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เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
นโยบายทรัพยากรน้ํากับความยากจน1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย

มนตรี จันทวงศ
มูลนิธิฟนฟูชวี ิตและธรรมชาติ

1.

บทนํา

ความเชื่อที่ว า “รากเหง าของปญหาความยากจน มาจากเรื่ อ งน้ํ า ” เปนความเชื่ อที่มี
ลักษณะกึ่งคัมภีรในสังคมไทยมาอยางนอยไมต่ํากวาครึ่งทศวรรษ ความเชื่อนี้ถูกใชเปนเครื่องมือใน
การสรางนโยบายน้ํา ดวยการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน เปนผลประโยชนทับซอนทั้ง
ในเรื่ อ งการใช เ ป น เครื่ อ งมื อ หาเสี ย งกั บ เกษตรกร, ความต อ งการแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า และ
ผลประโยชนจากการผลักดันโครงการกอสรางอยางยากที่จะแยกออกจากกัน จนถึงปจจุบันฝาย
การเมืองหรือฝายกําหนดนโยบายและหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังคงผลักดันโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
และระบบชลประทานใหญๆออกมา ในรูปลักษณหรือชื่อเรียกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 สังคมไทยตองไดรับเรื่องราวตื่นเตนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดประกาศตอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริการจัดการน้ําอยาง
ยั่งยืน ในการลงทุนระบบโครงขายสงน้ํา ใหครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 103 ลานไรภายใน 5 ป
ดวยงบประมาณขนาด 2-3 แสนลานบาท ซึ่งรัฐบาลจะเปนคนลงทุนเอง เนื่องจากขณะนี้มีเงินลนใน

1

รายงานการศึกษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมี สว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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ระบบธนาคารพาณิชยถึง 8 แสนลานบาท ถาไมนํามาใชก็ไมเกิดประโยชน และเมื่อถึงเวลานั้นคือป
2552 จะสามารถแกไขปญหาความยากจนไดหมด พรอมกับวางมือทางการเมือง2
จากนั้นทั้งนักการเมืองและหนวยงานที่เกี่ยวของตางก็วิ่งกันฝุนตลบ เพื่อชวงชิงการนําเสนอ
รายละเอียดโครงการใหเขาตานายกรัฐมนตรี ไมมีแมสักคนที่คิดวาตองทําใหเขาตาประชาชนหรือ
เกษตรกร ผู ซึ่ ง ได ชื่ อ ว า เป น “หั ว ใจของการพัฒ นา” ซ้ํ า ร า ยไปกว า นั้ น กระบวนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน ก็ถูกลดมาตรฐานตกต่ําลงอยางนาใจหาย
ซึ่งจะไดกลาวถึงไวในบททายๆ
กระบวนการตระเตรียมโครงการในระยะเปลี่ยนแปลงตั้งแต 23 กรกฎาคม 2546 ถึงวันนี้
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรทั้งในเรื่องชื่อโครงการและเนื้อหา เฉพาะเรื่องชื่อโครงการ
รัฐบาลเริ่มดวย National Water Grid System และมีอีกหลายชื่อเชน โครงการน้ําแกจน โครงการ
จัดการน้ําแบบบูรณาการ 25 ลุมน้ํา และในที่สุดก็มาจบลงที่ โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
ดานทรัพยากรน้ํา
ในดานเนื้อหานั้นจากเดิมที่ตั้งเปาหมายจะพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ 103 ลานไร
สุ ด ท า ยเหลื อ เพี ย ง 7.1 ล า นไร เ ท า นั้ น แต ง บประมาณการลงทุ น ยั ง คงไม ห นี ตั ว เลขเดิ ม คื อ
203,084 ลานบาท 3 เพียงแคระยะ 2 ปกวาพื้นที่เปาหมายของแผนงานใหญโตนี้ก็ถูกลดลงไปกวา
90% (ปรากฏการณนี้คลายๆกับโครงการชลประทานขนาดใหญที่สุดของภาคอีสานคือ โครงการ
โขง-ชี-มูล ซึ่งเริ่มตนดวยพื้นที่ชลประทานที่ 4.98 ลานไร สามารถขายฝนใหเกษตรกรภาคอีสาน
ไดนานหลายป แตถึงวันนี้ก็ยังไมมีใครรูจริงๆวา มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเทาไหร)
อีกเนื้อหาหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากหนามือเปนหลังมือ คืองบประมาณการลงทุนจากเดิมในป
2546 รัฐบาลพรอมลงทุนเอง เพราะมีเงินลนระบบอยูมากกวา 8 แสนลานบาท มาถึงวันนี้รัฐบาล
กําลังเปดประมูลใหเอกชนรายใดก็ไดไมวาจะในหรือตางประเทศเขามาลงทุน เปนการสะทอนวา
เพียงระยะเวลา 2 ปกวา เงินที่ลนระบบถึง 8 แสนลานบาทไมเหลืออีกแลวในปจจุบัน รัฐบาลหาทาง
ออกโดย การเปดดีลนี้กับนักลงทุนในวันที่ 28 เมษายน 2549 ที่กําลังจะถึงนี้ ซึ่งนาจะเปนดีลที่
นาสนใจกวาดีลในตลาดหลักทรัพยที่เพิ่งจะมีการซื้อขายกันไป 73,000 ลานบาทในชวงปลายเดือน
มกราคม 2549 เพราะนาจะมีความโปรงใสในการเสนอซื้อเสนอขายมากกวา
อยางไรก็ตามคําถามสําคัญยังคงยอนกลับไปหาเปาหมายเดิมคือ ผลลัพธของดีลชุดนี้จะ
สามารถแกไขปญหาความยากจนใหกับเกษตรกรไดหรือไมอยางไร หรือจะสรางความมั่งคั่งใหกับคน
กลุมไหนยังคงเปนคําถามที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน คําตอบที่มีอยูเปนเพียงมายาคติที่วา “ที่ใดมีน้ํา
ที่นั่นไม มีความยากจน” แตผลที่จะเกิด ขึ้นค อนขา งชัดเจนคื อ ทิศทางนโยบายทรัพยากรน้ํา ที่
2
3

หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ 24 กรกฎาคม 2546
โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ(Mega Project): ทรัพยากรน้ํา , เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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รัฐบาลกําลังผลักดันสุดลิ่มทิ่มประตูขณะนี้ จะสงผลใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
กระบวนการตรวจสอบของสังคมและกฎเกณฑที่มีอยู และความรูการจัดการน้ําของแตละ
ทองถิ่นแตละชุมชนในสังคม อยูหางไกลออกไปทุกที เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอาจจะ
เหลือเพียงสภาพ “ลูกคา” ของผูลงทุนจากตางประเทศเทานั้น
อยางไรก็ตามในระหวางนี้ก็มีโชวสําคัญในการแกไขปญหาเรื่องน้ําบาง เชน
ณ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
“วันที่ 16 มกราคม 2549 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไป
ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
แกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ พบวาปญหาสําคัญประการหนึ่งของอําเภออาจ
สามารถคือเรื่องปญหาน้ําทวม นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหมีการขุดคลองรอบดานจะชวยแกไข
ปญหาไดในระดับหนึ่ง4 พรอมๆกับการนําเสนอเครื่องพนน้ําแบบประหยัด มีชื่อวา ULEM โดยใชน้ํา
เพียง 5 ลิตร สามารถรดแปลงพืชผักได 1 ไร“ 5
ปญหาน้ําทวมในเขตอ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด สาเหตุสําคัญเปนผลอันเนื่องมาจากการ
กอสรางฝายธาตุนอยและฝายยโสธร-พนมไพร กั้นลําน้ําชี ภายใตโครงการใหญที่มีชื่อวา โครงการ
โขง-ชี-มูล ตั้งแตฝายเหลานี้สรางเสร็จมาประมาณ 5 ป ปญหาน้ําทวมขังก็ไดปรากฏขึ้นซ้ําซากมา
ทุกป เปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาความยากจนในพื้นที่ ไมไดเกิดจากภัยธรรมชาติเพียงอยาง
เดียว แตเกิดจากผลของนโยบายทรัพยากรน้ํา ที่ตองการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในภาคอีสานของ
โครงการโขง-ชี-มูล แตประสบความลมเหลว ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติผิวเผินของเครื่อง ULEM ดู
จะมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งหากวามีประสิทธิภาพจริงดังที่กลาวอางแลว ประเทศไทยคงไมจําเปนตอง
มีโครงการสรางเขื่อน โครงการผันน้ํา หรือ Mega Project ดานแหลงน้ําอีกตอไป เพียงแคกระทรวง
เกษตรฯซื้อเครื่องมือนี้มอบใหเกษตรกรทั้งประเทศ ปญหาความแหงแลงซ้ําซากก็จะหายหมดไป
ในทันที
ตัวอยางที่ยกมานี้เปนเพียงหนึ่งในตัวอยางอีกเปนจํานวนมาก เพื่อสะทอนใหเห็นวา ทั้ง
นโยบายแกไขปญหาความยากจนและนโยบายทรัพยากรน้ํา ยังคงเปนเครื่องมือของรัฐบาลเพื่อหวัง
ผลในทางการเมืองมากกวาการบรรลุถึงการแกไขปญหาจริงๆ เพราะปญหาความยากจนไมไดมี
เฉพาะมิติเรื่องรายไดนอยเพียงประการเดียว และปญหาการจัดการทรัพยากรน้ําก็ไมไดมีเพียงมิติ
ของ น้ําทวม น้ําแลงและน้ําเสียเทานั้น แตยังคงมีปจจัยสาเหตุที่แวดลอมอยูเปนจํานวนมาก

http://www.thaigov.go.th/news/press/49/jan49/pr16jan49-18.htm ดาวนโหลดวันที่ 21 มกราคม 2549
5
http://www.thaigov.go.th/news/press/49/jan49/pr20jan49-7.htm ดาวนโหลดวันที่ 21 มกราคม 2549
4
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เกษตรกรทั้งในพื้นที่เกษตรชลประทานและนอกเขตชลประทาน จะไดรับประโยชนจาก
นโยบายทรัพยากรน้ําเหลานี้มากนอยแคไหน หรือนโยบายทรัพยากรน้ําไดกลายเปนสาเหตุหนึ่งของ
ปญหาความยากจนใหแกเกษตรกร และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทรัพยากรน้ํา ที่มีเปาหมายเพือ่
สนับสนุนภาคการผลิ ตอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและบริการ เพื่อรักษาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ในบทความชิ้นนี้จะไดพยายามไลเรียงขอมูลดานตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อประเมิน
สถานภาพนโยบายทรัพยากรน้ํา ในชัดเจนขึ้นในดานความเปนธรรม ความยั่งยืนและประสิทธิภาพ

2.

นโยบายทรัพยากรน้ํา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นโยบายแกไขปญหาความยากจน เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งที่ผาน
มามีการเรียกขานทางนโยบายที่แตกตางไปเชน นโยบายพัฒนาชนบท นโยบายเพิ่มผลผลิตการเกษตร
และยกระดับรายไดของเกษตรกร นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค หรือในบางครั้งก็มีลักษณะ
เป น ภู มิ ภ าคนิ ย ม เช น นโยบายอี ส านเขี ย ว ประกอบกั บ ฐานการผลิ ต ของประชากรส ว นใหญ เป น
เกษตรกรในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก ดังนั้นนโยบายแกไขปญหาความยากจนที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําจึง
มีความสําคัญมาก คือ การพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ซึ่งถือเปนนโยบายสําคัญของการแกไข
ปญหาความยากจนและยกระดับรายไดของเกษตรกรทั้งประเทศ นอกจากนั้นแลวการพัฒนาแหลงน้าํ เพือ่
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตอื่นๆ ก็คอยๆทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น และใน 2 ทศวรรษที่
ผานมา ปญหาการจัดสรรน้ําระหวางภาคการผลิตตางๆ ไดเขาสูสภาวะการแยงชิงน้ําที่รุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของรัฐบาลในป
2548 ดวยการลงทุนสรางโครงการผันน้ําจากลุมน้ําขางเคียงมาใหในกรอบวงเงินไมต่ํากวา 40,000 ลาน
บาท
จะมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
เปาหมายตางกันไป ในการพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน อยางไรก็ตามปจจัยทางการเมือง
และปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ตางมีสวนสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ทรัพยากรน้ํา ซึ่งเริ่มมีมากขึ้นตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 เปนตนมา ซึ่งไดสรุปสาระสําคัญไวดังนี้
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (2504-2509)6

นโยบายทรั พ ยากรน้ํ า เน น หนั ก การผลั ก ดั น โครงการขนาดใหญ เ พื่ อ จั ด หาน้ํ า ได แ ก
โครงการยันฮี และมีการกอสรางเขื่อนภูมิพลที่ จ.ตาก ซึ่งเปนเขื่อนที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในขณะนั้น โครงการทาปลา โครงการแมกลองใหญ โครงการเจาพระยา รวมพื้นที่เปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนจากการชลประทานประมาณ 12 ลานไร นับเปนยุคทองของการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
2.2.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (2510-2514)7

เปนแผนที่เนนการขยายระบบสงน้ําจากโครงการขนาดใหญที่ไดทําแลวใหทั่วถึง ในชวง
แผนนี้ เ ขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ ไ ด เ ริ่ ม ก อ สร า งขึ้ น ในภาคใต มี โ ครงการเขื่ อ นปราณ จ.ประจวบคี รี ขั น ธ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี โ ครงการเขื่ อ นน้ํ า อู น จ.สกลนคร เขื่ อ นชี บ น จ.ชั ย ภู มิ และเขื่ อ นมู ล บน จ.
นครราชสีมา เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏวามีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นรวมเปน 15 ลานไร
ตารางที่ 1 พื้นที่ชลประทาน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2
พื้นที่
ชลประทานหลวง
ชลประทานทั่วไป
อางเก็บน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประหยัดน้ําภาคเหนือ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
2,200,500 ไร
500,000 ไร
146,000 ไร
460,000 ไร
3,306,500 ไร

ที่มา: แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (2510-2514) บทที่ 9 หนา 135-13

2.3.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519)

เนนหนักในดานการกอสรางระบบคลองสงน้ําและระบายน้ําเพิ่มเติมตามโครงการ
ชลประทานให เสร็ จ สมบู ร ณ และในชวงนี้มีการขยายระบบชลประทานขนาดเล็กเพิ่มขึ้ น จนถึง
ปจจุบันมีโครงการชลประทานขนาดเล็กประมาณ 8,234 โครงการ (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ
หนา 206)

6

มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย ( บทที่ 3 วิวัฒนาการดานนโยบายทรัพยากรน้ําของ
ประเทศไทย )

7

เพิ่งอาง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (2520-2524) และฉบับที่
5 (2525-2529)8

ยังคงเนนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ช ลประทานเพี ย ง 1.4 ล า นไร ห รื อ ร อ ยละ 4 ของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ของภาค เมื่ อ สิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเปน 16 ลานไร และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เปน
การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ชลประทานที่มีอยูเดิม และวางแผนดําเนินการในลุมน้ําที่ยังไมมีการ
พัฒนามาก ไดแก ลุมน้ําวัง ลุมน้ํายม ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําสะแกกรัง ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําระยอง
และลุมน้ําจันทบุรี
2.5.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) 9

เนนการจัดการในระบบลุมน้ํา โดยคํานึงถึงความตองการ 5 กิจกรรมหลักไดแก
การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว การชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟาและ
การรักษาระบบนิเวศวิทยา ซึ่งจะคํานึงถึงศักยภาพของน้ําตนทุน และความตองการน้ําของกิจการ
ต า งๆทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต และโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ขนาดใหญ ไ ด ก ลั บ มาอี ก ครั้ ง คื อ
โครงการสรางเขื่อนปากมูลในป 2533 ในชวงแผนพัฒนาฉบับนี้ รัฐบาลไดประกาศใช ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2532 และปลายแผน 6 ในป
2534 เริ่มปรากฏปญหาความแหงแลงชัดเจนขึ้นทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
2.6.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2535-2539)

ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดขอขัดแยงในการใชน้ําเพื่อ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค เพื่อการอุตสาหกรรมและอื่นๆ และการบริหารและจัดหาน้ํายังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงมีแผนพัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบทั้ง 25 ลุมน้ํา โครงการชลประทาน
ขนาดใหญที่กอสรางในชวงนี้คือ โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ในป 2537 ในป 2536 เริ่มมีการยก
รางพรบ.ทรัพยากรน้ํา
ป ญ หาภั ย แล ง มี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น หลายหน ว ยงานได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาและ
วางแผนระยะยาวในการผั น น้ํ า ข า มลุ ม น้ํ า ทั้ ง ภายในประเทศและจากต า งประเทศมาใช เช น
การศึกษา โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน โครงการผันน้ําสาละวิน-เขื่อนภูมิพล และรวมถึงการศึกษา
ขั้นกอนความเหมาะสมและความเหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรน้ําระหวางไทย-กัมพูชาของ

8
9

โสภณ ชมชาญ ลําดับเหตุการณ 38 ป นโยบายน้ําไทย หนา 16-23
มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย ( บทที่ 3 วิวัฒนาการดานนโยบายทรัพยากรน้ํา
ของประเทศไทย )
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แมน้ํา Stung Mnam/Me Toek ของกัมพูชา เพื่อการผลิตไฟฟาและผันน้ํามายังภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
รัฐ บาลเริ่ ม โครงการผั น น้ํ า แม ก ลองเพื่อ การประปาฝ ง ตะวั น ตกของกทม. และ
โครงการโขง-ชี-มูล และในป 2536 รัฐบาลไดแตงตั้ง “ศูนยเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ํ า ” และป2 547 ได เปลี่ ย นชื่อ เป น “ศู นย เฉพาะกิจ เพื่ อแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งน้ํา ” เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยเริ่มประสบกับสภาวะน้ําทวมและภัยแลงที่รุนแรงมากขึ้น
ในดานนโยบายทรัพยากรน้ําที่เกี่ยวของกับกิจการประปา มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายที่สําคัญ 2 ประการคือ การจัดตั้งบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ในป
2535 และ การศึกษาการแปรรูปประปาของประเทศไทย (Thailand water Privatization Project,
23 สิงหาคม 2537) โดยความชวยเหลือทางวิชาการของธนาคารพัฒนาเอเชีย และนําไปสูการให
สั ม ปทานกิ จ การประปา แก บ ริ ษั ท การประปาปทุ ม ธานี จํ า กั ด เป น แห ง แรก ในป 2538 ซึ่ ง มี
สาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
2.6.1. บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (หรืออีส วอเตอร)10
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ใหการประปาสวนภูมิภาค
จัดตั้ง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด หรือ อีส วอเตอร (East Water)
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การและพั ฒ นาระบบท อ ส ง น้ํ า ดิ บ สายหลั ก และจํ า หน า ยน้ํ า ดิ บ เพี ย ง
หนวยงานเดียวในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี และตราด ทั้งนี้เพื่อแกปญหาการขาดแคลน
น้ํ า และตอบสนองความต อ งการใช น้ํ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ตามทิ ศ ทางการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยไดลงนามในสัญญาการบริหารและการดําเนินกิจการระบบทอสงน้ําสายหลัก
ในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลังเปนเวลา 30 ป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 ภายใต
นโยบายการให เ อกชนเข า มาร ว มลงทุ น ในสมั ย รั ฐ บาลนายอานั น ท ป น ยารชุ น โดยมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ขึ้นรองรับการ
ดําเนินการดังกลาว
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด ไดขยายการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและเปลี่ยนสภาพเปนบริษัทมหาชน เปนขั้นตอนในระยะเวลาตอมาดังนี้
• 15 ธันวาคม 2535 บริษัทฯจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 10 ลานบาท มีการ
ประปาสวนภูมิภาคถือหุน 100 %

10

สรุปจาก การศึกษาการแปรรูปการจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทย โดย มนตรี จันทวงศ, พยุงศักดิ์ คชสวัสดิ์, กรรณิการ กิจ
ติเวชกุล ธันวาคม 2546
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• 6 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วงเงิน 1,700 ลานบาท โดยการจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1,000 ลานบาท
• 18 พฤศจิกายน 2539 กระทรวงพาณิชย อนุมัติใหบริษัทแปรสภาพเปน บริษัทมหาชน
ภายใตชื่อ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด(มหาชน)
• มิถุนายน-กรกฎาคม 2540 บริษัทฯดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ แกนัก
ลงทุนทั่วไป และจดทะเบียนเปนหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมี
สัดสวนโครงสรางผูถือหุนดังนี้ การประปาสวนภูมิภาค 44% , การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 5%, ประชาชนทั่วไป 51%
• 28 กรกฎาคม 2540 เปดการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย ฯเปนวันแรก โดยใชชื่อ บน
กระดานตลาดหลักทรัพยคือ EASTW อยูในหมวดอื่นๆ
ตารางที่ 2 อัตราคาน้ําดิบ (หนวย: บาท/ลูกบาศกเมตร) แยกตามประเภทผูใชน้ํา
โครงขายทอสงน้ํา

ประเภทผูใชน้ํา
อุปโภคบริโภค
การนิคมฯแหงประเทศ นิคมอุตสาหกรรม
ไทย
ดอกกราย -มาบตา 0.60 สตางค/ลิตร 0.80สตางค/ลิตร
0.90 สตางค/ลิตร
6 บาท/ลบ.ม.
8 บาท/ลบ.ม.
9 บาท/ลบ.ม.
พุด-สัตหีบ
หนองคอ-แหลมฉบัง- 0.50 สตางค/ลิตร 0.50สตางค/ลิตร
0.50 สตางค/ลิตร
5 บาท/ลบ.ม.
5 บาท/ลบ.ม.
5 บาท/ลบ.ม.
พัทยา-บางพระ
หนองค อ -แหลมฉบั ง ระยะ 2
หนองปลาไหล-หนอง ใชอัตราคาน้ําคํานวณเปนสูตรลอยตัว
คอ

โรงงานทั่วไป
1.0 สตางค/ลิตร
10 บาท/ลบ.ม.
0.50สตางค/ลิตร
5 บาท/ลบ.ม.
0.60 สตางค/ลิตร
6 บาท/ลบ.ม.

