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บทคัดยอ
ลุมน้ําแมกลองเปนลุมน้ําที่มีตนกําเนิดบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําแควนอย และแมน้ําแคว
ใหญ ที่อําเภอปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี มีขอบเขตของลุมน้ําเริ่มจาก อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ลงมา
ทางทิศใตติดกับลุมน้ําเพชรบุรีและอาวไทย ทิศเหนือติดกับลุมน้ําสาละวิน ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาสูงชัน
และเปนเสนแบงเขตแดนไทยกับพมา ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําสะแกกรัง มีพื้นที่ลุมน้ํา
ประมาณ 30,837 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19.27 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.02 ของพื้นที่ทั่วประเทศ
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด ตาก อุ ทั ย ธานี กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี ราชบุ รี นครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี มีแมน้ําสายสําคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ําแควใหญ แมน้ําแคว
น อ ยและแม น้ํ า แม ก ลอง และแยกย อ ยออกเป น 11 ลุ ม น้ํ า สาขา บริ เ วณต น น้ํ า ของลุ ม น้ํ า แม ก ลอง
ประกอบดวย เขื่อนวชิราลงกรณ ที่ตนน้ําของแควนอย เขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนทาทุงนา ที่ตนน้ําของแคว
ใหญ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 1,334 มิลลิเมตร ที่ทําใหเกิดปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย
15,129 ลานลูกบาศกเมตร จากการประเมินความตองการใชน้ําในลุมน้ําพบวา ลุมน้ําแมกลองมีความ
ตองการใชน้ํารวม 5,821 ลานลูกบาศกเมตร แยกแยะเปนอุปโภค-บริโภครวมประมาณ 47 ลานลูกบาศก
เมตร เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 63.3 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อการชลประทาน 4,210 ลานลูกบาศก
เมตร และเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุมน้ํา 1,500 ลานลูกบาศกเมตร สวนปญหาสําคัญในลุมน้ําสามารถแยก
ออกได 5 ประเด็น ไดแก 1) ปญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแลง พบวาหมูบานไมเกินรอยละ 3 ของจํานวน
หมูบานทั้งหมด มีปญหาดานการอุปโภค-บริโภค และรอยละ 30.6 ของจํานวนหมูบานทั้งหมด มีปญหา
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 2) ปญหาอุทกภัยที่เกิดจากน้ําปาไหลหลากทําใหเกิดอุทกภัยเปนประจํา
ไดแก พื้นที่ในจังหวัดราชบุรีและสถานที่เกิดจากการเออขึ้นในลําน้ําสายหลักที่ตื้นเขิน ไดแก พื้นที่บางสวน
ในจั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 3) ป ญ หาด า นคุ ณ ภาพน้ํา มี แหล ง มลพิ ษ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก
แหลงกําเนิดจากชุมชน การใชสารเคมีในพื้นที่เพาะปลูก การอุตสาหกรรมและเหมืองแร และการทําฟารม
ปศุสัตว 4) ปญหาดานนิเวศลุมน้ํา ไดแก การบุกรุกพื้นที่ปาไม การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม ปญหา
คุณภาพน้ํา ปญหาระดับน้ําบาดาลลดต่ําลง และผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนและประตูกั้นน้ําเค็ม และ
5) ปญหาดานการบริหารจัดการ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับองคกรลุมน้ํา สถานภาพเกี่ยวกับองคกรผูใชน้ําที่ยัง
ไมชัดเจน ปญหากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และปญหาการถายโอนภารกิจ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริ ห ารจัด การทรัพยากรน้ํ าแบบผสมผสาน เปน การผสมผสานในมิติตางๆ ทางดา น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชน้ําอยางมีคุณคาและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตาม
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามองคประกอบหลักใน 3
องคประกอบ ไดแก 1) สภาวะแวดลอมที่อํานวยตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 2) องคกรสถาบันและ
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บทบาทหนาที่ และ 3) เครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา วัตถุประสงคตอมา เพื่อ
พั ฒ นาชุ ด เครื่ อ งมื อ ตามองค ป ระกอบหลั ก ของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า แบบผสมผสาน และ
วัตถุประสงคสุดทาย เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะองคกร โดยคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในพื้นที่ตนน้ํา
กลางน้ําและทายน้ําของลุมน้ําแมกลอง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เปนขอมูลเชิงปริมาณกับองคกร
สถาบันและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลเชิงคุณภาพกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับที่เกี่ยวของ
โดยใชการจัดเวทีชุมชน การจัดเวทีสมั มนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการศึกษาเชิงทดสอบ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า แบบผสมผสานตาม
องคประกอบหลัก ไดแก
1. การสรางสภาวะแวดลอมที่อํานวยตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก ดานนโยบาย
ดานแผนลุมน้ําและยุทธศาสตรลุมน้ํา ดานความรูเกี่ยวกับกฏหมายและสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา และ
การสนับสนุนดานตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําจากภาครัฐที่มีตอการบริหารจัดการพบวา กลุม
ประชาชนและกลุมผูนํามีความรูความเขาใจการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศและระดับลุมน้ําอยูใน
ระดับนอย ขาดการมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรจากภาคีที่เกี่ยวของ และขาดกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ การใชกฎระเบียบไมเปนไปในทิศทางเดียวกันและไมนํากฎหมายที่มีอยูมาใชอยาง
จริงจัง จึงควรใชรูปแบบการสงเสริม ประชาสัมพันธ การกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับทองถิ่น ที่จะนําไปเสริมสรางความรูความเขาใจในดานตางๆ ตอประชาชน นักเรียน
นักศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนฐานขอมูลที่สําคัญในระดับลุมน้ํา ที่จะนําไปสูสภาวะแวดลอมที่อํานวยตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2. บทบาทหนาที่องคกร พบวา ในลุมน้ําแมกลองมีการจัดตั้งคณะกรรมการลุมน้ําแมกลอง
เพื่อเปนกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตการขับเคลื่อนยังไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจากขาด
อํานาจการสนับสนุน และการแตงตั้งผูแทนยังมิไดกอใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ อยางแทจริง
จึงควรใชรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการลุมน้ําประสานและเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบายที่ออกมาจากกระทรวง ทบวง กรม ระดับพื้นที่ ไดแก ระดับจังหวัด ระดับ
ปฏิบัติ ไดแก ทองถิ่น ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระดับลุมน้ําใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. ดานเครื่องมือการบริหารจัดการ พบวา มีปญหาเรื่องการจัดสรรน้ําจากตนน้ําเพื่อสอดรับกับ
การใชน้ําพื้นที่กลางน้ํา และระบบนิเวศทายน้ํา ตลอดจนมีการผันน้ําเพื่อการชลประทานฤดูแลงของโครงการ
เจาพระยาฝงตะวันตกตอนลาง และการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองเพื่อผลิตน้ําประปาสําหรับกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในป พ.ศ.2554 และการผันน้ําเพื่อผลักดันน้ําเค็มลงสูลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยาบริเวณ
ตอนบนของโรงสูบน้ําสําแล ตั้งแตป พ.ศ.2553 จึงควรใชรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่ใชเปนสื่อสาธารณะ
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ําสามารถเขาถึงขอมูลการจัดสรรน้ําจากเขื่อนบนทั้ง 3 แหง และเขื่อนแม
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กลอง ตลอดจนการผันน้ําขามลุมน้ําที่อาจกอใหเกิดผลกระทบภายในลุมน้ําได และควรใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการใชน้ําอยางมีคุณคา โดยการนํารายไดจากการผันน้ําในลุมน้ํามาใชเปนกองทุน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําแมกลอง ซึ่งจะชวยทําใหกลไกคณะกรรมการลุมน้ํามีเอกภาพในการ
บริหารจัดการในระบบลุมน้ํา
สําหรับการพัฒนาชุดเครื่องมือตามองคประกอบหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
ผสมผสาน ซึ่งจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพในดานเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมและความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ลุมน้ําไดคนพบชุดเครื่องมือแรกที่เปนเสาหลัก 5 ประการ ไดแก 1) การปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การมีองคกรเครือขายและกลไกขับเคลื่อนที่เขมแข็ง 3) การมีสวนรวม
ในทุกภาคสวนและทุกขั้นตอน 4) การมียุทธศาสตรและแผนงานที่เหมาะสมในทุกระดับ และ 5) การมี
กฏหมาย ระเบียบ นโยบายที่เหมาะสมและเปนธรรม ชุดเครื่องมือที่สองเปนการพัฒนาชุดเครื่องมือเกลียว
วงรอบของการพัฒนา (Spiral Model) เพื่อใชในการถอดบทเรียนที่สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการของการ
พัฒนาการตอประเด็นปญหาดานทรัพยากรน้ําในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลและ
บริบทของพื้นที่ และจะนําไปสูการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ในแตละประเด็นปญหา และหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถเขาใจ เขาถึงและพัฒนาในพื้นที่ที่สอดคลองกับประเด็นปญหาของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา
และสามารถนําไปประยุกตใชในลุมน้ําอื่นได โดยงานวิจัยนี้ไดเริ่มตนพัฒนาชุมชนแพรกหนามแดงเปน
ตนแบบการพัฒนา
ส ว นการศึ ก ษาแนวทางและดํ า เนิ น การพั ฒ นาสมรรถนะองค ก รด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน ไดนําเสนอแนวทางไว 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมคน/ชุมชน
ขั้น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาข อ มูลระบุ ปญ หา สาเหตุ ขั้ น ตอนที่ 3 พั ฒ นากลุม เรี ย นรูเ พื่อ วินิจฉัย ทางเลือ ก
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนากลุมกิจกรรม ขั้นตอนที่ 5 พัฒนากลุมเครือขาย และขั้นตอนที่ 6 เผยแพรและขยายผล
โดยทั้ง 6 ขั้นตอนจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของภาคี ชุมชนทองถิ่น หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อและ
สถาบันการศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน สภาวะแวดลอมที่อํานวย กลไกทางการบริหาร
เครื่องมือทางการบริหาร

Abstract

ง
The Mae Klong River Basin is a river basin that originates at the intersection of the
Khwae Noi and Khwae Yai Rivers in Pakpraek District, Kanchanaburi Province. The boundary of
the Mae Klong River Basin begins in Umphang District, Tak Province in the north and extends
southwards down to the mouth of the Phetchaburi River where it empties into the Gulf of
Thailand. The northern part of the basin is adjacent to the Salween River Basin. To the west is
the high mountain range that runs along the border between Thailand and Myanmar. To the east
are the Tha Chin River Basin and the Sakae Krang River Basin. The Mae Klong River Basin
covers an area of 30,837 square kilometers or about 19.27 million rai, which is 6.02% of the total
land area of Thailand. The Mae Klong River Basin extends over 9 provinces: Tak, Uthai Thani,
Kanchanaburi, Suphan Buri, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon
and Phetchaburi. There are three main rivers in the basin: the Khwae Yai, the Khwae Noi and
the Mae Klong, and these branch out into 11 tributaries. The origins of the Mae Klong River
Basin start with the Vajiralongkorn Dam at the beginning of the Khwae Noi River and the
Srinakarindra Dam and Tha Thung Na Dam at the beginning of the Khwae Yai River. Average
rainfall in the basin is 1,334 ml/year, which generates mean annual runoff of 15,129 million cubic
meters. An estimation of the demand for water in the basin revealed that there was total demand
for at least 5,821 million m3 of water a year, comprising 47 million m3 for household
consumption, 63.3 million m3 for industrial use, 4,210 million m3 for agricultural irrigation, and
1,500 million m3 to maintain the natural environment. The major problems of the Mae Klong River
Basin can be divided into 5 topics: 1) Water shortages or drought – about 3% of the villages in
the basin have problems with a shortage of water for consumption and 30.6% of the villages
have problems with a shortage of water for agriculture; 2) Flooding or flash floods – areas in
Ratchaburi province are regularly affected by floods from rainfall runoff and some areas in
Ratchaburi and Samut Songkram are affected by seasonal flooding due to excess sediment in
the main rivers making the riverbeds shallower. 3) Water quality – sources of water pollution
include residential communities, agricultural chemicals, industry, mining and livestock farming;
4) Environmental problems – the river basin eco system is threatened by encroachment on
natural forest lands, misuse of land, water pollution, drops in underground water levels, and
impacts from man-made dams and water gates; 5) Management problems – problems with the
river basin organization, the unclear status of water users, problems with laws and regulations

จ
related to water resource management, and problems with the transfer of duties from the central
government to local administrative organizations.
