โดยมีประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการลุมนํ้า ผูแทนชุมชน ไมไดรับการประสานงานหรือหารือกันลวงหนา  ดังน้ัน กปภ.ควรจะมีการ
ประสานงานหรือประชาสัมพนัธกอนดําเนินโครงการ 
 5.8 ผูแทนกรมเจาทา รายงานวากรมเจาทามีหนาที่ดูแลสิ่งรุกล้ําลํานํ้า ดังน้ัน กปภ.จะตองดําเนินการ
ขออนุญาตเพื่อขอติดตั้งหรือกอสรางระบบสูบนํ้าจากแหลงน้ําที่กรมเจาทาดูแล 
6. สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบที่สําคัญ 
 คําถาม รปก.3 สอบถามเก่ียวกับการตั้งโรงสูบน้ําแรงต่ําในเขื่อนของ กฟผ. ไดหรือไม 
 คําตอบ นายวนัชัย  ประไพสุวรรณ อํานวยการฝายสํารวจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอบ
ขอสอบถามของ รปก.3 วา ไมได เนื่องจากน้ําในเขื่อนจะใชเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาเทาน้ัน  โดยแนะนําวา 
หาก กปภ. มคีวามตองการใชน้ํา ควรตั้งโรงสูบนํ้าดิบในทางนํ้าที่ กฟผ. ระบายนํ้าออกจากเขื่อนหลังจากการ
ผลิตกระแสไฟฟาแลว จึงจะเปนการใชทรัพยากรนํ้าในเขื่อนอยางคุมคา 
 คําถาม รผว. มขีอสอบถามในที่ประชุมวากรณหีัวกะโหลกดูดนํ้าของโรงสูบนํ้าดิบที่มลีักษณะยื่นไปใน
คลองชลประทานของ กปภ. ถือวาลุกล้ําพื้นที่ของกรมเจาทาหรือไม 
 คําตอบ  นายวรีะศักดิ์ ตินโนเวช ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวด ลอมทางนํ้า  ตอบ
ขอสอบถามของ รผว. วาในกรณดีานกฎหมายยอมใหหัวกะโหลกสูบนํ้ายื่นออกมาได  เวนแตสิ่งกอสรางเปน
อาคารหรืออื่นๆที่สรางเลยแนวคันคลองที่กําหนด 
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 คําถาม นายมนูญ ธนะสังข ผอ.กพน. สอบถามเร่ืองสภาพนํ้าชวงปน้ีจะทาํใหปริมาณนํ้าต่ํากวา ระดับ 
Lower Rule Curve ของกรมชลประทานหรือไม แลวถาต่ํากวาจะมผีลตอการผลิตนํ้าประปาหรือไม 
 คําตอบ นายสัญญา แสงพุมพงษ ผูเชี่ยวชาญดานวศิวกรรมชลประทาน ไดตอบวา นํ้าในปน้ีคาดการณ
วาจะไมต่ํากวาจุด Lower Rule Curve แตถาสมมติวาปริมาณนํ้าต่ํากวาจริงก็ยังไมมผีลกระทบกับการผลิตน้ํา
ของ กปภ. เพราะเมื่อคิดปริมาณนํ้ารวมทั้งอางเมื่อเทยีบกับปริมาณการผลิตนํ้าของ กปภ. ยังถือวาเปนปริมาณ
ไมมากนักเชน สมมติมนี้ําในเขื่อน 20 % ซึ่งถึงจุด Lower Rule Curve แลวและ กปภ.ยังตองการน้ําคิดเปน 
5% ของน้ําในเขื่อน กรมชลประทานก็จะปลอยนํ้าให  กปภ.ไปผลิตไดปกติและจุดประสงคหลักของกรม
ชลประทานก็ยังตองคงใหมีนํ้ากับการอุปโภค-บริโภคเปนเปาหมายหลักอยูแลวจึงคิดวาไมมปีญหากับการผลิต
นํ้าของ กปภ. อยางแนนอน 
 คําถาม นายมนูญ ธนะสังข ผอ.กพน. สอบถามเร่ืองการกําหนดเสนระดับน้ําควบคุมตอนบน (Upper 
Rule Curve) และระดับนํ้าควบคุมตอนลาง (Lower Rule Curve) ที่เปนลักษณะตายตัว ดังนั้นถาปใดเกิด
ภาวะฝนนอยเชนป 2557 กรมชลประทานควรพจิารณากักเก็บน้ําใชใหไดมากกวาปกติเพราะหากเปรียบตาม
เสนระดับนํ้าควบคุมบนแลวฝนไมตกจะเกิดภาวะภัยแลงตามมา ดังน้ันกรมชลประทานควรพจิารณาการกักเก็บ
นํ้าโดยคํานึงถึงผลกระทบตรงนี้ดวย 
 คําตอบ นายสัญญา แสงพุมพงษ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน ตอบวากรมชลประทานจะรับ
ไปพจิารณาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยจะดูผลกระทบภัยแลงกับนํ้าทวมใหเหมาะสม 
 คําถาม ผอ.กผว.ข1 สอบถามเร่ืองโครงการ River Bank Filtration ที่มกีารทําบันทกึขอตกลงระหวาง
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกับ กปภ. ทั้ง 3 แหงไดแก เชียงราย อุทยัธานี กําแพงเพชร น้ัน ในอนาคตจะมกีารนํา
วิธกีารเดียวกันมาใชในพื้นที ่กปภ.สาขาบางคลาไดหรือไม เพราะวาตอนน้ีปญหาน้ําผิวดินของ กปภ.สาขาบาง
คลามีปญหาเร่ืองนํ้าเค็มรุกล้ําทําใหตนทุนการผลิตนํ้าสูง 