ที่มา : www.eastwater.co.th/thai/profile/chon.htm

ในป 2543 บริษัท อีส วอเตอร ไดทําสัญญาซื้อน้ําจากอางเก็บน้ําของกรมชลประทานใน
ภาคตะวันออก อาทิเชน อางเก็บน้ําดอกกราย หนองคอ บางพระ และหนองปลาไหล ปละประมาณ
130 ลานลูกบาศกเมตร ในอัตราราคา 0.5 บาท/ลูกบาศกเมตร และสงน้ําดิบจําหนายใหแก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และการประปาสวนภูมิภาค ในอัตรา
ลูกบาศกเมตรละประมาณ 5 - 10 บาท
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ปจจุบัน อีส วอเตอร ไดพัฒนาระบบการสงน้ําและพื้นที่เปาหมายเขาดวยกันในลักษณะ
โครงขายทอสงน้ํา ทั้งนี้เพื่อแกปญหาความไมแนนอนของปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูอางเก็บน้ําตางๆ ทํา
ใหสามารถสงน้ําจากพื้นที่มีน้ําเหลือใชไปยังพื้นที่ที่ขาดน้ําได (คลายระบบไฟฟาที่เรียกวา ระบบก
ริด)
กรณี ก ารจั ด การน้ํ า ในภาคตะวั น ออก ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ทิ ศ ทางการจั ด สรรน้ํ า ของรั ฐ ที่ ใ ห
ความสําคัญกับการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และละทิ้งภาคเกษตรกรรม เพราะอาง
เก็บน้ําเหลานี้กอสรางขึ้นมาโดยมีเปาหมายหลักในดานการเกษตร แตเมื่อบริษัทฯเขามาจัดการน้ํา
ไดเปลี่ยนเปาหมายไปเพื่อภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในขณะที่อางเก็บน้ําที่สรางขึ้นใหม เชน อาง
เก็ บ น้ํ า ประแสและคลองใหญ ก็ ได เ ปลี่ ย นเป า หมายจากภาคเกษตรเป นน้ํ า เพื่ อ สนองความต อ ง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 1 โครงขายระบบทอน้ําของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด 28 ต.ค. 48
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2.6.2. การศึกษาการแปรรูปประปาของประเทศไทย 11(Thailand water Privatization
Project, 23 สิงหาคม 2537)
การประปาสวนภูมิภาค ไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
(TA No.1907) ศึกษาการแปรรูปประปาในประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. เสนอแปรรูปกิจการประปานํารอง 2 จังหวัดไดแก การประปาปทุมธานี และ การประปา
ภูเก็ต โดยการใหสัมปทานแกบริษัทเอกชน เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก และ
เปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ตามลําดับ
2. ในกระบวนการแปรรูปกิจการประปา เสนอใหรัฐบาลสรางหลักประกันที่ชัดเจนในเรื่อง
อัต ราคาน้ําประปา ต องสะท อนตนทุ นที่แ ทจ ริง, สิท ธิในการได รับ การจัดสรรน้ํา ที่เพี ยงพอและ
ตอเนื่อง ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบซื้อขายสิทธิการใชน้ํา (โดยการออกกฎหมายทรัพยากรน้ํามา
รองรับ) และการพัฒนาโครงการผันน้ําจากลุมน้ําสาละวินและลุมน้ําโขงในภาคเหนือ มาสูลุมน้ํา
เจาพระยา, สิทธิการขายน้ําประปาในพื้นที่สัมปทานเพียงผูเดียว ซึ่งรวมถึงรัฐบาลตองมีนโยบายใน
การปดบอน้ําบาดาลของเอกชนดวยเชนกัน
ตอมาการประปาสวนภูมิภาคไดลงนามในสัญญา ใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนาย
น้ําประปา กับ บริษัทการประปาปทุมธานีจํากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 โดยบริษัทฯจะ
เริ่มจําหนายน้ําประปาใหการประปาสวนภูมิภาค ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 อยางไรก็ตามลักษณะ
ของสัญญาเปนการประกันน้ําขั้นต่ําใหบริษัท หากบริษัทไมสามารถขายน้ําประปาไดในปริมาณขั้น
ต่ําที่ระบุในสัญญา เทากับ 140,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน การประปาจะรับผิดชอบชดเชยในสวน
ตางทั้งหมด ในป 2542 การประปาสวนภูมิภาคตองจายเงินชดเชยใหแกการประปาปทุมธานี
จํากัดเปนจํานวนถึง 118.285 ลานบาท
ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาคไดใหสัมปทานในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายจังหวัดไดแก
นครปฐม, สมุทรปราการ, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ภูเก็ต, นครสวรรค, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี
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การศึกษาการแปรรูปประปาของประเทศไทย (Thailand water Privatization Project, 23 สิงหาคม 2537) การประปา
สวนภูมิภาค โดย Tasman Economic Research Pty. Ltd. และ Fay, Richwhite Securities Pty. Ltd. , Kinhill Engineers

Pty. Ltd. , Mallesons Stephen Jaques , Melbourne Water Corporation , Team Consulting Engineers Co. Ltd.
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2.6.3. การใหสัมปทานการผลิตน้ําประปา แก บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 12
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด นับเปนหนึ่งในโครงการนํารอง (Pilot Project) ของ
การใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการประปา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
ร ว มงานในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ.2535 และเป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต อ งการลดภาระ
คาใชจายของภาครัฐ และสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ โดยคาดหวังวา
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการดานการประปาใหมีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปนไปตามนโยบายของการประปาสวนภูมิภาคที่ตองการใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบ
สําหรับการทําน้ําประปาทดแทนการใชน้ําบาดาลที่เปนตนเหตุของปญหาแผนดินทรุดตัว
การดําเนินงาน และเงื่อนไขสัญญาการใหสิทธิฯ
การจัดตั้ง บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนผลตอเนื่องจากการรับความชวยเหลือ
ในการจัดทําแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนปรับปรุงขยายพื้นที่การใหบริการของ
การประปาปทุมธานีและการประปารังสิตจากรัฐบาลญี่ปุนผานไจกา (JICA) ตั้งแตป 2533โดย
การศึกษาของไจกาสรุปวา ปริมาณความตองการใชน้ําของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีจะเพิ่มขึ้น
เปน 122,372 ลูกบาศกเมตร/วัน และ 216,888 ลูกบาศกเมตร/วัน ในป 2544 และ 2545
ตามลําดับ ซึ่งเกินขีดความสามารถของการประปาปทุมธานีและการประปารังสิตที่มีกําลังการผลิต
รวมกั น เพี ย งประมาณ 65,000 ลู ก บาศก เ มตร/วั น ในป 2533 พร อ มกั บ เสนอให เ อกชนเข า
ดําเนินการผลิตน้ําประปาโดยใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดิบ
ผลการศึ ก ษาดั ง กล า ว และแนวนโยบายของรั ฐ บาลในการเพิ่ ม บทบาทของ
ภาคเอกชนที่กลาวแลวนํามาสูการวาจางบริษัทเอกชนเขารวมงานกับการประปาภูมิภาคในทายที่สุด
โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2438 เห็ น ชอบให ก ลุ ม บริ ษั ท เธมส วอเตอร
อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวย บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) บริษัท
เบอรรี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) บริษัท นครหลวงคาขาว จํากัด และบริษัท เธมส วอเตอร อินเตอร
เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด เขารวมทุนกับการประปาสวนภูมิภาคในรูปแบบ BOT (Build
Operate Transfer) ซึ่งกําหนดใหเอกชนดําเนินการสํารวจ ออกแบบ กอสรางระบบผลิตและระบบ
จําหนายน้ําประปา รวมถึงการดูแลระบบการผลิต ระบบทอสงน้ํา ระบบจายน้ําที่มีอยูเดิม และที่จะ
ขยายตอในอนาคต พรอมทั้งบริหารและจัดสงน้ําประปาถึงมาตรวัดน้ําของผูใชน้ําในนามของการ
ประปาสวนภูมิภาค หรือขายสงน้ําประปาใหการประปาสวนภูมิภาค โดยจะตองโอนทรัพยสินใหกับ
การประปาสวนภูมิภาคเมื่อครบอายุสัญญา
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สรุปจาก การศึกษาการแปรรูปการจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทย โดย มนตรี จันทวงศ, พยุงศักดิ์ คชสวัสดิ์, กรรณิการ กิจ
ติเวชกุล ธันวาคม 2546
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31 สิงหาคม 2538 การประปาสวนภูมิภาคไดลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทรวมทุน
กับกลุมบริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ประปาปทุมธานี จํากัด พรอมกับลงนามใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาในเดือน
สิงหาคมปเดียวกัน โดยสัญญารวมทุนดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 25 ป และมีเปาหมายที่จะผลิต
น้ําสะอาดบริการผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบของการประปาปทุมธานีและการประปารังสิตเดิม บวกกับ
พื้นที่ที่ขยายเพิ่มเติม วันละ 288,000 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยแบงโครงการเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่
1 เริ่มดําเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2541 ที่ระดับ 140,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และระยะที่ 2
เริ่มตนในป 2542 กําหนดขยายกําลังการผลิตใหถึง 288,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ไดเริ่มทําการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหการ
ประปาสวนภูมิภาค (สํานักงานการประปาปทุมธานี และสํานักงานการประปารังสิต) ในวันที่ 1
ตุลาคม 2541 โดยไดทําสัญญาใหบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด13 (BJT Water Co., Ltd) เปน
ผูดําเนินการผลิตน้ําประปาภายใตการดูแลของบริษัทฯ และการประปาสวนภูมิภาคไดแจงความ
ประสงคที่จะรับซื้อน้ําจํานวน 220,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
สําหรับเงื่อนไขสัญญาการใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา ซึ่งการประปา
สวนภูมิภาคตกลงกับบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีขอสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ใหบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ผลิตและจําหนายน้ําประปาในเขตปทุมธานีและรังสิต
แตเพียงผูเดียวตลอดระยะเวลา 25 ป
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตองลงทุนกอสรางระบบผลิตน้ําประปาทั้งหมด และลงทุน
กอสรางระบบจําหนายน้ําประปาบางสวนภายในวงเงินรวม 4,300 ลานบาท
3. การประปาสวนภูมิภาคจะตองรับซื้อน้ําประปาในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวา 140,000
ลูกบาศกเมตร/วัน และปริมาณการจําหนายน้ําประปาของบริษัทตองไมเกิน 288,000 ลูกบาศก
เมตร/วัน หากปริมาณน้ําที่การประปาสวนภูมิภาครับซื้อต่ํากวาปริมาณน้ําขั้นต่ําที่ตกลงซื้อขายกัน
ในแตละป การประปาสวนภูมิภาคจะตองชําระเงินเพิ่มใหกับบริษัทฯ
4. คาน้ําประปานับตั้งแตวันเริ่มประกอบการอยูในอัตรา 7.89 บาท/ลูกบาศกเมตร (ไม
รวมภาษี) และสามารถปรับขึ้นไดทุกวันที่ 1 มกราคม ของแตละป
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บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางเธมส วอเตอร (Thames Water Plc.) และบริษัท โปรสเปค อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด โดยเธมส วอรเตอร เปนผูถือหุนใหญ 75%
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ในปจจุบัน บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด มีผูถือหุนปจจุบันประกอบดวย
บริษัท เทมส วอเตอร อินเตอรเนชันแนล จํากัด ถือหุน 43.5% (ซื้อหุน 15% ในสัดสวน
ของบริษัท นครหลวงคาขาว จํากัด ทําใหสัดสวนหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยถือ 28.5% ในป 2541),
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ถือหุน 28.5%, บริษัท เบอรลี ยุกเกอร จํากัด (มหาชน) ถือหุน
15%, การประปาสวนภูมิภาค ถือหุน 5%, ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน 4%,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน 4%
2.7.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544)

ยังคงใหความสําคัญกับนโยบายน้ํา เพื่อการสรางฐานการผลิตใหพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดโลก โดยการพัฒนาและจัดหาน้ํา เพื่อสนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรม
คมนาคม และการอุปโภคบริโภค ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใหไดอยางเพียงพอและทั่วถึง และ
การสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ ใหมีการจัดเก็บคาน้ําดิบทั้งเพื่อการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (โสภณ ชมชาญ หนา 69-70)
เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 ประเทศไทยสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานประเภท
ตางๆ ไดประมาณ 36,841,527 ไร ดังตารางสถิติโครงการชลประทานที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้น
ปงบประมาณ 2544
เฉพาะการดําเนินงานของกรมชลประทานระหวางป 2530 – 2541 ใช
งบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทานรวมทั้งสิ้นกวา 2.62 แสนลานบาท 14
และในชวงป 2543 – 2547 กรมชลประทานมีการลงทุนพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน
เฉลี่ยสูงถึงปละ 24,000 ลานบาท 15
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รายงานการวิจัย แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย โดย มิ่งสรรพ และคณะ, 2544
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แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547
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ตารางที่ 3 สถิติโครงการชลประทานที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 2544
โครงการ
1. โครงการชลประทานขนาดใหญ
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง
3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก
4. โครงการช ลประทาน อั น เ นื่ อ งม าจา ก
พระราชดําริ
5. โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
6. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
7. โครงการจั ด หาน้ํ า สนั บ สนุ น ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง (มีเฉพาะภาคเหนือ)
8.โครงการถ า นโอนงานกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาแหลงน้ําใหแกทองถิ่น
รวม

จํานวน
โครงการ
84
727
8,989
746

รวมทั้งประเทศ
เก็บน้ํา(ลาน ลบ.
ม.)
29,025.52
3,019.41
1,397.24
305.57

พื้นที่ชลประทาน
(ไร)
16,231,399
6,565,839
8,769,011
844,315

334
11,436
40

54.30
473.79
0.56

186,961
3,741,097
62,696

1,288

40.46

439,939

23,644

34,316.85

36,841,527

ที่มา: กรมชลประทาน (ดาวโหลดจาก http://service.nes.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_10/10.41.xls , 2 มค. 2549)

ตารางที่ 4 สถิติโครงการชลประทานที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 2544
พื้นที่ชลประทาน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน
1. โครงการชลประทานขนาดใหญ
12,134,235 1,589,540 1,736,530
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง
1,465,332 2,345,635 1,443,179
3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1,983,638 3,362,769 2,227,961
4. โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 149,479
376,543 180,080
5. โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
53,014
78,655
32,342
6. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
1,726,968 1,288,367 352,719
7. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการ 62,696
หลวง
8. โครงการถานโอนงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา 161,235
185,927 40,847
แหลงน้ําใหแกทองถิ่น
รวม
17,673,901 9,290,132 6,013,658
โครงการ

ภาคใต
771,094
1,311,675
1,194,643
138,213
22,950
373,043
51,930
3,863,548

ที่ม า: กรมชลประทาน (ดาวโหลดจาก http://service.nes.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_10/10.41.xls 2 มค. 2549)
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อยางไรก็ตามในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 มีสถานการณเรื่องภัยแลงที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 และประเทศตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผล
ใหมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหลายประการ ไดแก นโยบายน้ําแหงชาติ (31 ตุลาคม 2543),
โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม (Agricultural Sector Program Loan), รายงาน
“กาวพนวิกฤติ: ยุทธศาสตรเพื่อสรางโฉมใหมแกการพัฒนาชนบทไทย” (Beyond the Crisis: A
Strategy for Renewing Rural Development in Thailand) และ กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในลุมน้ําเจาพระยา (ตุลาคม 2540) และมีสาระโดยสรุปในแตละเรื่องดังนี้
2.7.1. นโยบายน้ําแหงชาติ (31 ตุลาคม 2543) 16
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอนโยบายน้ําแหงชาติและแผนปฏิบัติการ ตาม
แนวนโยบายน้ําแหงชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 จากนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
(กทช.) ไดเริ่มใชกรอบตามนโยบายน้ําแหงชาติ ในการจัดทํากรอบงบประมาณในภาพรวมของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําในปงบประมาณ 2546
ที่มีความสําคัญคือ การจัดทําราง
รายละเอียดของการดําเนินงานของ กทช.
กฎหมายทรัพยากรน้ําใหสามารถเขาสูสภาได,
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา ในขณะนี้ไดแตงตั้งครบทุกลุมน้ําหลักของประเทศไทย 25 ลุมน้ํา, การจัดทํา
แผนรวมพัฒนาลุมน้ํา โดยเริ่มทําแผนรวมพัฒนาลุมน้ําปงเปนลุมน้ํานํารอง
การจั ด ทํ า นโยบายน้ํ า แห ง ชาติ จะอาศั ย พื้ น ฐานความคิ ด จาก "วิ สั ย ทั ศ น น้ํ า
แหงชาติ” ที่ไดกําหนดไวแลวคือ
"ภายในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีน้ําใชอยางเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบการ
บริหารจัดการองคกร ระบบกฎหมาย ในการใชทรัพยากรน้ําที่เปนธรรม ยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ชีวิตและการมีสวนรวมในทุกระดับ"
โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและบรรเทาปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ
เพื่อเปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
1. เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบในการปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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นโยบายน้ําแหงชาติ (31 ตุลาคม 2543) และ แผนปฏิบัติการ โดย คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
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นโยบายน้ําแหงชาติ
1. เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ โดยทบทวนและปรับปรุงรางพระราชบัญญัติที่มีอยู และเรงดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนเพื่อ ให ส ามารถนํ าไปสูก ารมีผลบั งคับใช รวมทั้ง จะตอ งพิ จ ารณาปรับปรุ ง แกไ ข
กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
2. จัดใหมีองคกรเพื่ อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ ในระดับลุมน้ําและระดับ
ทองถิ่น ที่มีกฎหมายรองรับ โดยใหองคกรระดับชาติมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับ
และประสานใหเกิดการนํา นโยบายไปสู การปฏิ บัติ และใหองคกรระดับลุมน้ํา และระดับ
ทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมี
สวนรวม
3. เนนการจัดสรรน้ําที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับการใชน้ําดานตางๆ ทั้งเพื่อตอบสนอง
ตามความจําเปนพื้นฐานดานเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยจัดลําดับความสําคัญของ
ประเภทการใชน้ําในแตละพื้นที่เพื่อใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนภายใตกติกา
การจัดสรรน้ําที่ชัดเจน และใหผูใชน้ํามีสวนรับผิดชอบในการไดรับบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการมีสวนรวมของผูรับบริการและระดับการใหบริการ
4. กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดหาน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อจัดหาน้ําตนทุนที่สอดคลอง
กับศักยภาพและความตองการ มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับทุกกิจกรรม โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของเปนสําคัญ
5. จัด หาและพัฒนาแหล งน้ํ า เพื่อ การเกษตรใหแ ก เกษตรกรอยา งทั่วถึงและเปน ธรรม เพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการทําการเกษตรและอุปโภคบริโภค เชนเดียวกับการ
ใหบริการขั้นพื้นฐานของรัฐดานอื่นๆ
6. พัฒนาและบรรจุความรูเรื่องน้ําในหลักสูตรของทุกระดับการศึกษา เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของน้ํา เขาใจความสําคัญของการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ความจําเปนในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมของแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่สราง
ขึ้น
7. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมพรอมทั้งกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม สิทธิและหนาที่
อย า งชั ด เจนของประชาชน องค ก รเอกชนและหน ว ยงานของรั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําอยางชัดเจน ทั้งการใชน้ํา การดูแลรับผิดชอบ การอนุรักษแหลงน้ํา และการ
ตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
8. เรงรัดใหมีการวางแผนการบรรเทาและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง ทั้งการเตือนภัย การ
กําหนดแนวทางการบรรเทาภัยและการฟนฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม โดยคํานึงถึงการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของ
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9. สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการวิจัย การประชาสัมพันธ
การรวบรวมขอมูลขาวสารและการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องน้ําตอสาธารณชนอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง
นโยบายน้ําแหงชาติ ไดกําหนดมาตรการที่สําคัญบางประการ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการใช
น้ําของประชาชนอยางกวางขวาง เชน แผนปฏิบัติการนโยบายน้ําแหงชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสรรน้ํา กําหนดใหใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและการเงิน ในการจัดสรร น้ํา การเก็บคา
น้ํา การสรางตลาดน้ํา การจายคาชดเชย คาธรรมเนียม และใหผูใชน้ําที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการ
ได รั บ การบริ ก าร ฯลฯ ซึ่ ง จะส ง ผลให ก ารแปรรู ป ทรั พ ยากรน้ํ า จากที่ เ ป น ทรั พ ย สิ น ของชุ ม ชน
เปลี่ยนเปนสินคา ผูที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนได จะเปนผูที่มีพลังทางเศรษฐกิจสูงกวา
2.7.2. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม (Agricultural Sector Program
Loan) 17
วิกฤตดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 สงผลใหรัฐบาลไทยตกลงรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จํานวนรวม 17,400
ลานเหรียญสหรัฐ สวนหนึ่งของวงเงินจํานวนดังกลาวนี้มาจากธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งใหรัฐบาล
ไทยกูภายใตโครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม(ASPL) จํานวน 300 ลานเหรียญ
สหรัฐ และจากธนาคารญี่ปุนเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ (JBIC)อีกจํานวน 300 ลานเหรียญ
สหรัฐ สงผลใหโครงการASPL มีวงเงินกูสูงถึง 600 ลานเหรียญสหรัฐ และมีเงื่อนไขตางๆที่รัฐบาล
ตองดําเนินการตามหนังสือแสดงกรอบนโยบายเพื่อการพัฒนา(Development Policy Letter) และ
กรอบมาตรการดานนโยบาย(Policy Matrix) รวม 72 รายการ ในระยะเวลาโครงการรวม 4 ป
ระหวางป 2543 – 2547 นอกจากนี้รัฐบาลยังตองรับเงื่อนไขภายใตโครงการความชวยเหลือทาง
วิชาการอีก 2 โครงการไดแก โครงการเพิ่มขีดความสามารถดานทรัพยากรน้ํา (TA 3260 Capacity
Building in the Water Sector) และโครงการปรับโครงสรางกระทรวงเกษตรและสหกรณ (TA
3261 Restructuring of Ministry of Agriculture and Cooperatives) โดย ADB อนุมัติโครงการ
ความชวยเหลือทางวิชาการทั้ง 2 โครงการและโครงการASPL ในวันที่ 23 และ 24 เดือนกันยายน
2542 ตามลําดับ
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โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม(Agricultural Sector Program Loan): Development Policy