Integrated water resources management is a combination of the economic, social,
and environmental dimensions of water management with the aim of getting the greatest value
from water use under a system of sustainable development. This research project had the
objective of studying three main components of the water resources management system: 1)
the type of environment that facilitates efficient water resources management; 2) the related
organizations and institutions and their roles and responsibilities; and 3) tools or mechanisms
used for water resources management. Secondly, another objective of the research was to
develop a set of tools for use in integrated water resources management, based on the study of
the major components. Lastly, the final objective was to form recommendations on ways to
develop organizational competency in sample target areas in the upstream, midstream and
downstream parts of the river basin. Quantitative data on the relevant organizations, institutions
and sectors were collected using questionnaires and qualitative data were collected from
stakeholders at all levels using the tools of community forums, participatory workshops, and
experimental study.
The results revealed the following about the major components of the integrated
water resources management system:
1. Creating an environment that facilitates water resources management – the factors
studied consisted of policies, river basin plans and strategies, knowledge of laws and rights
concerning water resources, and different kinds of government support to meet the needs for
water. The data showed that the citizens and leaders had a low level of knowledge about water
resources management on the national and river basin level. Not all the interested parties were
involved in the process of setting water management strategies. There was a lack of mechanisms
for putting the strategies into operation. Agencies in different places did not all use the existing
laws and regulations in the same way and they did not really put the existing laws into practice.
What is needed is efforts to promote understanding, to publicize information, to set learning
curricula and to undertake more research at the policy level and local level in order to bring about
greater knowledge and understanding of the related water management issues among the
general public, students, and private sector organizations. Also, a database should be set up for
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the Mae Klong River Basin. This will create an environment that facilitates effective water
resources management.
2. Roles and responsibilities of related organizations – A Mae Klong River Basin
Committee was set up as a mechanism to manage water resources, but as a driving force it did
not meet its objectives because of a lack of power to back it up, and because the way of
appointing members of the committee did not insure the actual participation of all stakeholders.
The Mae Klong River Basin Committee should be strengthened and empowered through greater
coordination and linkage with related agencies on the policy-making level (the related ministries
and government departments), the local level (provincial offices) and the operations level (local
people and local administrative organizations). Also, the work of the committee should be
followed up, monitored and evaluated in a unified way throughout the river basin.
3. Water management tools – The research revealed that there are problems with the
allocation of water from the upstream area to meet the needs of people in the midstream area and
the eco system in the downstream area. Some of the water was diverted for use in irrigation in the
lower western Chao Phrya River Project during the dry season, and in 2011 some of the water was
diverted for use in producing tap water for the greater Bangkok metropolis. Since 2010, some of the
water was diverted to help wash saltwater down towards the sea from the Tha Jin River and the
Chao Phrya River above the Sumlae Pump Station. A public media tool should be developed to
enable the stakeholders to access information about the allocation of water from the 3 dams in the
north of the Mae Klong River Basin and the diversion of water outside the basin, which could have
an impact on water use in the basin. Economic tools should be used to insure that the water is used
economically. Income from the diversion of water to outside the basin should be put into a fund for
water management activities. This will make the Mae Klong River Basin Committee more unified in
its management operations.
As for the development of a set of tools for integrated water resources management
for the greatest economic efficiency, social equanimity, and sustainable environmental
conservation, the researchers identified an initial set of tools consisting of five pillars: 1) sufficiency
economy philosophy; 2) networking and strong management mechanisms; 3) participation by all
stakeholders in every step; 4) strategies and suitable plans at every level; and 5) fair and
appropriate laws, regulations and policies. The second set of tools was developed using the spiral
model, informed by lessons learned about water resource problems and the evolution of water
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management over the history of the river basin. This approach helped the researchers access
information and understand the context of the area. It also led to the participation of local
communities in every part of the problem, and gave related agencies greater understanding so
they could work on development projects that more directly address the specific needs of the
water users in each area. The tool sets developed can also be applied in other river basins. For
this research, the Praek Nahm Daeng Community was used as a development model.
As for recommended ways to develop organizational competency for integrated
water resources management, 6 steps were proposed: 1) preparing the people and
communities; 2) fact finding and defining problems and causes; 3) developing learning groups
to analyze alternatives; 4) developing activity groups; 5) developing networks; and 6)
disseminating and expanding. These steps will help bring about the participation of all parties,
local communities, government agencies, private sector organizations, the media, and
educational institutions.
Key words: integrated water resources management, facilitating environment, management
mechanisms, management tools

