
ฟนโครงการพัฒนา 25 ลุมน้ํายุทธศาสตรสลายวิกฤติน้ําอยางยั่งยืน 

 

ยายฟาผา...อธิบดีกรมน้ําบาดาล! 

ขาวพาดหัวของหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับ หลังจากที่ นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีคําส่ังยาย นายเกษม จันทจรูญพงษ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล ไปชวยราชการที่สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  

แนนอน ตนเหตุของคําส่ังนาจะหนีไมพน ปญหาน้ําภาค
ตะวันออกพนพิษ  

หลังจากที่รัฐบาลสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของขุดน้ําบาดาลขึ้นมาใชแกปญหาการ ขาดแคลนน้ํา 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติฝนแลงและภัยแลงท่ีตอเนื่องยาวนาน จนสงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานอยูบริเวณชายทะเลฝงตะวันออก โดยเฉพาะ จ.ระยอง และชลบุรี ท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญหลายโรงงาน ตองใชน้ํา
จํานวนมากในกระบวนการผลิต 

เฉพาะแคโรงงานปโตรเคมี หรือโรงกลั่นน้ํามัน ก็มีความ
ตองการใชน้ําในปริมาณที่สูงถึงกวา 200,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวันแลว ย่ิงปริมาณความ ตองการใชน้ํารวมของทุก
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ย่ิงแทบไมตองพูดถึง 
เพราะมีความ ตองการใชน้ําสูงถึงวันละ 500,000 ลูกบาศก
เมตร  

หันมามองแหลงวัตถุดิบซ่ึงเปน เสมือนตนทางของน้ําที่ปอน
ใหโรงงานและพื้นที่ภาคตะวนัออก ซ่ึงมี 3 อางเก็บน้ําหลัก 
ไดแก อางเก็บน้ําบางพระ อางเก็บน้ําหนองปลาไหล และอางเก็บน้ําดอกกราย ก็ตกอยูในสถานการณ 
ท่ีนาหวง ไมสามารถผลิตน้ําไดเพียงพอกับ ความตองการ แถมสถานการณของน้ํายังข้ึนอยูกับสภาพ 
ของธรรมชาตแิละปริมาณของน้ําฝน ท่ีจะตกลงมาอีกตางหาก  

สภาวะที่เกิดข้ึนนี้ สะทอนใหเห็นถึง ปญหาภัยแลงท่ีหนักหนา สาหัสข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเปน
วิกฤติน้ําในท่ีสุด 

แมวาในชวงทีผ่านมา กรมทรัพยากร น้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี
หนาที่รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ไดมีการวางแนวทางการแกปญหา ดวยการขุดเจาะ 
บอน้ําบาดาล โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ คือ 

1. สํารวจและเจาะบอน้ําบาดาลในบริเวณที่ท่ีมีศักยภาพน้ําบาดาลสูงจํานวน 130 บอ พื้นที่ เขาชีโอน 
เขาชีจรรย รอบอางเก็บน้ําดอกกราย และที่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เปาหมาย 50,400 ลูกบาศก 
เมตรตอวัน  

2. สํารวจและกอสรางระบบทอ Radial Well หรือการเจาะบอแบบรัศมี เพื่อรองรับปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง จํานวน 160 บอ ตามบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ตั้งแต จ.ชลบุรี ถึง
ระยอง 

3. ติดตั้งระบบบอสังเกตการณน้ําบาดาล จํานวน 100 บอ ใชงบประมาณทั้งส้ิน 428 ลานบาท 



แตจากวิกฤติน้ําซึ่งเกิดข้ึนท่ี ภาคตะวันออก สงผลให
การดําเนินการแคเฉพาะ แผนงานที่เตรียมไวเหมือน 
จะสายไปแลว เนื่องจากปญหาการขาดน้ํา สงผล
กระทบตอภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

และท่ีสําคัญคงตองยอมรับวา ภัยแลง เปนปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ  

การบริหารจัดการน้ํา จึงตองมีการปรับกันใหมอยาง 
เรงดวน เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนตัวช้ี ใหเห็นวา 
ทรัพยากรน้ําของประเทศ กําลังมีปญหา ท้ังปนี้ย่ิงทวี

ความรุนแรง มากกวาทุกปท่ีผานมา และครอบคลุมพื้นท่ีทุก ภาคของประเทศไทย  

นายยงยุทธ ติยะไพรัช รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กลาววา กระทรวงฯ คงตอง
กลับมาทบทวนการ บริหารจัดการน้ําทั้งระบบใหม เพื่อรองรับสภาพปญหาภัยแลงท่ีสงผลกระทบ
กลายเปนวิกฤติน้ํา โดยวางแนวทางการแกปญหา ไดแก 

1. การจัดหาน้ําและการสรางแหลงกักเก็บน้ํา เพื่อ
ตอบสนองตอภาคเศรษฐกิจเกษตร รวมทั้งบรรเทา
ปญหาน้ําทวมและภัยแลง 

2. การบริหารจัดการลุมน้ําแบบผสมผสานหรือแบบ
บูรณาการ เชน การผันน้ําระหวางลุมน้ําภายในประเทศ 
และการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการพัฒนา
ชลประทานระบบทอและเครือขาย 