Letter(DEL) And Policy Matrix , Program Management Office, Ministry of Finance, 6 July 1999
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กรอบนโยบายเพื่อการพัฒนา ไดกําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งรัฐบาลไทยตองดําเนินการที่สําคัญไดแก
1. การจัดทํานโยบายน้ําแหงชาติ ที่มีเอกภาพและบูรณาการ โดยใหความสําคัญในการเรงออก
กฎหมายทรัพยากรน้ํา, การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดสรรน้าํ , การใหสมั ปทาน
แกภาคเอกชนในกิจการดานการจัดการน้ํา, การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา
หลักของประเทศจํานวน 25 ลุมน้ํา
2. การปรับโครงสรางและเพิ่มบทบาทของ สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(The
Office of the National Water Resources Committee (ONWRC)) ใหเปนหนวยงานสูงสุด
ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย ONWRC ตองดําเนินการแตงตั้ง
องคกรบริหารลุมน้ําในนามคณะกรรมการลุมน้ํานํารองใน 3 ลุมน้ําเพื่อทดลองการบริหาร
จัดการน้ําในระบบลุมน้ํา และมีภารกิจที่สําคัญในการจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาตใชน้ํา
และคาธรรมเนียมใชน้ํา และยังเปนการทดลองใชกอนที่จะมีกฎหมายทรัพยากรน้ําใชบังคับ
3. การปรับการบริหารจัดการระบบชลประทานทั้งระบบ ไดแก การปรับโครงสรางและบทบาท
ของกรมชลประทาน, การจัดการชลประทานแบบมีสวนรวม(Participatory Irrigation
Management - PIM), การจัดทําโครงการชลประทานนํารอง 8 โครงการ, การใชมาตรการ
คิดคาคืนทุนระบบประทาน(Cost Recovery in Irrigation)
4. กระทรวงเกษตรฯจัดทําแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเขตเกษตรเพื่อการแปรรูปและ
สงออก โดยเฉพาะกับสินคาการเกษตรที่มีมูลคาสูง
5. ยกเลิกนโยบายของรัฐ ที่เขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการจัดหาหรือแจกจายปุย
6. รัฐบาลจะทบทวนนโยบายการแทรกแซงตลาดปจจัยการผลิตทางการเกษตรใหแลวเสร็จ
เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขตางๆที่รัฐบาลไทยตองปฏิบัติตาม จะพบวาเงื่อนไขตางๆเหลานี้จะ
สรางปญหาผลกระทบตอเกษตรกรทั่วไปอยางมากมาย ปญหาผลกระทบที่สําคัญ เชน
1. การใชนโยบายคิดคาคืนทุนระบบชลประทาน จะเปนการสรางภาระตนทุนใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทาน เกษตรกรซึ่งไมสามารถขายผลผลิตที่คุมทุนไดอยูแลว จะยิ่ง
ประสบกั บ ป ญ หาล ม ละลายมากขึ้ น และจะสร า งป ญ หาการจั ด สรรน้ํ า ที่ ไ ม เ ป น ธรรมในลุ ม น้ํ า
เดียวกัน ระหวางระบบชลประทานที่ใชระบบคิดคาคืนทุนกับระบบชลประทานของชุมชนดั้งเดิม ซึ่ง
ตางอาศัยน้ําจากสายน้ําในลุมน้ําเดียวกัน อยางไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณไดปรับปรุงราง
กฎหมายการชลประทานฉบับใหม และระบุรายละเอียดในเรื่องการคิดคาน้ําชลประทาน, การแปร
รู ประบบชลประทาน, การจัด ตั้ งกองทุนชลประทานไว อย า งชัด เจน ซึ่งมีค วามสอดคล องกับผล
การศึกษาในโครงการเพิ่มขีดความสามารถดานทรัพยากรน้ํา
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2. นโยบายน้ําแหงชาติ (31 ตุลาคม 2543) กระบวนการจัดทํานโยบายน้ําแหงชาตินี้
เปนกระบวนที่ดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(สทช.) และคณะบริษทั
ที่ปรึกษาของเอดีบี ตั้งแตชวงปลายป 2542 เปนตนมา รายละเอียดของขอเสนอนโยบายน้ํา
แหงชาติและแผนปฏิบัติการนี้ ไดปรากฏอยูในรายงานการศึกษา โดยบริษัท Halcrow ในเอกสารที่มี
ชื่อวา A Strategy for Unified National Water Resource Management in Thailand : Executive
Summary (ตารางที่ A2 หนา 45) ซึ่งรายละเอียดหลายประการมีความสอดคลองกับนโยบายน้ํา
แหงชาติที่ ครม. ไดอนุมัติไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 เชน ขอออนของการจัดการน้ําของ
ประเทศไทย, การออกกฎหมายน้ํา, ขอเสนอขั้นตอนการพัฒนาเชิงสถาบัน ตอสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใหเปนหนวยกลางและมีค วามเขมแข็งในดานการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศ, ขอเสนอเรื่องการจัดสรรน้ํา โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
3. การจัดตั้งองคกรบริหารลุมน้ํา ในรูปแบบคณะกรรมการลุมน้ํานํารอง 3 ลุมน้ํา
ไดแก ลุมน้ําปงตอนบน, ลุมน้ําปงตอนลาง และลุมน้ําปาสัก แนวทางนี้นับเปนหัวใจสําคัญประการ
หนึ่งของเอดีบี ที่ตองการใหเกิดการกระจายการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ไปสู
ระดั บทองถิ่น ภายใตแ นวทางการทํา ใหภ าครัฐเล็ กลง และยัง สามารถกล า วอา งไดในเรื่ องการ
กระจายอํานาจตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับใหม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุมน้ํา”
ใน 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําปงตอนบน ลุมน้ําปงตอนลาง และลุมน้ําปาสัก เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2542 และตองจัดทํา “แผนการจัดการลุมน้ําในแตละลุม” ภายในป 2543 การดําเนินการ
ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของโครงการเพิ่มขีดความสามารถดานทรัพยากรน้ํา
2.7.3. รายงาน “กาวพนวิกฤติ: ยุทธศาสตรเพื่อสรางโฉมใหมแกการพัฒนาชนบทไทย”
(Beyond the Crisis: A Strategy for Renewing Rural Development in Thailand) 18
ธนาคารโลกไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น ในเดือนมิถุนายน 2542 ถือเปนสวนหนึ่งของความ
ชวยเหลือทางวิชาการที่ผูกผันกับเงินกูจากธนาคารโลกในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และประการสําคัญ
คือ ธนาคารโลกไดรวมมืออยางใกลชิดกับสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ
บรรจุขอเสนอตางๆของรายงานฉบับนี้ ใหปรากฏในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เฉพาะในสวนของการจัดการทรัพยากรน้ํา รายงานฉบับนี้ไดเสนอไวดังนี้
1. ความขัดแยงหรือปญหาการใชน้ําระหวางภาคตางๆ มีตนทุนจาก “ขาดการกําหนดสิทธิการ
ใชน้ําที่ชัดเจน และขาดมาตรการการจัดสรรน้ําที่ยืดหยุน” และสถานการณจะรุนแรงขึ้นใน
18

รายงาน “กาวพนวิกฤติ : ยุทธศาสตรเพื่อสรางโฉมใหมแกการพัฒนาชนบทไทย” (Beyond the Crisis : A Strategy for

Renewing Rural Development in Thailand) โดยธนาคารโลก (มิถุนายน 2542)
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ลุมน้ําเจาพระยา เพราะฉะนั้นจะไมสามารถหาแหลงน้ําใหมๆ ได ยกเวนการใชมาตรการ”
ผันน้ํา”
ปญหาการจัดการน้ําลุมน้ําเจาพระยา มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก”การขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการกับเขื่อน, แหลงน้ํา และระบบการจายน้ําชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรน้ําจะถูก
แทรกแซงจากฝายการเมือง
ปญหาคุณภาพน้ําผิวดินเกิดมากที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีการสะสม
ของ Bacteria coliform ในระดับสูงมีแอมโมเนียไนเตรท, มลพิษอุตสาหกรรม
ปญหาของ “การชลประทานและแหลงน้ําดิบ” หรือภาครัฐยังคงเปนหลักในการจายน้ําและ
การจัดการคาบริการน้ํา โดยภาครัฐและผูใชไมมีบทบาทใดๆ ผูใชน้ําจายคาบริการเพียง
เล็กนอย ซึ่ง “ไมสะทอนตนทุนและไมคิดคาการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ”
พ.ศ.2539 รัฐตั้งคณะกรรมการนโยบายน้ําแหงชาติ ซึ่งไดเสนอรางกฎหมายน้ําฉบับใหม แต
ถูกวิพากษวิจารณมาก อยางไรก็ตามเนื้อหาหลักของรางกฎหมายยังคงดําเนินการไปกอน
เชน การจัดตั้งองคกรลุมน้ํา เพื่อเอื้ออํานวยตอการจัดการน้ํา
รายงานฉบับดังกลาวนี้ยังไดเสนอภารกิจของรัฐบาลไว เชน
การสรางกรอบกฎหมาย และกฎระเบียบที่เขมแข็งสําหรับการจัดการบูรณาการของน้ํา บน
ผิวดินและใตดิน ซึ่งตองมีความโปรงใส เนนการมีสวนรวมและระบบที่ยืนหยุนในการจัดสรร
สิทธิในการใชน้ํา
ใหมีการจัดตั้งเชิงสถาบันเพื่อเพิ่มผูมีสิทธิในการจัดการแหลงน้ํา รวมทั้งการกอตั้งองคกรลุม
น้ําหลัก, องคกรลุมน้ําสาขา และเพิ่มความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา
เพิ่มประสิทธิภาพ และความโปรงใสใหกับองคกรที่ดําเนินการจายน้ําเพื่อสาธารณูปโภคและ
ระบบชลประทาน รวมทั้งลดบทบาทของภาครัฐและเพิ่มบทบาทของผูใชน้ําและผูเกี่ยวของ
อื่นๆ
มีการคิดตนทุนการฟนฟูแหลงน้ํา และนโยบายราคาน้ําเขามาเปนสวนหนึ่งในการปฎิรูปองค
รวมของสถาบัน
เรงการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายของรางกฎหมายน้ํา และมีการนํามาใชเปนกฎหมายที่
สมบูรณ
เพิ่มประสิทธิภาพ และความโปรงใส ใหกับองคกรที่ดําเนินการจัดการแหลงน้ํา
วางแผนการจัดการแหลงน้ําสําหรับแหลงตนน้ําที่สําคัญ
ใหมีมาตรการแหลงน้ําจากการใชน้ําที่มีคุณคาต่ําไปสูการใชน้ําที่มีคุณคาสูง รวมทั้งการคิด
คาใชบริการน้ําตามความเปนจริง
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2.7.4. กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา (ตุลาคม 2540) 19
ในป 2538-2540 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดดําเนินการศึกษาในโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมเจาพระยา
โดยวาจาง Binnie & Partners (Overseas) Ltd. , Macro Consultants Co Ltd. , W.S. Atkins
International UK , Thailand Development Research Institute ซึ่งธนาคารโลกไดใหความ
ชวยเหลือดานวิชาการแกรัฐบาลไทย โดยรัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุนทางการเงิน 1 ลานเหรียญ
สหรัฐ (Japanese Policy and Human Resources Development Fund) และงบประมาณสมทบจาก
รัฐบาลไทยอีก 8 ลานบาท (มติครม. 3 พค. 37)
ผลการศึกษาดังกลาว ไดเสนอกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมเจาพระยาไว
6 กลยุทธ ที่ตองเรงดําเนินการ คือ
1. การจัดตั้งองคการการจัดการลุมน้ําเจาพระยา เพื่อจัดการใชน้ําในระดับลุมน้ําผานการรวม
ประสานงานกันในระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา
2. การจัดการดานอุปทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมการเจาะสูบ
น้ํ า บาดาล โครงการที่ สํ า คั ญ ที่ ถู ก เสนอในกลยุ ท ธ นี้ ไ ด แ ก โครงการเขื่ อ นแก ง เสื อ เต น
โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน โครงการผันน้ําเมย-สาละวิน
3. การจั ด การด า นอุ ป สงค หรื อ การบริ ห ารการใช น้ํ า มาตรการที่ ถู ก นํ า เสนอได แ ก การ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบสั่งการและควบคุมการใชน้ํา, การเก็บคาธรรมเนียมการใช
น้ํา, การใหกรรมสิทธิ์และการจัดตั้งตลาดซื้อขายสิทธิการใชน้ํา การจัดความสําคัญในการ
จัดสรรน้ําโดยใชหลักความคุมทุนหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดเปนเกณฑ
4. การจัดการดานคุณภาพน้ํา
5. การจัดการอุทกภัย
6. การออกกฎหมายทรั พ ยากรน้ํ า และแก ไ ขกฎหมายอื่ น ๆตามความจํ า เป น เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการในกลยุทธตางๆสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาดังกลาวนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางเสถียรภาพของการใชน้ําในลุมน้ํา
เจ า พระยาตอนล า ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การใช น้ํ า ในภาคเมื อ งและอุ ต สาหกรรม โดยการนํ า
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช ดังจะเห็นไดจากการศึกษาที่สําคัญ ในสองเรื่อง ไดแก
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , กรมชลประทาน , กรมควบคุมมลพิษ. รายงานการศึกษา กล
ยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา (ตุลาคม 2540) โดย Binnie & Partners (Overseas) Ltd. , Macro

Consultants Co Ltd. , W.S. Atkins International UKเปนผูศึกษาดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร , และ Thailand
Development Research Institute เปนผูศึกษาดานสังคม และกฎหมาย
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1. การศึกษาในเรื่องมูลคาของน้ําในฤดูแลง การศึกษานี้เปนเครื่องบงชี้ที่ชัดเจน ในการนํา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมากําหนดสิทธิการไดรับการจัดสรรน้ํา โดยการศึกษาไดเสนอวา การ
จัดสรรน้ําในฤดูแลง ควรแบงกลุมผูใชน้ําตามสิทธิของผลตอบแทนออกเปน 3 กลุมคือ
1. การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมที่พรอมที่จะชําระคาน้ําในอัตราลูกบาศกเมตรละ 8 บาท หรือ
มากกวา(ไปจนถึงประมาณ 28 บาท) มีสิทธิที่จะเรียกรองขอใชน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิต
และการจางงานในอุตสาหกรรม
2. การใชน้ําเพื่อ อุปโภคบริ โภค พืช ผัก ไมผลและยาสูบ ที่ใหผลตอบแทนจากการใชน้ํา
ลูกบาศกเมตร ถึง 4 บาทและสูงกวามีสิทธิที่จะเรียกรองการใชน้ําในฤดูแลงเพื่อการผลิตและ
การใชประโยชนจากน้ํา
3. การใช น้ํ า ในฤดู แ ล ง เพื่ อ การผลิ ต ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนต่ํ า เช น การปลู ก ข า วนาปรั ง ให
ผลตอบแทนระหวาง –0.30 ถึง 0.378 บาทตอลูกบาศกเมตร, การปลูกขาวโพดหวานและ
ออย ใหผลตอบแทนจากการใชน้ําระหวาง 0.50 –1.50 บาทตอลูกบาศกเมตร , การปลูก
ถั่วเขียวใหผลตอบแทนการใชน้ําต่ํากวา 0.50 บาทตอลูกบาศกเมตร ในเชิงเศรษฐกิจเปน
จะไดสิทธิการจัดสรรในลําดับทาย ๆ
2. การศึกษาในเรื่องการคิดคาน้ําจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุท ธที่นําเสนอ
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา หากคิดคาน้ําตามปริมาณที่เกษตรกรนําไปใช (ตัวอยางเชน 10 สตางคตอ
ลูกบาศกเมตร) จะลดปริมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตรลงไดถึง 5 % ในชวงระหวางเดือนที่แลงจัด 2
เดือน คิดเปนปริมาณน้ํา 135 ลานลูกบาศกเมตร ถาคิดคาน้ําไปตามขนาดพื้นที่และชนิดของพืชที่
ปลูก จะลดปริมาณการใชน้ําลงได 2 % คิดเปนปริมาณน้ํา 54 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเวลาแลง
จัด 2 เดือน แนวทางนี้จะกระตุนใหเกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ใชน้ํานอยเพื่อลดคาน้ํา ดังนั้นการใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในเรื่องการคิดคาน้ํา จึงมีความชัดเจนเพื่อการลดการใชน้ําในภาค
เกษตรกรรม และมีปริมาณน้ําสํารองเพียงพอตอการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการ
ผลิตอื่นๆที่ใหผลตอบแทนการใชน้ําที่สูงกวา
ผลการศึ ก ษากลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ในลุ ม น้ํ า เจ า พระยา ได
กลายเปนแผนแมบทของหนวยงานตางๆ ในการใชอางอิงในการพัฒนากรอบนโยบายน้ําแหงชาติ ,
โครงการหรือแผนงาน และรวมถึงองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก มาจนถึงปจจุบัน ผล
ตอเนื่องที่สําคัญในปจจุบันไดแก
โครงการศึกษาตอเนื่องคือ โครงการจัดสรรน้ําตามสิทธิ ในพื้นที่นํารองภายในลุม
น้ํ า เจ า พระยา ได แ ก โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม แ ตง จ.เชี ย งใหม , โครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาคลองมะขามเฒา-อูทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาไดเสนอการจัดสรรน้ําตามสิทธิ
จากมากไปหานอยไวดังนี้ น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ําเพื่อการเกษตรแบบยังชีพ
(หมายถึงการปลูกแลวไมขาย) น้ําเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดี น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
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ทํากําไร และน้ําเพื่อการเกษตรเชิงการคา โดยเฉพาะการทํานาปรัง ในโครงการดังกลาวนี้ตองใช
งบประมาณประมาณ 594 ล า นบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี แ ผนจะขอกู เ งิ น จาก
ธนาคารโลกมาใชในโครงการดังกลาวนี้ แตจนถึงปจจุบันยังไมมีการดําเนินการใดๆ
2.8.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549)