 คําตอบ นายสิทธศิักดิ ์ มั่นอยู ผูอํานวยการสวนสํารวจและประเมนิศักยภาพนํ้าบาดาลที ่1 ไดตอบขอ
ซกัถามวาหากโครงการนํารองไดผลสําเร็จตามความคาดหวัง ก็จะทาํการสํารวจขยายโครงการเพิ่มเติมในจุดที่มี
ปญหานํ้าผิวดินตอไปในอนาคต 
7. สรุปและขอเสนอแนะ 
 1. หัวขอสรุปจากการสัมมนาที่สําคัญ หนวยงานที่เก่ียวของโดยตรงจะตองนําไปปฏิบัติอยางจริงจงัและ
ตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชน การรวมมอืกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลในการใชแหลงนํ้าบาดาลรวมกับ
แหลงนํ้าผิวดิน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่ในชวงฤดูแลงหรือชวงปรับปรุงเรงดวน 
 2. ปจจุบันการดําเนินการของ กปภ.โดยเฉพาะในการกอสรางตางๆ  เชน การกอสรางระบบประปา 
การขอใชแหลงนํ้า ประชาชนหรือผูนําทองถิ่นไมคอยทรายรายละเอียดเทาที่ควรเพราะขาดการประชาสัมพันธ 
ขาดการประสานงานระดับพื้นที่ทาํใหประชาชนบางสวนไมเขาใจสภาพปญหาของ กปภ.และบางแหงเกิดการ
ตอตานไมใหกอสรางหรือไมใหใชนํ้า ทาํใหการกอสรางไมเปนไปตามแผนงาน ดังน้ัน กปภ.ควรมกีารพจิารณา
การประสานงานกับภาคประชาชนใหมคีวามตอเน่ืองโดยเฉพาะการขอใชแหลงน้ําโดยจัดใหมผีูรับผิดชอบใน
เร่ืองน้ีโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงของโครงการที่อาจจะไมบรรลุวตัถุประสงคที่วางไว 
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บรรยากาศการสัมมนาการบริหารจัดการนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค อยางยั่งยืน 

ที่โรงแรม รอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จงัหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถายรวมผูเขารวมสัมมนา“การจดัการนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคอยางยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูวาการฯ (วชิาการ) กลาวเปดการสัมมนาเร่ือง “การจัดการนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคอยางยั่งยืน” 
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ภาพบรรยากาศการเขารวมสัมมนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเวทีการเสวนาหัวขอ“การจดัการน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคอยางยั่งยืน”กับหนวยงานภายนอก 
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ผูเขารวมสัมมนามขีอซกัถามผูบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมสัมมนามขีอซกัถามผูบรรยาย 
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ผูเขารวมสัมมนามขีอซกัถามผูบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูวาการฯ (วชิาการ) มขีอซกัถามผูบรรยาย 
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รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) มขีอซักถามผูบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูวาการฯ (วิชาการ) ใหเกียรติมอบของที่ระลึกใหกับ ดร.สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร จากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) (ผูบรรยาย) 
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รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) ใหเกียรติมอบของที่ระลึกใหกับ นายวนัชัย  ประไพสุวรรณ จากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (ผูบรรยาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4) ใหเกียรติมอบของที่ระลึกใหกับ นายสัมฤทธ์ิ ชุษณะทศัน รองอธบิด ี 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ผูรวมเวทีเสวนา) 
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