“คงตองนําแผนแมบทพัฒนา 25 ลุมน้ําข้ึนมาใช
อยางเปนรูปธรรม เพื่อแกปญหาน้ําท้ังระบบ การดําเนินการของ 25 ลุมน้ํา จะเนนการทํางาน
ท้ังระบบ สวนแรก คือ พื้นท่ีฟองน้ํา สําหรับปลูกปา สวนท่ี 2 คือ พื้นท่ีเก็บน้ําและสวนสุดทาย 
คือกระจายน้ําไปสูเกษตรกร และประชาชน ซึ่งเรายึดประชาชน และเกษตรกรเปนเปาหมาย
หลัก เพราะฉะนั้น การดูแลน้ําจะ ดูแลท้ังระบบ ซึ่งแผนแมบท 25 ลุมน้ํา ไมได หมายความวา 
จะตองทําระบบทอในเรื่องของชลประทานทั้งประเทศ ซึ่งโครงการชลประทานระบบทอ อาจ
เปนเรื่องเกาท่ีเคยพูดกันไว แต ตอนนี้การพัฒนาระบบน้ํา ตองพัฒนาท้ังระบบ สอดคลองกับ
โครงการของรัฐบาล” นายยงยุทธ ระบุถึงยุทธศาสตรท่ีจะนํามาแกวิกฤติน้ําของประเทศ  

และผลที่ไดจากโครงการพัฒนา 25 ลุมน้ํา จะทําใหประชาชนมีน้ําใชในทุกครัวเรือน ในป พ.ศ.2550 
และ พ.ศ.2551 ทุกครัวเรือนตองมีประปาใช สวนของน้ําเพื่อการเกษตร จะมีการกระจายน้ําใหแก
เกษตรกร ในทุก พื้นที่ได และภาคอุตสาหกรรม โดยจะนํารอง ท่ีแมน้ําปง แมน้ํามูลและลุมน้ําภาค
ตะวันออกกอน ท่ีสําคัญจะตองมีการบูรณาการ รวมกับกระทรวงที่เก่ียวของมากขึ้นดวย 

“นักวิชาการหรือเอ็นจีโอ ท่ีมีขอสงสัยสามารถตรวจสอบได ไมวาจะเปนโครงการที่เกิดข้ึนใน
อดีต ปจจุบัน หรือในอนาคต เรื่องนี้เม่ือเราทําแผนแมบทเสร็จ อะไรที่เปนจุดออน จุดดอย ก็
ตองแกไข เพราะ ฉะนั้น ระบบชลประทานที่มีอยู มีจุดใดมีปญหาสงน้ํา ตองแกไข จุดใดท่ี
เกี่ยวกับการทุจริต ตองมีการตรวจสอบ” รมว.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ ยํ้าถึงความโปรงใสของ
โครงการพัฒนา 25 ลุมน้ํา 

ขณะที่ นายชัยพันธ ประภาสวัต ผอ.สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน ระบุวา ปญหาการจัดการน้ําทั้งระบบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ควรจะตองมีขอมูลสถิติ รวมทั้งการวิจัยภาวะธรรมชาติ
โดยเฉพาะฝนแลง ภัยแลง น้ําในเขื่อน ท่ีเกิดข้ึนในแตละปใหพรอมกวานี้ เหมือนกรณีการเกิดคลื่นสึ
นามิ หากมีการปองกันก็จะไมเกิดความรุนแรงขึ้น วิกฤติน้ําก็เชนกัน สามารถแกไขได 

“ปญหาคือกระทรวง ขาดการเอาใจใส จึงทําใหนโยบายลมเหลว ดังนั้น ตองวางระบบใหม ท่ี
สําคัญตองไมสรางปญหาตอ ระบบนิเวศ เชน การคิดจะไป วางระบบ สงน้ําท่ัวประเทศ ควร



จะตองทบทวนรวมทั้ง การจะไปผันน้ําจากแหลงน้ําตางๆ มาใช ตองไปกระทบกับชุมชน 
เจาของพื้นท่ีเดิม เพราะไมอยางนั้นจะกลายเปน การเผชิญหนาระหวางรัฐกับชุมชน วิธีการ
ท่ีเหมาะสมคือการให ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ 
ทัพยากรน้ําดวย” นายชัยพันธุกลาว 

“ทีมขาวสิ่งแวดลอม” มองวา เร่ืองทรัพยากรน้ํา มีหลาย
กระทรวงที่เก่ียวของ แตนาแปลกที่ปญหาระบบบริหาร
จัดการน้ํา โดยเฉพาะภัยแลง เกิดข้ึนไดทุกป มากบางนอย
บาง หรือบางปก็เขาขั้นวิกฤติ 

นาจะถึงเวลาแลวที่รัฐบาล และทุกกระทรวง รวมไปถึง
ภาคเอกชน ตองมานั่งจับเขาคุยกัน รวมแรง รวมใจ และรวม
พลัง ทบทวนสภาพปญหาการบริหารจัดการน้ํากันใหมอยาง
จริงจัง โดยมองผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  

เรามองวา การแกปญหาแบบปตอป อยางท่ีเปนอยู ไมนาจะเปนคําตอบหรือแนวทางที่
ถูกตอง แตควรจะตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ท้ังมองให ทะลุถึงตนเหตุท่ี
แทจริงของปญหาวิกฤติน้ํา 

การลงทุนแกวิกฤติภัยแลงอยางย่ังยืนคุมคากวาทําแบบ “ลูบหนาปะจมูก” แตละป!!! 

"ทีมขาวส่ิงแวดลอม" 

 

สกูปขาวหนา ๑  หนังสือพิมพไทยรัฐ ปที่ 56 ฉบับที่ 17354 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 