ในช ว งของแผนพั ฒ นาฯฉบั บ นี้ ได เ กิ ด ปรากฎการณ ใ หม ท างการเมื อ งอั น
เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมป 2540 กลาวคือ การชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยรัก
อย า งถล ม ทลายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ป 2544 และต อ เนื่ อ งมาถึ ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในเดื อ น
กุมภาพันธ ป 2548 สงผลให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมีอํานาจการบริหารราชการ
แผนดินอยางเด็ดขาด รูปแบบการบริหารราชการแผนดินโดยรวมไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในเรื่อง
การบริหารดวยแนวทาง CEO , การปฎิรูปโครงสรางระบบราชการ และการนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ 2 แนวทาง หรือ Dual track ซึ่งไดรับการเรียกขานแนวทางเศรษฐกิจนี้ใน
ภายหลังวา “ทักษิโณมิกส”
แนวทางเศรษฐกิจแบบ“ทักษิโณมิกส” ประกอบดวยแนวทาง 2 อยางควบคูกันไป ดานหนึ่ง
เนนขยายตัวเศรษฐกิจระดับมหภาค เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันและอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ อีกดานหนึ่งเนนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน (หรือรากหญา)
เชน นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน กองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท
การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคทักษิโณมิกส รัฐบาลไดดําเนินการตอเนื่อง
อีกหลายประการเชน การปฎิรูปโครงสรางระบบราชการในเดือนตุลาคม 2545 และกําลังจะปฎิรูป
ระบบราชการครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2548นี้ , การเรงรัดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ , การเปด
การคาเสรีแบบทวิภาคีกับ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กําลังอยู
ในระหวางการดําเนินการยกรางกฎหมาย) ฯลฯ การดําเนินการโดยรวมนี้สงผลใหรัฐบาลตองใช
ทรัพยากรทุกประเภท เพื่อใหตอบสนองตอเปาหมายทางเศรษฐกิจ และสรางเสถียรภาพของการ
ลงทุน และรวมถึงการใชทรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจดวยเชนกัน ผลจากแนวทางดังกลาวมีอิทธิพลตอการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาโดยรวมในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 เชน แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา, การแกไขปญหา
ความยากจนในเขตชนบทและเมือง, การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม
อยางยั่งยืน ในสวนการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา
กําหนดใหมีการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม โดย

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

24

1. บริหารจัดการแหลงน้ําที่มีอยู ใหมีการนํามาใชประโยชนดานเกษตรกรรม การผลิต การ
บริโภค รวมทั้งปรับระบบการผลิตทางการเกษตรไปสูพืชที่ใชน้ํานอย ควบคูกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ํา อยางเต็มประสิทธิภาพ
2. จัดหาแหลงน้ําเอนกประสงคโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตขั้นตอนการ
จัดทําโครงการ และใหประชาชนผูไดรับประโยชนมีสวนรวมรับภาระการลงทุน
3. ศึกษาและกําหนดแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําใตดินและการใชประโยชนน้ําใตดินให
สอดคลองกับศักยภาพ รวมทั้งสํารวจและติดตามสถานการณแผนดินทรุด เพื่อประกาศเขต
ควบคุมการใชน้ําบาดาลและแกปญหาการลดลงของน้ําใตดิน
4. ใหมีการเก็บคาบริการใชน้ําดิบ โดยเริ่มจากการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
การประปา ควบคูกับการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษา
คุณภาพแหลงน้ําและใชน้ําอยางคุมคา
5. พัฒนาระบบการพยากรณทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เอื้ออํานวย
ตอการแกไขปญหาน้ําขาดแคลน การปองกันน้ําทวม และการจัดหาน้ํา
6. จัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุมน้ํา โดยให
ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพน้ําและการจัดการพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต พรอมกับเนนการมี
สวนรวมของชุมชนและประชาชนในการดําเนินการ
2. การแกปญหาความยากจนในชนบทและเมือง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไดระบุไวดังนี้
1) เสริมสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใหคนยากจนกอรางสรางตัว
และพึ่งตนเองไดมากขึ้น ดวยการนําหลักการแนวคิดกระบวนการสหกรณมาใชประโยชน โดย
สงเสริมใหคนยากจนรวมกลุมเปนองคกรชุมชน สหกรณ เครือขายองคกรชุมชน และเครือขาย
สหกรณที่เขมแข็ง ผานกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางใหเกิดการรวมคิด รวมวิเคราะหปญหา รวม
ตัดสินใจ และรวมดําเนินการพัฒนาแกไขปญหารวมกัน ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงดานอาชีพ
และเพิ่มรายไดใหแกคนยากจน ดวยการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งดานการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรอยางครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด และแหลงเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ ใชภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สรางผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสูตลาดภายในและตางประเทศได
2) สรางโอกาสใหคนยากจนสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดอยางทั่วถึงและสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
2.1 การกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขที่มีทางเลือกเหมาะกับวิถีชีวิตของคน
ยากจน
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2.2 ปรับปรุงรูปแบบโครงขายการคุมครองทางสังคมเพื่อสรางหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตแกคนยากจนไดอยางแทจริง และจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับปญหาและตรงกับ
ความตองการของคนยากจนในแตละพื้นที่
2.3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงความรู แหลงขอมูลขาวสาร ใหมีสื่อเพื่อชุมชน มีเวที
สาธารณะเพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ และถา ยทอดความรูและภู มิปญญาทองถิ่ นจากปราชญ
ชาวบาน
2.4 ใหคนยากจนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปาได
อยางเปนธรรมและยั่งยืน รวมทั้งสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมไมขัดตอกฎระเบียบ
3) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเอื้อตอการสรางโอกาสแกคนยากจน โดย
3.1 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขความยากจนที่มีความชัดเจนของ
กลุมเปาหมายคนยากจนในแตละพื้นที่ มีมาตรการเฉพาะตามศักยภาพของกลุมคนยากจนในชนบท
และในเมื อ ง รวมทั้ ง ให มี ก ารประสานแผนงานและปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณลงสู
กลุมเปาหมายคนยากจนอยางสอดคลองกับสภาพปญหาในแตละพื้นที่
3.2 ให มี ก ารประเมิ น สถานการณ ค วามยากจนในพื้ น ที่ ช นบทและเมื อ งอย า ง
ตอเนื่อง โดยจัดทําเครื่องชี้วัดความยากจนระดับภาพรวมที่ถูกตองและปรับไดทันกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลง ควบคูกับการสรางฐานขอมูลคนจนในชนบทและคนจนในเมืองอยางเปนระบบ และ
พัฒนาเครื่องชี้วัดความยากจนจากระดับชุมชน
4) ปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบใหคนจนไดรับโอกาส สิทธิ ความเสมอภาคและ
ความเปนธรรม โดยผลักดันใหปรับปรุง แกไขและยกรางกฎหมายตางๆ ที่จะเปนเครื่องมือใหคนจน
สามารถมีสิทธิและมีสวนรวม อาทิ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การประกอบการจากภูมิปญญาทองถิ่น
การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ปาชุมชน
ตลอดจนการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินสําหรับกลุมคนยากจนในภาคเกษตรที่ไรที่ทํากิน ควบคู
ไปกับการผลักดันใหมีการปรับปรุงนโยบายดานภาษีใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มฐานภาษีที่กอใหเกิด
ความเปนธรรมทางสังคมและไมสงผลกระทบตอคนยากจน
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมอยางยั่งยืน ในสวน
การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดเปาหมาย ดังนี้
1. ใหประเทศไทยคงความเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของโลก โดยเพิ่มสวนแบงตลาดสงออก
สินคาเกษตร รวมทั้งเปนแหลงแปรรูปสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูง
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2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.0 ตอป โดยที่
ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.5 ตอป
3. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.5 ตอป
โดยผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอย
ละ 3 ตอป
4. สรางความมั่นคงของภาคเกษตรโดยขยายกระบวนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของเกษตรกร ดวยการยกระดับรายไดควบคูกับการมีงานทํา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร
5. ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบเพิ่มขึ้น โดยมีวิสาหกิจที่จดทะเบียน คิดเปน
สัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดในป 2549
6. สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ให เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น ระบบมี ค วามต อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาคน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และโครงสรางพื้นฐาน
7. สรางระบบขอมูลและตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
สําหรับการสรางความเชื่อมโยงและความสมดุลระหวางเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ แผนฯที่ 9 ไดเนนการสรางรากฐานและสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ
เสรี โดยมีเปาหมายดังนี้
1. ใหการสงออกสินคาขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป โดยเพิ่มสวนแบงตลาดสงออกของไทย
ใหอยูในระดับรอยละ 1.1 ของตลาดโลก ในป 2549
2. ใหมีนโยบายการลงทุนที่เอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมุงการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการสรางมูลคาเพิ่มควบคูไปกับการสงเสริมการตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่น และการริเริ่มสรางเทคโนโลยีดวยตนเอง
3. รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยรอยละ 7-8 ตอป และใหคนไทย
ทองเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป
ในชวง 4 ปที่ผานมาของแผนพัฒนาฉบับที่ 9 นโยบายทรัพยากรน้ําถูกกลาวถึงมากที่สุดอีก
ชวงเวลาหนึ่ง ตั้งแตป 2546 รัฐบาลไดเสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยมี
ขอเสนอเปน National Water Grid System และพรอมที่จะทุมเทงบประมาณเพื่อการนี้ เพื่อพัฒนา
พื้นที่ชลประทานใหไดทั้งประเทศ อยางไรก็ตามขอเสนอนี้ไดถูกแปรมาเปนสวนหนึ่งของ Mega
Project ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ในวงเงินลงทุนประมาณ 200,000 ลานบาท ในปลายป
2548 ซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินการใหตางประเทศยื่นความจํานงในการลงทุนในโครงการดังกลาว
ในชวงตนป 2549 เพื่อใหทันกับการเริ่มโครงการใหไดในป 2550
นโยบายทรัพยากรน้ํา ที่มีพัฒนาการมากที่สุดเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมาคือ การยก
รางพรบ.ทรัพยากรน้ํา โดยกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถ
ยกรางแลวเสร็จสมบูรณในป 2548 และกําลังรอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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นโยบายทรัพยากรน้ํา กับการแกไขปญหาความยากจน

ภาครัฐไดลงทุนใหแกเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสในการ
เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากกวาพื้นที่เกษตรกรรมน้ําฝน ตรรกะนี้เปนแกนกลางของการผลักดัน
โครงการชลประทานทุกโครงการ เชน มีการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางลุมน้ําเจาพระยา มีพื้นที่
ชลประทานมากกวา 40% ตําบลยากจนสวนใหญอยูนอกเขตชลประทานในขณะที่ตําบลยากจน
เหลานี้มีชลประทานเพียง 15% สวนภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทานไมถึง 10% แตมีตําบลยากจนอยู
มากถึง 40% 20 หลักคิดเชนนี้อาจจะถูกตองบางสวน ในแงการมีโอกาสสรางรายไดมากขึ้นจากการ
ไดใชน้ําชลประทาน แตดูเหมือนวาปญหาอื่นๆก็ติดตามควบคูกันมา เชน ปญหาหนี้สิน ปญหาการ
ไมมีที่ดินทํากิน ปญหาราคาพืชผลการเกษตร นอกจากนี้ยังมีปญหาเชิงโครงสราง เชนการจัดสรรน้าํ
ชลประทาน การพิจารณาและตัดสินใจดําเนินโครงการ การตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
ความเหลื่อมล้ํา ของการกระจายรายได และสุด ท ายเป นปญ หาในเรื่อ งผลกระทบจากโครงการ
ชลประทาน ที่มีผลดานลบตอวิถีการจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยูเดิม ซึ่งจะไดกลาวถึงทั้งหมดใน
ลําดับตอไป
ดังนั้นปญหาความยากจนไมไดเกิดจากสาเหตุเรื่อง “รายได” เพียงประการเดียว หลาย
หนวยงานไดศึกษาสาเหตุของความยากจนไว รวมทั้ง TDRI ไดศึกษาสาเหตุเชิงนโยบายของปญหา
ความยากจนไวเชนกัน มีสาระโดยสรุป คือ21
1. นโยบายดานการศึกษาไมสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนจน เชน นโยบายที่รัฐสงเสริม
เปนนโยบายเนนความรู ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรตายตัวหรือเปนความรูในแงทฤษฎีที่ไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงหรือไมมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนจน
2. นโยบายที่ไมเอื้อตอการเขาถึงทรัพยากรของคนในทองถิ่น เชน พรบ.ปาสงวน ที่ทําใหคนจน
ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรในทองถิ่นของตน หรือเขามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นได
3. แนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม ทําใหคน
จน (โดยเฉพาะในชนบท) ไมเห็นความสําคัญของการทําการเกษตร อันเปนอาชีพหลักของ
ประชากรในประเทศ
4. แนวทางการพัฒนามุงสรางความเจริญในเมืองมากกวาในชนบท ทําใหคนจนในชนบทสวน
ใหญอพยพเขามาหางานทําในเมืองทําใหเกิดความไมสมดุลและเปนปญหาตอการพัฒนาเชน
เกิดปญหาดานที่อยูอาศัยหรือชุมชนแออัดในเมือง ขณะที่พื้นที่ในชนบทถูกทิ้งใหรกราง

20

การบรรยายของนายสุวิทย คุณกิตติ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทําแผนการ
จัดการแบบบูรณาการ ที่สโมสรกระทรวงตางประเทศ 23 กรกฎาคม 2546
21
สถานการณความยากจนในประเทศไทย , TDRI , หนา 19-20 ดาวโหลดจาก www.tdri.or.th วันที่ 30 ธันวาคม 2548
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาโดยรวมสงผลใหแนวโนมสัดสวนของคนจนไดลดลงมาโดยตลอด
โดยในป 2547 ยังคงมีกลุมคนจนมากถึง 7.5 ลานคน หรือมีกลุมคนจนในภาคชนบทคิดเปนรอย
ละ 15.40 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ และคนจนสวนใหญยังคงอยูในภาคอีสานหรือรอยละ
18 หรือมีจํานวน 3.8 ลานคน ซึ่งใกลเคียงกับภาคเหนือที่มีสัดสวนคนจนรอยละ 17.5
3.1.

ความเหลื่อมล้ําของรายได

ปญหาสําคัญที่ยังคงดํารงอยูคือ ความเหลื่อมล้ําของรายไดยังอยูในระดับสูง ใน
ป 2547 พบวาคนจนสุด 20% มีรายไดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 4.2 ในป 2545 เปนรอยละ
4.3 ในป 2547 ในขณะที่คนรวยสุด 20% สุดทายมีสัดสวนรายไดไมเปลี่ยนแปลงคือรอยละ 55.2
ซึ่งยั ง คงครองสั ด ส ว นรายได ม ากกวา ครึ่ง หนึ่งของทั้งประเทศ และความเหลื่อ มล้ํา ดา นรายได
ระหวางกลุมที่มีรายไดสูงสุดกับกลุมที่มีรายไดต่ําสุดยังคงมีมากถึง 12.8 เทา 22
ตารางที่ 5 แสดงสัดสวนรายไดระหวางประชากรกลุมตางๆและความไมเทาเทียมกันของ
รายได23
2539
4.1
7.5
11.8
19.9
56.7
13.8

2541
4.2
7.6
11.9
19.8
56.5
13.5

กลุมประชาชากรที่มีรายไดต่ําสุด 20% แรก
กลุมประชาชากรที่มีรายได 20 % ที่สอง
กลุมประชาชากรที่มีรายได 20 % ที่สาม
กลุมประชาชากรที่มีรายได 20 % ที่สี่
กลุมประชาชากรที่มีรายไดสูงสุด 20 % สุดทาย
ความเหลื่อมล้ําระหวางประชากรกลุมแรกกับ
กลุมสุดทาย (เทา)
ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ
ประมวลผลโดย : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกระจายรายได สศช.
หมายเหตุ : * ป 2547 เปนขอมูลครึ่งป

22

2543
3.9
7.2
11.4
19.7
57.8
14.8

2545
4.2
7.8
12.3
20.5
55.2
13.1

2547*
4.3
7.9
12.3
20.3
55.2
12.8

3 ปของแผน 9 : ผลกระทบของการพัฒนา ดาวโหลดจาก www.nesdb.go.th/econSocial/devCom/follow_assess.php 2
มกราคม 2549
23
เพิ่งอาง หนา 20
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ตารางที่ 6 สัดสวนคนจน พ.ศ.2505-2544 24
พ.ศ.
2505/2506
2511/2512
2518/2519
2524
2529
2531
2533
2535
2537
2539
2541
2542
2543
2544
2545
2547

เทศบาล
%
38
16
14
7.5
5.9
8.0
6.9

สุขาภิบาล
%
13.5
18.6
21.8
18.2

ชนบท
%
61
43
35
27.3
25.8
40.3
33.8

3.6
1.6
1.4
1.3
*
*
6.7
4.7

12.7
5.8
7.5
8.8
*
*

29.7
14.9
17.3
21.5
*
*
19.7
15.4

ประเทศ
%
57.0
39.0
31.0
23.0
29.5
32.5
27.2
23.2
23.2
11.4
13.0
15.9
14.2
13.0
15.5
12.0

เสนความยากจน
(บาท/คน/เดือน)
*
*
*
*
*
473
522
600
636
737
878
886
882
916
1,190
1,243

จํานวนคนจน
(ลานคน)
*
*
*
*
*
17.9
15.3
13.5
9.7
6.8
7.9
9.9
8.9
8.2
9.5
7.5

ที่มา: พ.ศ.2505/2506-2518/2519, ดร.เอื้อย มีสุข, Income, Consumption and Poverty in Thailand,
1962/66 to 1975/76
พ.ศ. 2524 และ 2529, การศึกษาของ TDRI
พ.ศ. 2531-2547, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
* ไมมีขอมูล

24

ประมวลจาก ความยากจนและการกระจายรายไดป 2542 ในจดหมายขาวของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ปที่ 44 เลมที่ 1 : กันยายน 2543สถานการณความยากจนในประเทศไทย , TDRI 3 ปของแผน 9 :
ผลกระทบของการพัฒนา ดาวโหลดจาก www.nesdb.go.th/econSocial/devCom/follow_assess.php 2 มกราคม 2549
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ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนผลผลิตมวลรวมของประเทศ กับภาคการผลิตตางๆ
2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

447,176

498,587

435,507

444,185

468,905

514,257

607,863

654,810

1.1 Agriculture, Hunting and
351,974
Forestry

390,604

332,045

326,389

357,979

406,809

498,684

543,418

1.2 Fishing

95,202

107,983

103,462

117,796

110,926

107,448

109,179

111,392

2. Non-Agriculture

4,285,434 4,127,860 4,201,572 4,478,546 4,664,597 4,936,386 5,321,112 5,848,678

2.1 Mining and Quarrying

82,402

2.2 Manufacturing

1,427,657 1,428,323 1,514,030 1,653,658 1,715,926 1,836,083 2,063,242 2,243,898

1. Agriculture

84,318

87,362

116,726

126,232

135,851

154,582

175,020

2.3 Electricity, Gas and
118,958
Water Supply

142,277

130,399

146,105

166,683

175,595

191,006

210,896

2.4 Construction

178,680

166,253

150,615

154,493

165,719

174,967

198,537

856,098

866,332

903,413

981,686

271,824

2.5 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles and Personal and
Household Goods
2.6 Other

812,214

785,928

801,340

847,564

1,572,379 1,508,334 1,511,188 1,563,878 1,645,165 1,756,806 1,833,902 2,038,641

Gross Domestic Product,
4,732,610 4,626,447 4,637,079 4,922,731 5,133,502 5,450,643 5,928,975 6,503,488
(GDP)
Per Capita GDP (Baht)

78,093

Per Capita GDP Per Month
(Baht)
6,508
รายไดจากภาคการทองเที่ยว 220,754
สั ด ส ว น ข อ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร
(1.1) ตอ GDP (%)
7.44

75,594

75,026

79,098

81,916

86,322

93,142

101,304

6,300

6,252

6,592

6,826

7,194

7,762

8,442

242,177

253,018

285,272

299,047

323,484

--

--

8.44

7.16

6.63

6.97

7.46

8.41

8.36

สัดสวนของภาคนอกเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมทั่วไป (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
ตอ GDP (%)
56
57
58.8
59.21
58.82
58.33
58.82
58.59
สั ด ส ว น ร า ย ไ ด ภ า ค ก า ร
ทองเที่ยวตอ GDP (%)
4.66
5.23
5.46
5.79
5.82
5.93
--เสนความยากจน (บาท/
คน/เดือน)
-878
886
882
916
1,190
-1,243
สัดสวนของเสนความยากจน
ตอ GDP ตอเดือน (%)
-13.94
14.17
13.34
13.42
16.54
-14.72
ปรับปรุงจาก
1. Gross National Product and National Income at Current Market Prices by Economic Activities 1997-2004 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดาวโหลดจาก
http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/nad.htm#gpp วันที่ 30 ธันวาคม 2548
2. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสรางของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดย มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ คณะทํางานการบริการและการ
ทองเที่ยว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มิถุนายน 2547 หนา 107-108
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ตั ว เลขเปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นผลผลิ ต มวลรวมของประเทศกั บ ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเที่ยว ยังคงยืนยันในขอเท็จจริงวา ภาคเกษตรมีสัดสวนนอยลง
เมื่อเทีย บกับภาคอื่นๆ อันเปนผลมาจากการพัฒนาที่เนนความสําคัญของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก และตัวเลขเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึง ความไมเปนธรรมของการกระจาย
รายได ยังคงดํารงอยูในโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใตแนวคิดวา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจะกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง การจางงานเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตสินคา
และบริการขยายตัว ในที่สุดแลวผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวจะ
กระจายไปสูคนยากจน (Trickle – Down) แตผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับกลุมคนรวยกอน
แลวจึงสงผานไปสูคนยากจนในรอบที่สอง กลาวคือ คนยากจนเริ่มไดรับประโยชนก็ตอเมื่อคนรวย
เริ่มใชจาย ซึ่งเปนการไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางออม หมายความวา
สัดสวนของผลประโยชนที่คนยากจนไดรับยอมนอยกวาคนรวยเสมอ25
3.2.

ความไรประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน

โครงการชลประทานทุกโครงการ จะมีการคํานวณผลประโยชนที่เกษตรจะไดรับ แต
เมื่อมีการดําเนินงานกอสรางไปแลวไปแลว ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะไดตามที่ระบุไวในโครงการ
ตั้งแตแรกหรือไมนั้น เปนเรื่องที่ไมมีกลไกตรวจสอบหรือประเมินที่ชัดเจน และหลายโครงการ
กลายเปนการลงทุนที่เกือบสูญเปลาโดยเกษตรกรไดใชประโยชนนอยมาก ในที่นี้จะยกตัวโครงการ
ชลประทานบางโครงการที่สะทอนปญหาในประเด็นนี้ไดชัดเจน
3.2.1. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ 8 โครงการ ภายใตเงื่อนไข
โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม(ASPL) ของธนาคารพัฒนาเชีย
ตางมีเปาหมายเชิงรูปธรรมของรายไดของเกษตรกรในทุกพื้นที่โครงการ ที่จะมีรายได
สุทธิเพิ่มขึ้นจากการเกษตร สรุปไดดังนี้

25

ความยากจนและการกระจายรายไดป 2542 ในจดหมายขาวของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ปที่ 44 เลมที่ 1 : กันยายน 2543
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ตารางที่ 8 โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทานขนาดใหญ 8 โครงการ ภายใต เ งื่ อ นไข
โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรกรรม(ASPL)
เงินกู (บาท)

โครงการ

รายไดสุทธิหาก
ไมปรับปรุง
โครงการ(บาท/
ครัวเรือน/ป)
237,935,000.00 38,702
647,492,000.00 20,937

1. โครงการกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
2. โครงการลุมน้ําปงตอนลาง
จ.นครสวรรค จ.กําแพงเพชร
2.1 โครงการวังบัว
2.2 โครงการวังยาง
2.3 โครงการหนองขวัญ
2.4 โครงการคลองกระถิน
3. โครงการทุงสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา 370,000,000.00 18,542
4. โครงการหวยหลวง จ.อุดรธานี
430,000,000.00 22,995
5. โครงการแมลาว จ.เชียงราย
680,000,000.00 12,908

รายไดสุทธิหาก
มีการปรับปรุง
โครงการ(บาท/
ครัวเรือน/ป)
53,222
33,525

รายไดสุทธิของ
เกษตรกรที่
เพิ่มขึ้น(บาท/
ครัวเรือน/ป)
14,520
12,588

41,379
51,315
23,865

22,837
28,320
10,957

ที่มา: 1. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โครงการกระเสียว กรมชลประทาน สิงหาคม 2543
2. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โครงการลุมน้ํา ปงตอนลาง กรมชลประทาน สิงหาคม
2543
3. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โครงการทุงสัมฤทธิ์ กรมชลประทาน กรกฎาคม 2543
4. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โครงการหวยหลวง กรมชลประทาน กรกฎาคม 2543
5. โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โครงการแมลาว กรมชลประทาน สิงหาคม 2543

งบประมาณที่ใชในการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดใหญทั้ งหมดรวมกัน
ประมาณ 2,365,542,000 บาท จนถึงปจจุบันยังไมมีการประเมินผลใหเห็นไดวา เกษตรกรใน
พื้นที่โครงการเหลานี้ มีรายไดเพิ่มขึ้นตามขอเสนอของโครงการหรือไมอยางไร อยางไรก็ตามการ
กอสรางในพื้นที่โครงการชลประทานแตละแหง เกษตรกรก็อาจจะไดรับประโยชนบางในแงของการ
เป น แรงงานรั บจา งรายวั น แตนั่น ก็ ไ มใ ช เป า หมายของการเพิ่ม รายไดใ หแ กเ กษตรกรในพื้น ที่
ชลประทาน
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โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม 26

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา โดยเริ่มงาน
การศึกษาโครงการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 มีระยะเวลาดําเนินงานศึกษารวม 18 เดือน เพื่อ
ศึกษาการนําปริมาณน้ําสวนเกินในลุมน้ําอื่น มาเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอกับความจุอางเก็บน้ําเขื่อน
แมกวงอุดมธาราและความตองการใชน้ําในลุมน้ําแมกวง โดยการนําน้ําจากลุมน้ําแมแตงและลุมน้ํา
แมงัดมาเติมใหกับเขื่อนแมกวง ในปริมาณ 147.42 ลานลบ.ม. ตอ5เดือน(กรกฎาคม –
พฤศจิกายน) มูลคาโครงการป 2544 เทากับ 5,279.62 ลานบาท คิดเปนตนทุนเฉลี่ยคาน้ําตอ
การลงทุนทั้งหมดเทากับ 7.94 บาทตอลบ.ม. เฉพาะคาบํารุงรักษาเปนเงิน 0.04 บาทตอ ลบ.ม.
รายงานฉบับสุดทาย งานศึกษาความเหมาะสม เลมที่ 1 รายงานสรุปสําหรับนัก
บริหาร(กรกฎาคม 2545) ไดระบุผลประโยชนของโครงการไวดังนี้
1. การปรับปรุงการจัดการลุมน้ําแมกวง ทําใหลดปญหาการขาดแคลนน้ํ าได 39.03 ลา น
ลบ.ม.
2. ผลประโยชนทางตรงของโครงการ ไดแก
• ผลประโยชนดานการเกษตร ในพื้นที่ชลประทานโครงการแมกวงฤดูแลง เปนพื้นที่
รวม 40,860 ไร
• ผลประโยชนดานอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เฉลี่ยปละ 49.99 ลาน ลบ.ม.
• ผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่เกษตร จํานวน 217.73 ไร
3. รายไดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเมื่อมีโครงการเพิ่มขึ้น 34,316บาท/ครอบครัว/ป
โครงการผันน้ําแมแตง-เขื่อนแมกวง จะสรางผลกระทบกับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
แมกวง ไปยังพื้นที่อื่นๆที่ถูกผันน้ําออกไป ซึ่งมีลักษณะเปนการถายเททรัพยากรน้ําไปเพื่อสรางความ
มั่งคั่งในอีกลุมน้ําหนึ่ง โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการประทานแมกวงทั้งหมด ยังคงไมมีหลักประกัน
ใดๆวาจะไดรับความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นไดจริง ตัวอยางเชน
1.
จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําแมน้ํา(2507-2542) ที่ใกลเคียงกับจุดผันน้ํา การผันน้ํา
แมแตง(108.48 ลานลบ.ม./5เดือน)กอนที่จะเขาสูโครงการชลประทานแมแตง มีสัดสวนระหวาง
9.50% - 64.95% ของปริมาณน้ําที่ไหลในระหวางเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน และน้ําแมแตงมี
26

งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม รายงานฉบับสุดทาย งานศึกษาความเหมาะสม เลมที่ 1 รายงานสรุปสําหรับนักบริหาร , เลมที่ 2 รายงานหลัก เสนอ
โดย บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท วายพี คอนซัลแตนท จํากัด , กรกฎาคม
พ.ศ. 2545
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แนวโนมลดลงมาโดยตลอด ดังนั้นการผันน้ําออกจากลุมน้ําแมแตงจะสรางปญหาใหกับระบบนิเวศน
กิจการทองเที่ยว และการใชน้ําในโครงการชลประทานแมแตงมาก
สภาพการขาดแคลนน้ําในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแมแตง ไดเกิดขึ้นมากอน
หนานี้แลว โดยขาดแคลนในฤดูฝน 8.04 ลานลบ.ม. และขาดแคลนในฤดูแลง 1.38 ลานลบ.ม. ใน
อนาคตอีก 20 ปหากมีการพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา และ
มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําจากฝายแมแฝกกลับมาคืนใหโครงการชลประทานแมแตงในฤดู
แลงปริมาณ 24.88 ลาน ลบ.ม.ตอป แตสภาพการขาดแคลนน้ําจะยังคงมีอยูตอไป โดยเฉพาะในฤดู
ฝนจะขาดแคลน 7.50 ลานลบ.ม. และฤดูแลงจะขาดแคลน 1.86 ลานลบ.ม.
2.
โครงการนี้จะผันน้ําสวนหนึ่งจากเขื่อนแมงัดไปเขื่อนแมกวงดวย จํานวน 63.60
ลานลบ.ม./ป หรือประมาณ 25% ของความจุเขื่อนแมงัด เกษตรกรที่ไดรับน้ําชลประทานจากเขื่อน
แมงัดยังไมสามารถเขาถึงขอมูลและตรวจสอบขอมูลชุดนี้ไดในขณะนี้ เนื่องจากเขาใจวาเปนการผัน
น้ําแมแตงผานเขื่อนแมงัดไปเทานั้น
โครงการผันน้ําแมแตง-เขื่อนแมกวง ไดเสนอรายไดสุทธิของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นไวสูง
มาก ถึง 34,316 บาท/ครอบครัว/ป เพื่อตองการเนนใหเห็นวาเปนโครงการที่มีผลประโยชนตอ
เกษตรกรสูง ซึ่งยากที่จะประเมินไดเชนกัน แตในชวงตนป 2549 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อน
แมกวงมีอยูในระดับสูงสุด จึงสามารถอนุมานไดวาเปนสถานการณที่มีน้ําผันมาเขาเขื่อนเต็มที่แลว
ดังนั้นหากจะมีหนวยงานใดลงไปทําการรวบรวมขอมูลในพื้นที่โครงการชลประทานแมกวง เพื่อ
พิสูจนใหไดวาเกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากสภาพที่มีน้ําสมบูรณ 100 % ไดจริงหรือไม หรือมี
รายไดเพิ่มขึ้นเทาไหร ก็จะเปนการตรวจสอบการศึกษาโครงการผันน้ําแมแตง-เขื่อนแมกวง ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามโครงการนี้จะสรางความไมเทาเทียมกันของการเขาถึงทรัพยากร
น้ําเชิงโครงสรางดวย ทั้งนี้เนื่องจากโครงการนี้มีเปาหมายเพื่อจัดหาน้ําใหแกภาคอุตสาหกรรม
ภาคเมืองและการทองเที่ยว ดังนั้นการจัดสรรน้ําในน้ําแมแตงและเขื่อนแมงัด จะถูกควบคุม
ดวยเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมที่ใชน้ํารายใหญจากเขื่อนแมกวงมากกวา
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ภาพที่ 2 โครงการผันน้ําแมแตง-เขื่อนแมกวง

3.2.3. โครงการชลประทานระบบทอสงน้ํานํารอง 10 โครงการ 27
โครงการชลประทานสงน้ําระบบทอสงน้ําเปนโครงการหนึ่ง ในแผนปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 โดยนายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ นขณะนั้ น ได เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2539 ใหกรมชลประทานดําเนินงานตามแผน เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
50,000 ไร
กรมชลประทานไดมอบหมายใหกลุมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัทเซาทอีส
เอเชียเทคโนโลยี จํากัด บริษัทปญญาคอลซัลแตนท จํากัด บริษัทรีซอสสเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด ทําการศึกษาโครงการดังกลาว และเสนอเปนโครงการชลประทานนํารอง 10 โครงการ ใน
พื้นที่ 50,000 ไร ใชระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ป 2540-2542) วงเงินงบประมาณสําหรับ
โครงการชลประทานนํารอง 875 ลานบาท และสําหรับจัดจางบริษัทที่ปรึกษาอีกเปนจํานวนเงิน

27

การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (เอกสารอัดสําเนา ไมระบุปที่พิมพ)
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185 ลานบาท ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดขอนแกน 3 โครงการ นอกนั้นจังหวัดละ 1 โครงการ ไดแก
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด กาญจนบุรี
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช น้ํ า ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ทั้ ง ในด า นการใช น้ํ า เพื่ อ การ
ชลประทาน การอุปโภคและบริโภค และกิจกรรมการใชน้ําตาง ๆ
2. เพิ่มแหลงน้ําเพื่อใชสําหรับอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ําไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนและเปดโอกาสใหมีการสรางงานในทองที่ชนบทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดระบบใหมีแหลงน้ําอยูใกลเคียงกับหมูบานและพื้นที่
ทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรที่อยูในพื้นที่สามารถนําน้ําไปใชเพื่ออุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชผักสวนครัวหรือปลูกพืชไรและสวนผลไมในฤดูแลง
รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการประมง เปนการสรางอาชีชนบทและยกระดับรายไดและคุณภาพ
ชีวิตขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล
ปญหาของโครงการชลประทานนํารอง 28
การตรวจสอบของสํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2546 ได พ บป ญ หา
มากมายในโครงการนํารองทั้งหมด จําแนกเปนประเด็นไดดังนี้
1. การกอสรา งมี ค วามล า ช ากว า กําหนดในสั ญ ญามาก ทั้ง ๆที่ ไดมีก ารขยายระยะเวลาการ
กอสรางมาถึงป งบประมาณ 2546 แตทุกโครงการยังคงมีความลาชาและเสร็จไมทันใน
ปงบประมาณ 2546 และมี 1 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการคือ โครงการระบบทอสงน้ํา
บานบึงบอน จ.ตราด และทุกโครงการตางประสบกับปญหาทางเทคนิคมากมาย ตั้งแตการ
ออกแบบผิดพลาดทั้งระบบไปจนถึงทอน้ําแตก
2. เกษตรกรไมสามารถลงทุนกอสรางระบบจายน้ําในไรนาของตนเอง ตอจากระบบสงน้ําที่กรม
ชลประทานไดสรางไว เนื่องจากตองใชเงินลงทุนเพิ่มในสวนนี้อีกประมาณ 11,650 บาท/ไร
ซึ่งแมแตเกษตรกรในเขตโครงระบบทอสงน้ําบานซําตาเรือง จ.จันทบุรี ซึ่งประกอบอาชีพทํา
สวนผลไม สามารถลงทุนไดมาก แตก็พรอมที่จะลงทุนไมเกิน 1,000 บาทตอไร
3. เกษตรกรไมสามารถรับภาระ คาใชจายสําหรับการสูบน้ําและการบํารุงดูแลรักษาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4 ลานบาท/ไร/ป หรือเกษตรกร 1 รายต องมีภาระคาใชจายสวนนี้ประมาณ
1,396 บาท/ไร/ป แตเกษตรกรในโครงการมีความพรอมที่จะจายไมเกิน 200 บาท/ไร
4. เกษตรกรและอบต.ไมมีความพรอมในการรับมอบเพื่อบริหารจัดการ ภายหลังโครงการ
กอสรางแลวเสร็จ เพราะในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม และขั้นตอนการออกแบบ
ทั้งหมด บริษัทที่ปรึกษาไมไดสํารวจหรือศึกษาความพรอมของเกษตรกรและอบต.ในพื้นที่
โครงการ และเกษตรกรไมทราบถึงภาระทางการเงินที่จะตองเกิดขึ้นในอนาคต
28

โพสตทูเดย 11 มิถุนายน 47
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ตารางที่ 9 รายชื่อโครงการชลประทานนํารองและพื้นที่ชลประทาน 29
โครงการ
1. ระบบทอสงน้ําบานดอนกอก อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
2. ระบบทอสงน้ําบานกุดแคน อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
3. ระบบทอสงน้ําบานโนนฆอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
4. สูบน้ําเพื่ออุปโภค–บริโภคและการเกษตร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
5. ระบบทอสงน้ํานิคมสรางตนเอง ลําโดมนอย อุบลราชธานี
6. ระบบทอสงน้ําบานทับทิมสยาม(โอตาลัต)อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
7. ระบบทอสงน้ําบานซําตาเรือง จ.จันทบุรี
8. ระบบทอสงน้ําบานวังคู จ.ฉะเชิงเทรา
9. ระบบทอสงน้ําบานบึงบอน จ.ตราด
10. ระบบทอสงน้ําสหกรณเขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี
รวม 10 โครงการ
ที่มา: กรมชลประทาน

จํานวนพื้นที่(ไร)
1,100
1,855
3,200
16,585
5,000
4,000
3,300
3,000
6,330
5,630
50,000

สรุปสาระสําคัญโครงการชลประทานระบบทอบานกุดแคน 30
โครงการชลประทานระบบทอบานกุดแคน มีที่ตั้งโครงการและสถานีสูบน้ําที่บานกุดแคน
ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน มีพื้นที่สงน้ําไดจริงประมาณ 1,412 ไร ครอบคลุมพื้นที่ใน
หมูบานสระพังงา บานภูมูลเบา บานเขื่อนชาง บานหนองนกเขียน บานกุดแคนและบานไผ ในเขต
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน รวมจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 118 ครัวเรือน
มูลคารวมทั้งโครงการเปนเงิน 88.97 ลานบาท เปนเฉพาะคากอสราง ไมรวมคาไฟฟา
สูบน้ําและคาบํารุงดูแลรักษา ตลอดอายุโครงการ 30 ป แบงเปนคาใชจาย 2 กลุมไดแก
1) สวนที่รัฐลงทุน

รวม

74.00 ลานบาท (เฉลี่ย 52,407 บาทตอไร)

2) สวนที่เกษตรกรตองสมทบ รวม

14.97 ลานบาท (เฉลี่ย 10,602 บาทตอไร)

จับชลประทานระบบทอขึ้นเขียง โดยคณะทํางานศึกษารูปแบบการจัดการน้ําภาคอีสาน ใน สารแมมูน ฉบับพิเศษ 2548: อีสาน
วิถีกับการจัดการน้ํา , แวง พลังวรรณ บรรณาธิการ
30
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการบานกุดแคน โครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา กรมชลประทาน 2542
29
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ผลตอบแทนดานการเงิน
การศึกษาความเหมาะสมของกรมชลประทานไดระบุวา
เกษตรกรในโครงการจะมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น ระหวาง 38,388 – 70,688 บาท/ครอบครัว/ป ซึ่ง
ไดสรุปเปนกรณีทางเลือกของรูปแบบฟารมจําลองไว 3 แบบ ดังนี้

ตารางที่ 10 ผลวิเคราะหผลตอบแทนดานการเงินจากโครงการชลประทานระบบทอ
ผลการวิเคราะห

รูปแบบ Farm Model
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3

1. สภาพปจจุบัน/อนาคตเมื่อไมมีโครงการ
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ป) (รวมรายไดนอกภาคเกษตร)
2.รายจายในครัวเรือน (บาท/ป)
3. สภาพอนาคตเมื่อมีโครงการ
รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว (บาท/ป) (รวมรายไดนอกภาคเกษตร)
4. รายจายในครัวเรือน
5. รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อมีโครงการ
รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นกอนหักคาสูบน้ํา
6. คาลงทุน คาสูบน้ําและบํารุงรักษาของเกษตรกร(บาท/ครัวเรือน/
ป)
7. รายไดสุทธิเพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน/ป)
8. รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นตอไร (บาท/ไร/ป)

75,066
22,422

75,066
22,422

75,066
22,422

168,822
22,422

136,522
22,422

152,672
22,422

93,756
23,068

61,456
23,068

77,606
23,068

70,688
5,891

38,388
3,199

54,538
4,545

อย า งไรก็ ต ามผลการศึ ก ษาความเหมาะสม ก็ ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความพร อ มและ
ความสามารถที่จะจายคาคืนทุน ในเรื่อง คาลงทุนในไรนา(2,550 บาท/ไร), คาสูบน้ํา(310 บาท/
ไร) และบํารุงดูแลรักษาของเกษตรกร(394 บาท/ไร) อยูในระดับต่ําและอาจจะมีความสามารถ
พรอมจายไดเต็มที่ เมื่อโครงการดําเนินการถึงปที่ 8 และคาใชจายเหลานี้ไดกลายเปนเงื่อนไข
สําคัญที่ทําใหโครงการชลประทานระบบทอบานกุดแคน มีเกษตรกรเขารวมนอยมากและประสบ
ความลมเหลวตั้งแตยังไมเริ่มดําเนินการ สาเหตุสําคัญคือ เกษตรกรไมไดรับรูขอมูลในรายละเอียด
ของคาใชจาย และความซับซอนของการระบบมากพอที่จะตัดสินใจได
เงื่อนไขของรูปแบบฟารมจําลองในรายงานการศึกษาความเหมาะสม สรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรูปแบบฟารมจําลอง
รูปแบบ พื้นที่ทํากิน
การปลูกพืชเมื่อไมมีโครงการ
ฟารม
เฉลี่ย
จําลอง ไร/ครอบครัว
1
12
ปลูกขาวเหนียวนาป 10 ไร
ปลูกขาวเจานาป 2 ไร

2

12

ปลูกขาวเหนียวนาป 10 ไร
ปลูกขาวเจานาป 2 ไร

3

12

ปลูกขาวเหนียวนาป 10 ไร
ปลูกขาวเจานาป 2 ไร

การปลูกพืชเมื่อมีโครงการ

แบงพื้นที่ 3 สวน
1. พื้นที่ 5.80 ไรปลูกขาวเหนียวนาปและฤดู
แลงปลูกขาวโพดหวาน 2.40 ไร, ปลูก
เมล็ดพันธุมะเขือเทศ 0.50 ไร
2. พื้นที่ 4.50 ไร ปลูกมะขามเปรี้ยว
3. พื้นที่ 1.70 ไร ปลูกพืชผัก 3 ผลัด คือ
ขาวโพดหวาน และ แตงราน
แบงพื้นที่ 3 สวน
1. พื้นที่ 5.80 ไรปลูกขาวเหนียวนาปและฤดู
แลงปลูกขาวโพดหวาน 2.40 ไร, ปลูก
เมล็ดพันธุมะเขือเทศ 0.50 ไร
2. พื้นที่ 4.50 ไร ปลูกมะขามเปรี้ยว
3. พื้นที่ 1.70 ไร ปลูกออยคั้นน้ํา
แบงพื้นที่ 4 สวน
1. พื้นที่ 5.80 ไรปลูกขาวเหนียวนาปและฤดู
แลงปลูกขาวโพดหวาน 2.40 ไร, ปลูก
เมล็ดพันธุมะเขือเทศ 0.50 ไร
2. พื้นที่ 4.50 ไร ปลูกมะขามเปรี้ยว
3. พื้นที่ 0.85 ไร ปลูกพืชผัก 3 ผลัด คือ
ขาวโพดหวาน และ แตงราน
4. พื้นที่ 0.85 ไร ปลูกออยคั้นน้ํา
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3.2.4. การศึ ก ษาและจั ด ทํ า แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)
เปนการศึกษาขอมูลในดานปริมาณน้ําตนทุน ปริมาณความตองการน้ํา และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนหลัก โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร
การพัฒนาพื้นที่และกลุมจังหวัด และเนนการเรงรัดหาน้ําสะอาดใหแกประชาชน รวมถึงการใชน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกิจการที่สรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดใหแกประชาชน
คณะกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2547 และประชาชาติธุรกิจ, 22 ม.ค. 2547) ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ เพื่อจัดทําแผนงานโครงการและพิจารณาการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่มในป 2547 โดยเสนอที่จะใชงบการลงทุนประมาณ 2.7 แสนลานบาท เพื่อแกปญหาน้ํา
อยางครบวงจร และใหประชาชนมีน้ําประปาอยางเพียงพอและมีมาตรฐานดวยระบบทอสงน้ํา
ทั่วประเทศภายในเวลา 3 ป
สําหรับการจัดหาน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสรางรายไดในดาน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และพื้นที่การพัฒนาภายใตนโยบายของรัฐ ไดแก
1. ดานเกษตรกรรม เชน การปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองให และการปลูกพืชหรือไม
ผลเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ควรดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญและขนาด
กลางจํานวน 211 โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 1.9 แสนลานบาท และโครงการปรับปรุง
ระบบชลประทานจํานวน 1,617 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1.9 หมื่นลานบาท
2. ดานอุตสาหกรรม เชน ดานการแกปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และ
เขตปริมณฑล ซึ่งปญหามีแนวโนมรุนแรงขึ้น ควรหาแหลงน้ําเพิ่มขึ้น 149 ลานลูกบาศก
เมตร
3. ดานการทองเที่ยว ตองกอสรางและปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ําเพิ่มประมาณ 8 พันลาน
ลูก บาศกเมตร ในพื้นที่ เปาหมาย ไดแ ก ภูเก็ต เชีย งใหม เกาะสมุย และเกาะพะงัน จ.สุ
ราษฎรธานี เกาะลันตาและ เกาะพีพี จ.กระบี่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง เกาะชาง จ.ตราด และหัว
หิน จ.ประจวบฯ
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได
เสนอใหก รมชลประทานพิ จ ารณาดํ า เนิ น การโครงการแกง เสื อ เตน และศึ ก ษาความเหมาะสม
โครงการเชื่อมโยงระหวางลําน้ําใหเปนโครงขายลําน้ําตามธรรมชาติ เชน แมแตง-แมงัด-แมกวง
รวมทั้งศึกษาแนวทางขุดคลองเชื่อมโยงบางไทรกับแมน้ําเจาพระยาเพื่อใชระบายน้ําในฤดูฝน เก็บกัก
น้ําในฤดูแลง และเพื่อการคมนาคม ตลอดจนจะตองริเริ่มการผันน้ําจากลุมน้ําภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน และใหสามารถถายเททรัพยากรน้ํามาใชในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา
เชน โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน โครงการโขง ชี มูล และโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน-เขื่อนภูมิพล

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

41

พรอมทั้งไดเสนอยุทธศาสตรการจัดการน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน
ของภาคอี ส าน โดยเน น การพั ฒ นาโครงการชลประทานระบบท อ การเชื่ อ มต อ ระบบ
ชลประทานในโครงการโขง ชี มูล ดวยงบประมาณ 4 พันลานบาท ระยะเวลา 3 ป และเชื่อวา
หากสามารถเชื่อมโยงโครงการชลประทานระบบทอเขากับระบบชลประทานที่มีอยูและพื้นที่ที่ขาด
แคลน และสามารถดึงน้ําสวนเกินในบางพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่ไมมีน้ํา จะทําใหปญหาน้ําทวมและขาดน้ํา
ในบางพื้นที่จะไดรับการแกไขใหหมดสิ้นไป (กรุงเทพธุรกิจ, 19 ก.ค. 2546)

3.2.5. แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ
แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ถูกนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากร
น้ําอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ที่จัดโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ระบุ
ปญหาเรื่องน้ําในภาพรวมวาภาคเหนือและภาคอีสานตองเรงแกปญหาขาดแคลนน้ําและปญหาน้ํา
ทวม สวนภาคกลางตองเรงการกระจายน้ําและเชื่อมโยงระบบเครือขายน้ําเขาดวยกัน ภาคตะวันออก
มีปญหาน้ําในอางเก็บน้ํานอยมาก ขณะที่ภาคใตประสบปญหาน้ําทวมในพื้นที่ขนาดใหญและปญหา
น้ําเนาเสีย
ขอเสนอหลักของโครงการจัดทําแผนบูรณาการฯ เนนการจัดหาน้ําโดยการสราง
เขื่อน อางเก็ บน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และระบบแกมลิง การผันน้ําระหวางลุมน้ํา
ภายในประเทศ และการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการพัฒนาชลประทานระบบทอและ
เครือขาย เพื่อบรรลุเปาหมายที่จะใหมีน้ําใชครอบคลุมพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น 103 ลานไร หรือ
ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 132.48 ลานไร ใหเปนพื้นที่เกษตรชลประทานภายใน 5 ป ทั้งนี้
กําหนดใหการสํารวจและออกแบบทั้งระบบแลวเสร็จภายในป 2547 และดําเนินการกอสรางเสร็จ
สิ้นภายในป 2551 คาดวาจะตองใชงบประมาณการลงทุนประมาณไมต่ํากวา 2 แสนลานบาท
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ภาพที่ 3 แผนผังโครงการ Water Grid
3.3.

โครงการชลประทาน ที่มีผลในการทําลายวิถีชีวิตของชุมชนและระบบนิเวศน

3.3.1. โครงการ โขง-ชี-มูล
ปณิธาน 31
“เมื่อเกิดมาทามกลางแผนดินแลง
ยอมมีฝนจะแตงแตมความฉ่ําชื่น
เมื่อใจฝนยังคงทะนงยืน
อุปสรรคแมแสนหมื่นจะฝาไป
ไมมีเกียรติยศใดจะเหนือกวา
ชุบแผนดินมารดาใหสดใส
แมความฝน ความหวัง จะยังไกล

31

คําปณิธานของนายประจวบ ไชยสาสน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานในชวงการดําเนินการ
โครงการโขง-ชี-มูล ปรากฏในเอกสารหาเสียงเลือกตั้ง 2533
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หากปณิธานที่จริงใจนั้นไกลเกิน”
โครงการโขง-ชี-มูล นับเปนโครงการชลประทานที่ใหญที่สุดของภาคอีสาน อนุมัติ
ตั้ ง แต ส มั ย พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หวั ณ เป น นายกรั ฐ มนตรี ในคราวการประชุ ม ครม.สั ญ จรที่ จ.
ขอนแกนในวันที่ 8 เมษายน 2532 โครงการโขง-ชี-มูลมีเปาหมายจะสงน้ําใหพื้นที่เกษตรกรรมถึง
4.98 ลานไรในพื้นที่ 15 จังหวัด กําหนดแผนพัฒนาเปน 3 ระยะรวม 42 ป ตั้งแตพ.ศ. 25352576 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 228,000 ลานบาท (ตัวเลขเมื่อป 2535)
โครงการนี้จ ะใชน้ํ า ภายในประเทศเพีย ง 734,540 ไร รวมการปรั บ ปรุง ระบบ
ชลประทานเดิมของเขื่อนลําปาว 305,000 ไร ดังนั้นจะเหลือพื้นที่ที่ตองพึ่งพาน้ําจากแมน้ําโขงถึง
4,272,050 ไร
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเห็นชอบกับรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโขง-ชี-มูล วันที่ 26 กรกฎาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขใหชะลอโครงการในสวนที่
ตองสูบน้ําจากแมน้ําโขงเอาไวกอน เพราะเกรงผลกระทบจากการผันน้ําโขงเขามาจะสรางปญหาตอ
และรวมถึงการศึกษาขอมูลดานผลกระทบที่เกิดจากการ
การแพร กระจายดินเค็มเพิ่มขึ้น
แพรกระจายดินเค็มและน้ําขังเพิ่มเติม พรอมทั้งศึกษาหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวที่มี
ผลกระทบในทางปฏิบัติดวย ซึ่งเปนผลมาจากขอเสนอแนะตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งไดพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบโครงการโขง-ชี-มูล กอนหนาคณะสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามลําดับขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติคุมโครงและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 - กฎหมายสิ่งแวดลอม
2535
ตอมากรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดนําเสนอผลการศึกษาใหมตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติทบทวนแผนการดําเนินงาน และวงเงินที่จะใชในโครงการโขง-ชี-มูลใหม โดยจะ
ดําเนินการเฉพาะในแผนพัฒนาระยะที่ 1 ทั้ง 3 ขั้นตอนกอน ไดพื้นที่ชลประทาน 2.323 ลานไร ใน
วงเงิน 39,508 ลานบาท และใชน้ําจากแมน้ําโขง 1,614,520 ไร ใชน้ําในประเทศ 734,540 ไร
และ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 ใหกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานดําเนินการตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 เฉพาะขั้นที่ 2 ซึ่งเปนการพัฒนา
โดยการใชน้ําภายในประเทศ ประกอบดวย กอสรางเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ําและระบบชลประทาน
ในลุมน้ํามูล และชี รวม 13 โครงการยอย วงเงิน 9,996 ลานบาท และโครงการระบบชลประทาน
รอบอางเก็บน้ําหวยหลวง 350 ลานบาท รวมเปน 14 โครงการยอย รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 10,346
ลานบาท สามารถสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกได 525,592 ไร ในระยะเวลา 9 ป ตั้งแตป 25352543
โครงการโขง-ชี-มูล ประกอบดวยการกอสรางระบบสูบน้ําจากแมน้ําโขง คลองผัน
น้ํา สรางฝายและเขื่อน และระบบกระจายน้ําสูไรนา ทั้งในลุมน้ําชีและลุมน้ํามูล ในที่นี้จะกลาวถึง
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ผลกระทบที่เปนดานกลับของเปาหมายการแกไขปญหาความยากจน อันเนื่องมาจากโครงการโขงชี-มูลทั้งในมิติของการสูญเสียรายไดหรือผลผลติการเกษตรโดยตรง และการสูญเสียความสามารถ
ในการเขาถึงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใชความรูของชุมชนเปนพื้นฐาน
1. ความเสียหายแรกที่เกิดขึ้น โครงการหนองหานกุมภวาป 32 ไดสรางคันดินสูงเพื่อกั้นออม
โดยรอบหนองหานกุมภวาป โดยหวังจะใหเปนอางเก็บกักน้ําที่ผันน้ํามาจากน้ําโขง แตโครงสราง
ดังกลาวก็ทําใหปริมาณน้ํามหาศาลของลุมน้ําหนองหานที่ไหลหลากอยูนอกอางเก็บน้ําไมสามารถ
ไหลทะลวงคันดินลงสูหนองหานได ชาวบานในพื้นที่โครงการหนองหานกุมภวาป ไดออกมาเรียกรอง
ใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องคลองสงน้ําและคันดินทับที่นา และน้ําทวมนาเสียหายซึ่งเปนผลมาจาก มี
ราษฎรไดรับผลกระทบประมาณ 1,200 ครอบครัว พื้นที่นาเสียหายประมาณ 30,000 ไรเศษ แต
ปญหาเรื่องนี้ก็ไดเงียบหาย อันเปนผลจากการเจรจาทําความตกลงโดยนักการเมืองที่เปนผูผลักดัน
โครงการนี้ขึ้นมา

2. การสรางฝายกั้นแมน้ําชี 33ปจจุบันในลุมน้ําชี ไดมีการสรางฝายเพื่อกั้นแมน้ําชีไปแลวหก
ฝาย คือ ฝายชนบท, ฝายมหาสารคาม, ฝายทาตูม, ฝายนางเลิง, ฝายยโสธร-พนมไพร และฝายธาตุ
นอย ฝายทั้งหมดไดสรางเสร็จสิ้นเมื่อป 2542 ลักษณะการสรางฝายจะปดทางเดินของแมน้ําชีเดิม
แลวมาสรางฝายเพื่อทําทางเดินแมน้ําชีใหม โดยมีประตูเหล็กหกถึงแปดบานในการเปด-ปด ชวง
หนาฝายจะเปนลักษณะคลายคอขวดและมีผนังกันน้ํา 2 ขาง (คันไดค)
จากการทดลองกักเก็บน้ําหลังจากฝายสรางเสร็จป 2542-2545 ไดเกิดปญหาและ
ผลกระทบตอชุมชนตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่ทางการเกษตรตลอด
ระยะเวลาสามป เนื่องจากในชวงฤดูแลงการกักเก็บน้ําของฝายแตละฝายมีปริมาณมาก โดยชุมชนที่
อาศัยอยูในลุมแมน้ําชีไมไดใชประโยชนจากการกักเก็บน้ํา เมื่อเขาฤดูฝนชวงปลายเดือนสิงหาคมกันยายน ฝายแตละฝายในลุมน้ําชีก็ยังกักเก็บน้ําไว โดยที่ไมไดทยอยระบายน้ําออก ประกอบกับมี
ฝนตกมากเหนือเขื่อนในลุมน้ําสาขา เชน น้ําพอง น้ําปาว เขื่อนเหลานี้จึงไดระบายน้ําลงสูแมน้ําชี
ขณะที่ในลุมน้ําชียังคงมีปริมาณน้ํามาก ทําใหแตละฝายรับน้ําไมไหวจึงตองเรงระบายออก สงผลให
น้ําชีแทนที่จะไหลลงแมน้ํามูลกลับเออขึ้นมาทวมขังในหมูบาน และพื้นที่ทางการเกษตรเปน
ระยะเวลาถึงสองเดือน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด และยโสธร

32

โขง-ชี-มูน: เติมน้ําเติมชีวิตใหชาวอีสาน? โดย เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์, มารกี้ ลอว , มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2544 (เอกสาร
อักสําเนา)
33
รายงาน: แมน้ํารอยฝาย “โขง-ชี-มูล เฟส 2” หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 23 พฤษภาคม 2546
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การประมงในลุมน้ําชียังไดรับผลกระทบหลังจากมีการสรางฝายที่กักเก็บน้ํา ทําใหพันธุปลา
ในลุมน้ํามูลไมสามารถทวนน้ําขึ้นมาวางไขได ชุมชนหาปลาเริ่มหาปลายากขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก
ชาวบานไมสามารถจับชีพจรน้ําขึ้นลงไดเหมือนในอดีต ขอเท็จจริงนี้สะทอนไดจากคําบอกเลาของ
สุด ขวัญรักษ วัย 55 ป ชาวบานโคกสมบูรณ ต.มวง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ที่บานและที่
นาอยูติดกับฝายธาตุนอย หนึ่งในหลายฝายที่กั้นลําน้ําชีเอาไว บอกเลาความเดือดรอนที่เขาไดพบวา
ตั้งแตมีการกอสรางฝายพนมไพร-ยโสธร ไดสรางปญหาใหกับชาวบานในพื้นที่มาก
"สามปแลวที่เปนอยางนี้ พอเดือนสิงหาคม-ตุลาคม น้ําจะทวมตลอด และทวมนานถึง
สามเดือนกวาจะลด พวกเราแทบจะไมไดขาวเลย พอหมดฝนก็หมดทุกอยางเหมือนกัน
ชาวบานอื่นเขาไดขาวกันมาก แตพวกเราแทบจะหมดตัว"
กลาหาญ ชัยวรรณา วัย 48 ป ชาวบานทาโพธิ์ ต.โพธิ์ใหญ อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด เปนอีก
คนหนึ่งที่ประสบกับปญหา ใหความเห็นวา
"ตอนที่ยังไมสรางฝาย เราก็ไมทุกขขนาดนี้ พอสรางฝายแลวกลับทุกขหนักเขาไปอีก แตจะ
ใหเราไปทุบฝายทิ้งคงเปนไปไมได เพราะเราเองก็รูวาฝายนี้สรางดวยงบประมาณมหาศาล และเปน
ของประชาชนทุกคน แตเราเพียงอยากจะใหมีการจัดการน้ําในฝายใหดีเทานั้น เพื่อไมใหชาวบาน
เดือดรอนถามีฝายอยู"
อยางไรก็ตามชาวบานเห็นวาการปรับปรุงการจัดการฝาย สามารถทําไดและนาจะเปนผลดี
กับชาวบานดวย แตไมเคยมีผลในทางปฏิบัติ แนวทางแกไขปญหาที่ชาวบานเสนอคือ ในชวงเดือน
เมษายน ควรปลอยน้ําออกจากฝาย แลวคอยเก็บใหมเมื่อถึงปลายฤดูฝนแลว เพราะเมื่อเก็บน้ําชวง
ปลายฝน ชาวบานก็จะไดขาว และคนที่ทํานาปรังและปลูกพืชฤดูแลงก็จะไดมีน้ําปลูกพืชดวย มีฝาย
ไมใชจะมีแตปญหา ขอดีก็มีเพราะคนทําขาวนาปรังก็ไดทํา คนอยากจะปลูกพืชชวงฤดูแลงก็ไดปลูก
ซึ่งกอนหนานี้ ไมไดปลูกอะไรเลย ชวงฤดูแลงทีก็จะตองอพยพแรงงานไปกรุงเทพฯกันแทบทุกป
จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ปแลวที่ชาวบานใน 3 จังหวัดตองประสบกับปญหาน้ําทวมขัง
สงผลกระทบตอฐานอาชีพเกษตรกรรม การประมงและฐานธรรมชาติรอบตัวหรือคือปาบุงปาทามที่
เปนฐานการดํารงชีพแบบพอเพียง ไดถูกทําลายลง โดยไมสามารถเขาไปมีสวนรวมใดๆไดกับการ
บริหารจัดการฝายทั้งหมดที่มีอยู ถึงแมวาฝายทั้งหมดเหลานี้จะถูกเปลี่ยนเจาของจาก กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน มาเปนกรมชลประทานแลวก็ตาม ยังคงไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
3. การสรางฝายในลุมน้ํามูล กรณีฝายราศีไศล
ฝายราศีไศลถูกสรางขึ้นในเขตอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยตัวฝายจะยกระดับน้ําในลําน้ํามูล
เปนระยะทาง 120 กิโลเมตร และลําน้ําสาขาเปนระยะทางรวม 53 กิโลเมตร เก็บกักน้ําไดรวม
74.43 ลานลูกบาศกเมตร สามารถสูบน้ําเพื่อชวยเหลือการเกษตรกรรมในพื้นที่เพาะปลูกเต็ม
โครงการประมาณ 143,260 ไร แตในระยะแรกเปนการใชน้ําจากภายในประเทศสามารถสงน้ํา
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ใหแกพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 34,420 ไร ในเขตพื้นที่ อ.ราษีไศล อ.รัตนบุรี อ.บึงบูรพ อ.โพน
ทราย 34
แตเมื่อเริ่มปดฝายราศีไศลเก็บกักน้ําตามโครงการ ปญหาผลกระทบตางๆจึงเกิดขึ้นตามมา
หลายประการ ไดแก เรื่องขนาดของพื้นที่น้ําทวม, ผลกระทบตอปาบุงปาทาม, การแพรกระจายของ
ดินเค็ม สรุปในแตละประเด็นดังนี้
1. พื้นที่น้ําทวมจริงๆมีเทาไหร ยังคงไมชัดเจนถึงแมวาจะสรางเขื่อนมากวา 10 ปแลว
จากข อ มู ล ของกรมพั ฒ นาและส ง เสริ ม พลั ง งานในครั้ ง แรกระบุ ว า มี พื้ น ที่ น้ํ า ท ว มเพี ย ง
38,000 ไรเศษ ซึ่งใชเปนฐานคํานวณการคิดคาชดเชยใหชาวบาน แตเมื่อเปลี่ยนความ
รับผิดชอบมาที่กรมชลประทานดูแลในปจจุบัน การสํารวจใหมพบวาพื้นที่น้ําทวมอาจจะสูง
เกือบถึง 100,000 ไร 35 ประเด็นนี้มีความสําคัญมาก เพราะการคํานวณที่ผิดพลาดจะทํา
ใหเกิด “ประชาชนที่ตองเสียสละ โดยไมไดรับอะไรตอบแทนเลย” อีกเปนจํานวนมาก และ
ความผิดพลาดดังกลาวนี้ ไมไดเกิดขึ้นดวยความบกพรองโดยสุจริตอยางแนนอน
2. ผลกระทบตอปาบุงปาทาม เรื่องนี้เปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของและฝายการเมือง ไม
เคยมีองคความรูถึงระบบนิเวศวิทยาบุงทาม และความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันอยู
กับความสมบูรณของบุงทาม ทั้งในดานการประมง การเกษตรกรรมและผลผลิตจากปาอีก
เปนจํานวนมาก ความสมบูรณของปาบุงปาทามมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวัฎจักรการ
ไหลของน้ําในรอบป ในผืนดินอีสานที่กลาวขานกันวาแหงแลงที่สุดนั้น ปาบุงปาทามได
กลายเปนพื้นที่ชุมน้ําสําคัญในพื้นที่ “แหงแลงที่สุดในประเทศ” เชนกัน การศึกษาของเลิศ
ศักดิ์ คําคงศักดิ์ และ มารกี้ ลอร ไดสรุปความสําคัญไวดังนี้ 36
พื้นที่บุงทามแมน้ํามูลจึงมีความอุดมสมบูรณคอนขางมาก และเปนแหลงรวมของพืชพรรณ
สัตวปาตลอดจนสัตวน้ํานานาชนิด โดยในสวนของปาไมนั้นสามารถจําแนกได 3 กลุม คือ
1. ปาบุงปาทาม มีลักษณะเปนปาไมผลัดใบ ประกอบดวยไมขนาดเล็กและไมพุมไมหนามที่ทน
ตอการถูกน้ําทวมขังเปนเวลานานไดเปนอยางดี
2. ปาดิบแลงดิบชื้น พบเปนหยอมบริเวณริมฝงกุดหรือเนินคันดินธรรมชาติของแมน้ํามูล
3. ปาโคก พบบริเวณตอเนื่องกับลานตะพักลุมน้ําขั้นต่ําหรือเนินสูงกวา 120 เมตร หรือเนิน
ทรายตามคันดินธรรมชาติริมฝงมูล

34

http://us.geocities.com/rasrisarai/newpage22.htm 26 ธันวาคม 2549

35

เขื่อนราษีไศล บนบาดแผล โขง-ชี-มูล โดย สนั่น ชูสกุล ในสารแมมูน ฉบับพิเศษ 2548: อีสานวิถีกับการจัดการน้ํา , แวง
พลังวรรณ บรรณาธิการ

36

Laying waste to the land: Thailand’s Khong-Chi-Mun Irrigation Project By Leardsak Kamkongsak and Margie
Law in Watershed Vol.6 No.3 March – June 2001 Page 29
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ขณะที่ชนิดของพันธุไมนั้นพบวาเฉพาะในปาทามรัตนบุรี-ราษีไศลมีกวา 100 ชนิด และที่
เปนสมุนไพรสามารถรักษาโรคตางๆ ไดอีกกวา 90 ชนิด เชนเดียวกับในสวนของสัตวที่มีเปนจํานวน
มากและหลากชนิด ทั้งที่เปนสัตวปา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําที่พบ 10 ชนิดใน 4 วงศ สัตวเลื้อยคลานพบ
21 ชนิดใน 9 วงศ นกพบ 53 ชนิดใน 31 วงศ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบ 13 ชนิดใน 6 วงศ และ
แมลง ขณะที่ในสวนของสัตวน้ําพบปลาถึง 45 ชนิด 18 ครอบครัว 34 สกุล และพบสัตวหนาดิน
จําพวกหอย แมลงน้ํา และไสเดือนน้ําอีก 23 ชนิด เปนอาทิ ปาทามรัตนบุรี-ราษีไศลจึงเปนแหลง
อาหารอันอุดมสมบูรณที่หลอเลี้ยงชุมชนลุมน้ํามูลโดยรอบมาชานาน
วัฎจักรการใชที่ดินในเขตปาบุงปาทาม
ชาวบานในชุมชนบานผึ้ง ต. หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเปนหนึ่งในกวารอยชุมชน
ที่พึ่งพาอาศัยปาทามมาตั้งแตบรรพบุรุษ ชาวบานเลาวาผืนดินชุมน้ําหลังฤดูน้ําหลากทวมเปนที่ดินที่
ถูกจับจองถากถางในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคมตามกําลังแรงงานในครัวเรือน เพื่อลงแรงปลูกขาวไร
ขาวหนอง ปอ แตงโม ถั่วลิสง หรือผักสวนครัวบางชนิด ความสมบูรณของผืนดินที่ถูกน้ําพาตะกอน
มาทับถมกันนั้น ทําใหชาวบานไมตองพึ่งพาปุยและสารเคมีใดๆ พันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุขาวเบา
(ขาวอายุสั้น) เพื่อเก็บเกี่ยวใหทันกอนน้ําหลากทวมในเดือนตุลาคม
ระหวางรอใหขาวในทามเติบโตชวงพฤษภาคม-มิถุนายน ผูที่มีนาทุง (ที่นาในหมูบาน) ก็จะ
ไดปลูกขาวตามปกติ สวนผูไมมีที่นาก็จะหาเก็บผือ กก ในทามมาตมยอมและทอเปนเสื่อ บางก็หา
ตัดไมหูลิง มาเผาถาน บางก็พาวัว ควายฝูงใหญไปเลี้ยงในทาม หาเก็บผักจับปลาหาหอยกินเปน
อาหารไมเคยอดอยาก เมื่อชาวบานเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว เดือนกันยายน-พฤศจิกายนน้ําก็จะเริ่ม
หลากทวมทาม เมื่อน้ําลดลงอีกครั้ง พืชพรรณในทามก็แตกกอขึ้นเขียวเนืองแนน ถึงเวลาถากถางใน
ปตอไป
ในป 2536 หลังจากที่ปาทามของชาวบานผึ้ง ถูกคุกคามจากโครงการเขื่อนราษีไศล (ดูใน
ลอมกรอบราษีไศล) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการโขง ชี มูล นายสิงห จําเริญ อายุ 58 ป ชักชวน
ชาวบานใหรวมกันรวบรวมขอมูลชาวบานที่เคยไดใชประโยชนจากปาทาม ผลจากการสํารวจขอมูล
ของบานผึ้งหมู 4 และหมู 14 พบวา จากจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 256 ครัวเรือน ทําการสํารวจ
127 ครัวเรือน มีรายไดจากการใชประโยชนจากปาทามในป 2536 เปนจํานวนเงิน
5640,708 บาท คิดเปนรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 44,415 บาท/ป
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 37 ไดทําการศึกษาผลกระทบจากเขื่อนราศีไศล
ครอบคลุม 1,021 ครอบครัวที่อาศัยอยูในพื้นที่ และพบวาผลผลิตจากนาบุงทามลดลงถึง 77
37

Social Research Institute (2002) Social impact assessment of Rasi Salai Dam Project and recommendations for
sustainable solutions to problems. Unpublished report. Chulalongkhorn University, Thailand
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เปอรเซ็นต และรายไดตอครอบครัวลดลงทันที 11,040 บาท รายไดจากการไมไดปลูกขาวเพื่อการ
บริโภคและขายเปนมูลคาถึง 56,888,000 บาท นอกจากนั้นแลวยังพบวาชาวบานในทองถิ่นไมได
หาปลา โดยลดลง 24 เปอรเซ็นต ที่เลี้ยงปศุสัตวลดลง 78 เปอรเซ็นต จํานวนวัวควาย หรือปศุสัตว
ลดลง 15 เปอรเซ็นต และการหาของปาลดลง และอาหารจากปาบุงทามลดลง 51-97 เปอรเซ็นต
สวนการทํานานอกบริเวณอางเก็บน้ําของเขื่อนลดลง 41 เปอรเซ็นต เนื่องจากเกิดมีน้ําทวมขังใน
พื้นที่ที่อยูในเขตคันเขื่อน ซึ่งสรางรอบอางเก็บน้ําของเขื่อน คันเขื่อนนี้เปนตัวกั้นทางระบายน้ํา
ตามธรรมชาติ ทําใหน้ําทวมขังมีระยะเวลายาวกวาชวงเวลาตามธรรมชาติ ตามฤดูกาลตางๆ
รายได จ ากป า บุ ง ป า ทามดู เ หมื อ นว า จะไม ไ ด น อ ยไปกว า รายได จ ากการพั ฒ นาเกษตร
ชลประทาน ที่เปนเปาหมายของโครงการโขง-ชี-มูลเลย แตรายไดเหลานี้ปจจุบันไดหายไปกับเขือ่ น
ราศีไศล ขณะที่พื้นที่ชลประทานสามารถทําไดจริงๆเพียง

3. การแพรกระจายของดินเค็ม 38
ปญหาเรื่องอางเก็บน้ําและระบบชลประทาน จะเปนตัวเรงการแพรกระจายของดินเค็ม เปน
ข อ สั ง เ ก ต ที่ สํ า คั ญ ม า ตั้ ง แ ต ป พ . ศ . 2 5 3 7 โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ในขณะนั้น) ไดวิพากษวิจารณการศึกษาความ
เปนไปไดนี้อยางรุนแรง โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากการกระจายของดินเค็มและ
น้ําเค็มต่ําเกินไป
ศาสตราจารย ปริญญา นุตาลัย ซึ่งเปนนักธรณีวิทยาในคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ ไดกลาว
ไวดวยความวิตกวา การศึกษาตองเผชิญอุปสรรคหลายอยาง เนื่องจากขาดขอมูล เพื่อนํามาใชใน
การอธิบายระบบธรณีวิทยาและระบบการไหลของน้ําผิวดิน แบบจําลองที่คณะศึกษาไดทําขึ้นมา
เพื่อคาดการณการเคลื่อนที่ของเกลือไมอาจประเมินเปนคาตัวเลขที่ชัดเจนออกมาได คณะผูศึกษา
ต อ ง ก า ร ข อ มู ล ร ะ ดั บ น้ํ า ผิ ว ดิ น ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ ค ว า ม เ ค็ ม ข อ ง ดิ น แ ล ะ น้ํ า แ ต ค ณ ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดหยุดการตรวจวัดระดับน้ําหลังจากการตรวจวัดไปเพียงสองป และให
ความเห็นตอวา หากรัฐตองการจะพัฒนาระบบชลประทานตอไปก็จะเกิดผลรุนแรงตามมา
ในเดือนเมษายน 2545 ชาวบานในทองถิ่น รวมกับเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของโครงการ
ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ทําการสํารวจระดับน้ําใตดินและระดับความเค็มในบอน้ํากินน้ําใชจํานวน
38 บ อ ที่ อ ยู ใ น 15 หมู บ า น ในเขต 3 พื้ น ที่ ช ลประทานราษี ไ ศล ผลที่ อ อกมาคล า ยคลึ ง กั บ

38
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การศึกษาของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน นั่นคือ ระดับน้ําใตดินอยูระหวา 0.8-3.9 เมตร
และความเค็มของน้ําอยูระหวางน้ําจืด จนถึงมีระดับความเค็มเล็กนอย
เกษตรกรทั้งที่อยูทางดานเหนือและดานใตของอางเก็บน้ําที่ไดทํานาปรัง และทําไรขาวโพด
ในฤดูแลงในแตละปที่ผานมา พบวา ไดผลผลิตลดลงเรื่อยๆ และสังเกตเห็นการขยายตัวของดิน
เค็มจากเกล็ดเกลือที่ขยายเพิ่มขึ้นเห็นไดชัดในบริเวณที่ไมเคยปรากฏมีความเค็ม คลองสงน้ํา
ในระบบชลประทานที่สรางขึ้นทางเหนือของอางเก็บน้ําของเขื่อนถูกทิ้งราง พรอมกับภาพของ
ตนไมใหญยืนตนตาย กับพื้นดินที่มีเกล็ดเกลือขาวกระจายกวางทั่วนาขาว
เกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่ใหขอมูลตรงกันวา ภายในเวลาสามปนับตั้งแตอางเก็บน้ําของเขือ่ น
เริ่มกักเก็บน้ําในป 2536 ระดับน้ําใตดินสูงขึ้นโดยประมาณ 1-2 เมตร แตหลังจากเปดเขื่อนในป
2543 ระดับน้ําใตดินลดลง ในกรณีนี้ถาน้ําเปนน้ําจืดก็จะเปนประโยชนกับชุมชน แตความจริง
พื้นที่แทบทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนน้ําเค็มใตดิน หรือดินเค็ม ที่พรอมจะละลายปนกับน้ําจืด และทําใหดิน
พื้นผิวและน้ําผิวดินที่ยังไมเค็มกลายเปนน้ําและดินเค็ม

เมื่อทําการสํารวจศึกษาน้ําในบอของหมูบานตางๆในระหวางที่ไมไดกักเก็บน้ําในอางของ
เขื่อน พบวา ถาน้ําใตดินเพิ่มขึ้นอีกเพียงหนึ่งถึงสองเมตร การชลประทานที่วางแผนไวในพื้นที่ (ที่
ระดับน้ําใตดินอยูที่ 1-2 เมตรใตผิวดิน) เหลานี้จะเปนตัวนําน้ําเค็มกระจายออกไปผานระบบ
ชลประทานนั่นเอง ดังนั้นการชลประทานในพื้นที่ดังกลาวนี้จึงทําใหความเค็มของน้ําและดิน
กระจายออกไป มากกวาจะแกปญหาการขาดแคลนน้ํา
และโครงการโขง-ชี-มูล ก็ไมไดมีโครงการสรางคูระบายน้ําในพื้นที่ชลประทานที่มี
ดินเค็มในเปอรเซ็นตที่สูงมาก มีปญหาน้ําขัง และมีน้ําใตดินอยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังไมมีการ
จัดทําระบบตรวจวัดระดับน้ําใตดินในพื้นที่เหลานี้
ตัวอยางปญหาผลกระทบของโครงการยอย ในโครงการโขง-ชี-มูล ที่ยกมานี้ เปน
อีกตัวอยางหนึ่งของโครงการขนาดใหญ ที่ประสบความลมเหลวมากที่สุดโครงการหนึ่งเชนกัน ยังไม
มีนักการเมื องหรือหน วยงานไหนออกมาพู ดไดอยางภาคภูมิวา ความยากจนได หายไปในพื้นที่
ชลประทานโขง-ชี-มูล คนในภาคอีสานยังคงครองสัดสวนคนจนสูงสุดของประเทศอยางเหนียว
แนน และยังคงสามารถรองรับโครงการแกไขปญหาความยากจนที่มากับโครงการชลประทานไดไป
อีกนาน
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ภาพที่ 4 การแพรกระจายของดินเค็มในพื้นที่ฝายราศีไศล(ภาพโดยโครงการทาม-มูล)

3.4.

การจัดสรรน้ําที่ยังคงใหความสําคัญแกภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว

3.4.1. การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวในภาค
ตะวันออก 39
ภาคอุ ต สาหกรรม การท อ งเที่ ย วและการบริ ก ารในภาคตะวั น ออก ถื อ ว า มี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศมาก หากพิจารณาเฉพาะ 4 จังหวัดภาคตะวันออก
ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด พบวา มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 673,813 ลานบาท และ
เปนสัดสวนถึงรอยละ 76.76 และ 11.36 ของภาคและของประเทศตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 10.44 ตอป โครงสรางการผลิตที่สําคัญคือ ภาคอุตสาหกรรมและ
การบริ ก าร โดยผลิ ต ภั ณ ฑม วลรวมภาคอุ ต สาหกรรมของกลุมจัง หวั ด นี้ คิดเป นรอ ยละ 30 ของ

39

การบริหารจัดการน้ํา การแกวิกฤตน้ําภาคตะวันออก โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ในสวนภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรี วันอังคารที่ 2 สิงหาคม
2548 ดาวนโหลดจาก www.nesdb.go.th วันที่ 30 ธันวาคม 2548
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ผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคการบริการ การทองเที่ยวมีผลิตภัณฑ
มวลรวมมีมูลคาสูงถึง 136,255 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.46 ของประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ถูกพัฒนาขึ้ นภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณชายฝง ภาคตะวันอออก(ESB) ตั้ งแตป 2520 ถึงปจจุบันมีจํานวนรวม 30 แหงในพื้ นที่
79,309 ไร และสามารถพัฒนาในอนาคตไดอีก 18,435ไร ปจจุบันอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี มีศูนยกลางที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาวอุดม อุตสาหกรรมผลิต
โลหะขั้นพื้นฐาน เซรามิก และเหมืองอยูที่มาบตาพุและบอวิน ชลบุรี อุตสาหกรรมผลิตยานยนต
และชิ้นสวน อยูที่แหลมฉบัง อมตะนคร ชลบุรี นิคมอีสเทอรซีบอรด และอมตะซิติ้ ระยอง มีความ
ตองการใชน้ําเฉลี่ย 463,000 ลบ.ม./วัน หรือ 169 ลานลบ.ม./ป
ภาคการบริการ การทองเที่ยวใน 4 จังหวัดในป 2547 มีนักทองเที่ยวรวม 10 ลาน
คน มี ร ายได จ ากการท อ งเที่ ย วถึ ง 63,224 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 12 ของรายได จ ากการ
ทองเที่ยวรวมทั้งประเทศ มีความตองการใชน้ําประมาณ 86 ลาน ลบ.ม./ป
ในช ว งฤดู แ ล ง ต อ เนื่ อ งถึ ง กลางฤดู ฝ นของป 2548 อ า งเก็ บ น้ํ า ทุ ก แห ง ในภาค
ตะวันออกที่เปนแหลงน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมและการบริการอยูในสภาวะวิกฤต 40 ซึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการบริการได ซึ่งตัวแทนภาคอุตสาหกรรมใน
ชวงเวลานั้นไดออกมากลาวถึงการลดกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกลง 40%
เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําดิบที่เหลืออยูนอยมาก แตเปนสิ่งที่รัฐบาลไมสามารถยอมรับได
เพราะนอกเหนือจะสงผลกระทบตอการสงออกแลว ยังสงผลกระทบตอภาพลักษณของความเชื่อมั่น
ในการลงทุนในเขตนี้ เพราะรัฐบาลมีเปาหมายใหภาคอุตสาหกรรมและการบริการในภาคตะวันออก
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขั้นต่ําที่ระดับ 9% และ 6% ตามลําดับ รวมทั้งเปนการสะทอน
ความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ ที่มีตอภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่
ใหญและสําคัญที่สุดของประเทศ
ดังนั้นรัฐบาลจึงไดระดมหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา
และระยะยาว ซึ่งปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากที่สุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2548 ที่ จ.จันทบุรี โดยอนุมัติในหลักการงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงการเรงดวน
จํานวน 13 โครงการ ในวงเงิน 2,708.60 ลานบาท และเห็นชอบโครงการที่ดําเนินการในระยะสั้น
และระยะปานกลาง จํานวน 15 โครงการ วงเงิน 29,480 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการบริหาร
โครงการลุมน้ําภาคระวันออก ไปพิจารณาแผนงานระยะสั้นและระยะปานกลางกับหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป

40

ไดแก อางเก็บน้ําบางพระ อางเก็บน้ําหนองคลอ อางเก็บน้ําหนองปลาไหล และอางเก็บน้ําดอกกราย
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ลักษณะของโครงการเกือบทั้งหมด จะเปนการพัฒนาเครือขายระบบสงน้ําขามลุม
น้ํา ที่ใหญ ที่ สุดของประเทศ ทั้ งในเรื่องการสร า งเขื่ อนใหมๆ การสร า งคลองหรือทอผั นน้ําเชื่อม
ระหวางอางเก็บน้ําขามลุมน้ํา การวางแผนผันน้ําจากประเทศกัมพูชา ทรัพยากรน้ําจํานวนมหาศาล
จะถูกสงมาหลอเลี้ยงเพื่อรักษาการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว แนนอนวา
ทรัพยากรน้ําเหลา นี้ถูกใชประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมของประชาชนในลุมน้ําขา งเคีย ง
ดังนั้นการผันน้ําขามลุมน้ํา เชน จากลุมน้ําระยอง จากลุมน้ําปางปะกง จากลุมน้ําเจาพระยา จะ
เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา และวิถีชีวิตของชุมชนอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนดานกลับหรือ
ดานตรงขามของนโยบายน้ําทักษิโณมิกส ที่เปนสาเหตุของปญหาความยากจนเสียเอง
ตัวอยางของปญหาผลกระทบจากโครงการอาทิเชน 41
1. โครงการยกระดับน้ําในแมน้ําระยอง เพื่อผันน้ําไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย
การสรางทํานบดินสูง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ณ จุดหางจากปากน้ําเขามา 5-6 กิโลเมตร
และขุ ด ลอกแม น้ํ า ระยองเป น ระยะทาง 35 กิ โ ลเมตร โครงการนี้ ไ ด รั บ การคั ด ค า นจาก
ประชาชนที่ใชน้ําในลุมน้ําระยองเปนจํานวนมาก เพราะจะไปทําลายระบายน้ําที่ปากแมน้ํา
ซึ่งจะสงผลตอระบบนิเวศนปากแมน้ํา และปาชายเลน และสงผลตออาชีพการประมงทั้ง
ประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ

2. การวางท อ ผั น น้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า คลองใหญ สู อ า งเก็ บ น้ํ า หนองปลาไหล จะทํ า ลาย
ความหวังและโอกาสของประชาชนที่จะใชน้ํา ในเขตอ.ปลวกแดงและ อ.บานคาย ที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ตางหวังวาจะไดใชน้ําจากอางเก็บน้ําคลองใหญ ซึ่งปจจุบันเพิ่งจะสรางเสร็จยัง
ไมมีใครไดใชน้ํา
3.4.2. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยกรมทรั พ ยากรน้ํ า กระทรวง

ร า งพรบ.ทรั พ ยากรน้ํา มีพัฒ นาการของการยกรา งมาตั้ง แต พ.ศ.2536 จนถึ ง
ปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําสามารถยกรางฉบับสมบูรณเสร็จแลว ประเด็นการใชน้ําที่ยังคงมีความ
คิดเห็นที่แตกตางไปจากรางพรบ.ทรัพยากรน้ําฉบับนี้ไดแก

41

สรุปจาก ความขัดแยงการจัดการน้ําภาคตะวันออก; กรณีศึกษาจังหวัดระยอง โดยฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย ในเอกสารประกอบการสั ม มนาวิ ช าการประจํ า ป 2548 วั น ที่ 26-27
พฤศจิกายน 2548 ที่โรงแรมแอมบาส ซาเดอร ซิติ้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
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1. รางพรบ.ทรัพยากรน้ํา ยังคงเนนการใชน้ําที่เปนเพียงมวลของน้ําเทานั้น และกําหนดสิทธิ
การใชน้ําในประเภทตางๆ ดังที่ปรากฏในมาตราที่ 10 ซึ่งกําหนดการใชน้ําไว 3 ประเภท
ทั้ง 3 ประเภทลวนเปนการใชน้ําในเชิงมวลของน้ําเทานั้น แตรางพรบ.ทรัพยากรน้ํา ไมได
คุมครองการใชน้ําที่ตั้งอยูบนความสมบูรณของระบบนิเวศวิทยาแหลงน้ํา เชน การตองรักษา
แบบแผนของน้ําหลากในลุมน้ําเพื่อสรางความสมบูรณของระบบนิเวศนและการประมง
2. ถึงแมในสวนของการกําหนดสิทธิการใชน้ําในมาตรา 10 ก็เปนระบบที่สรางขึ้นเพื่อคุมครอง
หรือสรางหลักประกันของผูใชน้ํารายใหญหรือสามารถชําระคาขอใบอนุญาตใชน้ําไดเทานั้น
รวมทั้งยังกําหนดระบบการซื้อขายในอนุญาตใชน้ําไดดวย โดยไมมีหลั ก ประกันในการ
คุมครองผูใชน้ํารายยอยหรือเกษตรกรรายยอย ซึ่งเปนสวนใหญของกลุมคนจนที่มีโอกาส
นอยอยูแลวในการเขาถึงทรัพยากรน้ํา
3.4.3. การจัดหาน้ําเพื่อการประปากรุงเทพมหานคร
ในปจจุบันแหลงน้ําดิบที่สําคัญของการประปานครหลวงมาจาก เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ และการผันน้ําจากแมน้ําแมกลอง จ.กาญจนบุรี ดวยสาเหตุที่กรุงเทพเปนเมืองหลวง เปนที่ตั้ง
ของศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนเปนจํานวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการน้ํา
ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งทําหนาที่เปนแหลงน้ําสําคัญ ใหแกภาคการผลิตตางๆในชวงฤดู
แลง ในเขตลุมเจาพระยาตอนลาง จะใหความสําคัญในการสํารองและจัดสรรน้ําใหแกการประปา
นครหลวง ในปริมาณที่เกือบคงที่ทุกป ไมวาในปนั้นๆจะเปนปที่มีน้ํานอย มีน้ําปานกลางหรือมีน้ํา
มาก โดยพื้นที่เกษตรนาปรังจะไดรับการจัดสรรน้ําเปนลําดับสุดทาย ดังตารางแผนการใชน้ําจาก
อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในฤดูแลง
ในดานฝงตะวันตกของกทม. ก็มีการผันน้ําจากแมน้ําแมกลองในอัตรา 45 ลบ.ม./วินาที
เพื่อผลิตน้ําประปาที่โรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ จะเปนการจํากัดการพัฒนาโครงการลุมน้ําแมกลองใน
ระยะที่ 3 โดยกรมชลประทานจะหยุดแผนพัฒนาลุมน้ําแมกลองระยะที่ 3 42
โดยภาพรวมแล วนโยบายทรัพยากรน้ํ า(การพัฒนาระบบชลประทาน) ยังคงอยูภายใต
โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม เ สมอภาค มุ ง เน น เพี ย งให เ กิ ด การขยายตั ว ทั้ ง ในเชิ ง พื้ น ที่ ก าร
ชลประทาน และ ผลผลิตการเกษตร(หรือรายได)เปนหลัก และในทุกโครงการดานการชลประทาน
จะกล า วถึ ง รายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของเกษตรกรในโครงการ ในสภาพข อ เท็ จ จริ ง ของทุ ก โครงการ
ชลประทาน เกษตรกรในพื้นที่ควรมีระดับรายไดสูงขึ้นเนื่องจากสามารถทําการเกษตรกรรมไดทั้ง
ฤดูฝนและฤดูแลง แตก็ไมมีโครงการไหนสามารถระบุไดชัดเจนวา รายไดที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนไปตาม
42

สรุปแผนแมบทการสงและจําหนายของการประปา สําหรับกรุงเทพมหานคร โดย โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ จาก Master

Plan for Water Supply and Distribution of Metropolitan Bangkok: Final Report by Thai DCI, Southeast Asia
Technology, Team Consulting Engineers and Safege Consulting Engineers (October 1990) , (เอกสารอัดสําเนา ไม
ระบุป)
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การวางแผนของโครงการชลประทานในแตละโครงการหรือไมอยางไร รวมทั้งมูลคาจากผลผลิต
การเกษตรที่เกิดขึ้นนั้น เกษตรกรมีสัดสวนในรายไดทั้งหมดมากนอยแคไหน และเกษตรกรมีภาระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น จากการผลิตมากนอยเพียงใด แตอยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องรายได ยังคงเปนจุด
ขายของนักการเมืองและหนวยงานที่เกี่ยวของมาทุกยุคสมัย เปนเสมือนหนึ่งในเครือ่ งมือแกไข
ปญหาความยากจนที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

4.

มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบโครงการที่ต่ําลง

นโยบายทรัพยากรน้ําในกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ Dual track ตองการความรวดเร็วใน
กระบวนการดํ าเนิ น การ ดังนั้ นจึ งมี ก ารแกไ ขหรือยกเว น การบังคั บใช ก ฎระเบี ย บ เพื่ อ ใหแ ตล ะ
โครงการสามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งรวดเร็ ว เป น การลดมาตรฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มและการ
ตรวจสอบจากสังคม ซึ่งผลของการดําเนินการในลักษณะที่วานี้ จะยิ่งทําใหการใชนโยบายน้ําเพื่อ
แก ไ ขป ญ หาความยากจนไร ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แต จ ะไปส ง เสริ ม การจั ด การน้ํ า เพื่ อ
ภาคอุตสาหกรรม การบริการมากกวา และเปนปจจัยที่ทําใหปญหาความยากจนเชิงโครงสรางยากที่
จะแกไขมากขึ้น

การแกไขหรือยกเวนการบังคับใชกฎระเบียบ ที่ผานมาอาทิเชน
4.1.

มติครม.วันที่ 14 มิถุนายน 2548 เรื่องการลงทุนโครงการขนาดใหญ

ไดระบุ แนวทางการพิจารณาและอนุมัติโครงการ เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตาม
แผน จึงเห็นควรใหกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานเจาของโครงการ เรงรัดการขออนุมัติโครงการ
จากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ พรอมกับ
เรงรัดการศึกษาและออกแบบ รวมทั้งดําเนินการเสนอผลการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment: EIA) ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาดวย
การเรงรัดการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ถือเปนกระบวนการที่ลดทอนมาตรฐาน
ของการทํา EIA นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจจะใหยกเวนการทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมได หากถือวาเปนโครงการเรงดวนของรัฐบาล ดังเชนที่เกิดขึ้นในกรณี มติ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2548 ให ย กเว น การจั ด ทํ า รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติ เพื่อตอบสนองนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล มตินี้ถือวาเปนการถอยหลังมาตรฐานสิ่งแวดลอมเหลือเทากับศูนย
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ครม.วันที่ 12 ตุลาคม 2547

มีมติยกเลิก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ.2539 และเห็นชอบ รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ.2548 เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2548 และประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 การเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ถือวาเปนการลดมาตรฐาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ที่อยูภายใตความรับผิดชอบหรือเปนอํานาจของฝายบริหาร
โดยตรง
4.3.

การปรับปรุงกระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

โดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานเจาของโครงการเปนผูพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามรายงาน ซึ่งสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจะเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ธค.
48 43

5.

นโยบายทรัพยากรน้ําในกระแสทักษิโณมิกส

นโยบายทรัพยากรน้ําในกระแสทักษิโณมิกส ใหภาพของการแกไขปญหาการจัดการน้ําทั้ง
ระบบแบบบูรณาการ โดยผสานเปาหมายทั้งการแกไขปญหาความยากจนและใหน้ําหนักไปที่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ(หรือภาคอุตสาหกรรม การท องเที่ยวและการ
บริก าร) ไปพร อมกัน และรวมถึง การมองหาแหลงน้ํา ตนทุน ใหมจากประเทศเพื่อนบ า นไดแ ก
ประเทศลาว กัมพูชาและพมา
จุดเริ่มตนของนโยบายน้ําทักษิโณมิกส กลาวไดวาเริ่มจาก National water Grid System
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 มาสู โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega Project) ดาน
ทรัพยากรน้ํา และกลายเปนสวนหนึ่งของ Thailand: Partnership for Development เพื่อให
ภาคเอกชนในประเทศตางๆ มารวมการประมูลโครงการ ซึ่งรัฐบาลถือวาเปน นวัตกรรมใหมที่จะให
ประโยชนแกผูที่เกี่ยวของแบบ win-win ในป 2549
โครงการจัดการทรัพยากรน้ําขณะนี้ กลาวไดวาไมมีความแตกตางมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับโครงการชลประทานที่ผานมา คือเนนการจัดหาน้ํา สรางระบบเก็บกักและระบบกระจายน้ํา และ
43

ไทยรัฐ 9 ธันวาคม 2548
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มีเปาหมายเพื่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปพรอมกัน เพียงแตในอดีตภาพลักษณของ
โครงการชลประทาน จะใหน้ําหนักไปที่ภาคเกษตรกรรมมากกวา เนื่องจากฐานการผลิตสวนใหญอยู
ในภาคเกษตรกรรม แตโครงการในปจจุบันจะมีเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อตอบสนองเปาหมาย
การจัดหาน้ําใหภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและบริการ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ําเชนนี้
จะยิ่งเพิ่มความไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางระหวางภาคการผลิตตางๆมากอนหนานี้แลว และ
ปญ หาความยากจนเชิ งโครงสรา ง ไม ส ามารถแกไ ขไดด วยการเสนอโครงการชลประทานและ
โฆษณาในเรื่องการมีน้ําใชและรายไดจากการเกษตรที่เพิ่มขึ้น เพราะยังไมเคยปรากฏวามีการ
ประเมินผลถึงรายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นไดจริงหรือไมอยางไร กับทุกโครงการชลประทานที่ผาน
มา และเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญหรือขนาดกลาง ยังไมสามารถ
เขา ถึงกลไกการตั ด สิ นใจการบริหารจัด การทรัพ ยากรน้ํา ได ไม วา จะเปนการใชใ นน้ํ าในระบบ
ชลประทานหลวงหรือการบริหารจัดการแหลงน้ําตามธรรมชาติ อันถือเปนหัวใจสําคัญของการแกไข
ปญหาความยากจนเชิงโครงสราง
หากจะประเมิ น นโยบายทรั พ ยากรน้ํ า ในด า นต า งๆ ได แ ก ความเป น ธรรม ความมี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน จากตัวอยางกรณีตางๆที่ยกมาทั้งหมดแลว กลาวไดวานโยบาย
ทรัพยากรน้ํายังขาดความเปนธรรม ความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพอยูมาก โดยสรุปดังนี้

หลักการเรื่องความเปนธรรม หากเราใชบรรทัดฐานของความเปนธรรม หมายถึง “โอกาส
ที่ประชาชนจะเขาถึงทรัพยากร และเปนโอกาสที่ไดรับการคุมครองจากรัฐ ในระบบการเขาถึงโดย
เสรีที่เปนอยูในประเทศไทยในปจจุบัน” และหลักการบริหารเพื่อใหเกิดความเปนธรรมไดแก “หลัก
ธรรมาภิบาล กลไกลดความขัดแยง และไมขัดแยงกับจารีตประเพณีเดิมที่ดีงามที่สังคมยอมรับอยู
แลว” 44
ตัวอยางที่กลาวมาขางตนในเรื่อง การผันน้ําขามลุมน้ํา, การเขาถึงกลไกการบริการโครงการ
ชลประทานหรือการจัดสรรน้ํา, การสรางโครงการชลประทานโดยไปทําลายระบบนิเวศวิทยาและ
ความรูการจัดการน้ําเดิมของทองถิ่น เปนสวนที่ชี้ใหเห็นความไมเปนธรรมของนโยบายทรัพยากรน้ํา
ที่มีตอภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรรายยอย
หลักการเรื่องประสิทธิภาพ คือการนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีหลักการเรื่อง
การจัดลําดับความสําคัญของการใชน้ํา , การใชเกณฑผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรในการลงทุน
44

มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย ( บทที่ 20 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและการประเมินนโยบายน้ํา ) กันยายน 2544 หนา 426 - 427
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โครงการของรัฐ และ ใชกลไกและวิธีการทางเศรษฐศาสตรในการจัดสรรน้ํา (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด
และคณะ , หนา 428)
ประสิ ท ธิ ภ าพของนโยบายน้ํ า เมื่ อ พิ จ ารณาจากตั ว อย า งที่ ย กมาในเรื่ อ ง การคํ า นวณ
ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรในทุกโครงการชลประทาน ยังไมมีโครงการชลประทานไหนสามารถ
บรรลุเปาหมายเชิงประสิทธิภาพนี้ และการไมมีกระบวนการประเมินผลอยางจริงจัง ทําใหการใช
เกณฑผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนโครงการของรัฐ กลายเปนเรื่องที่ “ทําทํากันไป ให
ครบองคประกอบของการเสนอโครงการ” เทานั้น
หากจะมีประสิทธิภาพอยูบาง ก็เปนในเรื่องการจัดสรรน้ําในกรณีการจัดสรรน้ําในเขตลุมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง แตก็ไมไดเปนไปโดยหลักการทางเศรษฐศาสตรทั้งหมด เพราะผูที่ไมไดรับการ
จัดสรรน้ํา ไมไดรับการชดเชยที่เพียงพอ ทั้งๆที่เปาหมายของโครงการชลประทานตั้งแตแรก เกิดขึ้น
เพื่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงความไมเปนธรรมที่ควบคูอยูดวย หรือประสิทธิภาพใน
การหาน้ําใหเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการผันน้ําจากลุมน้ําอื่นมาเติมเปนจํานวนมาก แต
เปนประสิทธิภาพในเรื่องการใชอํานาจรัฐลงไปสั่งการเทานั้น แตไมสามารถกลาวไดวาเปนการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรมและความยั่งยืนใดๆ
หลั กการเรื่อ งความยั่ง ยืน คือ การรักษาความเป นธรรมระหว า งผูใ ชน้ํา ปจ จุบัน และใน
อนาคต โดยมีหลักการสําคัญคือ การปกปองผลประโยชนของลูกหลานในอนาคตและการรักษา
ระบบนิเวศน (มิ่งสรรพ ขาวสะอาดและคณะ , หนา 429)
นโยบายทรัพยากรน้ําในปจจุบัน ที่เนนไปในเรื่องการนําน้ํามาสรางอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยไมสิ้นสุด ไมเฉพาะน้ําในประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงการวางแผนนําน้ําจาก
ประเทศเพื่อบานมาใชดวย ถือวาเปนแนวนโยบายที่เอาทรัพยากรในอนาคตมาตอบสนองความมั่ง
คั่งของคนในปจจุบัน และหากพิจารณาไปในรายโครงการชลประทานที่ยกมา ไมมีโครงการใดเลยที่
สามารถทําใหคนหลุดพนจากปญหาความยากจนอยางยั่งยืนได

6.

บทสรุป

นโยบายทรัพยากรน้ํามีสวนทั้งในการแกไขปญหาความยากจน และเปนตนเหตุของปญหา
ความยากจนทั้ ง โดยตรงและเชิ ง โครงสร า ง ตั ว อย า งที่ ไ ด ก ล า วถึ ง มาทั้ ง หมด ชี้ ใ ห เ ห็ น ได ว า
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรม มีสัดสวนนอยกวาผลประโยชนที่มีตอภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ นอกจากนั้นการลงทุนและการจัดสรรน้ําในอนาคต จะรองรับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเศรษฐกิจที่เขมแข็งอยูแลว ใหเขมแข็งมากขึ้นไปอีก แตภาค
เศรษฐกิจที่ออนแอดังเชนภาคเกษตรกรรม ตองอยูกับนโยบายน้ําแบบพอเพียง เปน Dual track ที่
ตางกันมากถึง 58 ลานเทา ถาเทียบระหวางคนที่มีเงินมากที่สุดระดับ 73,000 ลานบาท กับ คนที่
อยูระดับเสนความยากจนแบบพอเพียงของสภาพัฒนที่ 1,243 บาท
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หลักการสําคัญของกระบวนการกําหนดนโยบายทรัพยากรน้ํา จะคอยๆเลือนหายไป
กอนการวางมือทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในป 2552 คือ กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน, มาตรฐานทางกฎหมายและสั ง คมที่ ใ ช ใ นการตรวจสอบความโปร ง ใสและ
ประสิทธิภาพของโครงการ และการใชความรูของชุมชนทองถิ่น เพื่อการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม นโยบายดานการพัฒนาแหลง
น้ําและการชลประทาน จะยังคงถูกใชเปนเครื่องมือหาเสียงกับคนยากจนอยูตอไป ถึงแมวาจะ
ผานพนป 2552 ไปแลวก็ตาม
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