
สรางความมั่นคงแหลงนํ้า"ตอ." ขอเสนอฝาวกิฤตจากปชป.  
 
ที่มา - พรรคประชาธิปตย นําเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาวิกฤตนํ้าในภาคตะวันออก ที่เปนปญหาตอภาคการ
ผลิตสําคัญของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  
 
*นายกรณ จาติกวณิช  
 
รองเลขาธิการพรรค 
 
"นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเปนแหลงอุตสาหกรรม

สําคัญมีมูลคาสงออกในป 2547 สูงถึง 399,582 ลานบาท มีโรงงานทั้งหมด 2,000 โรง แต
กําลังประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ โดยท่ีผานมา
ภาคอุตสาหกรรมพยายามสงสัญญาณใหรัฐบาลรับทราบแลว แตไมไดรับความสนใจ
จนกระทั่งภาคอุตสาหกรรมมีมติที่จะลดกําลังการผลิตลง 40% รัฐบาลโดยนายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิย ไดออกมาเรียกรอง
ภาคเอกชนยกเลิกมติน้ี และรับวาภาครัฐจะชวยดูแลเรื่องนํ้าอยางเต็มที่  
 
กระท่ังเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผานมา ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 420 ลานบาท ใหกับ
บริษัทอีสท วอเตอร บริษัทที่ไดสัมปทานบริหารน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกนําไปใชในการ
สรางทอเช่ือมเครือขายน้ําระหวางอางเก็บนํ้าประแสรผันมาลงอางเก็บนํ้าหนองปลาไหล เพื่อ
รองรับการผลิตสําหรับนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 
 
การดําเนินการดังกลาวทําใหเห็นวารัฐบาลเลือกที่จะใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม
มากกวาภาคประชาชน ภาคเกษตรกรในพื้นที่ กระท่ังองคกรพัฒนาเอกชน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตองออกแถลงการณเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนเรื่องน้ี โดยใหรัฐบาล
คํานึงถึงความเสมอภาคของประชาชนอยาสรางความแตกแยกในพื้นที่ ซึ่งจากการพบพดูคุย
กับประชาชนทุกคนยินดีที่จะชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม แตไมเห็นดวยกับแนวทางมาตรการ
แกไขวิกฤตนํ้าระยะสั้นของภาครัฐที่จะผันนํ้าจากแมนํ้าระยอง เน่ืองจากทุกคนกังวลเรื่อง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความแหงแลงตอเน่ือง หากไมมีฝนตกลงมา รวมทั้งความ
แหงแลงในภาคเกษตร 
 
กรณีอางเก็บนํ้าประแสรน้ัน เจตนาในการสรางมุงชวยเหลือภาคเกษตรเปนหลัก โดย
ขอตกลงเดิมระบุไววาปรมิาณนํ้ากักเก็บทั้งหมด 280 ลานลกูบาศกเมตร(ลบ.ม.) จํานวน 170 
ลาน ลบ.ม.จะนําไวใชภาคเกษตร แตวันน้ีมีปริมาณนํ้าเพียง 40 ลาน ลบ.ม. จากการเริ่มกัก
เก็บนํ้าเมื่อปที่ผานมา วันน้ีรัฐบาลกลับมีมติใหนํานํ้าสวนนี้มาใชเพื่อภาคอุตสาหกรรมทําให
ประชาชนทั้งใน จ.ระยอง และชลบุรี ไมมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตของตนเอง  
 
ขณะเดียวกนัทราบวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(กนอ.) ไดจางบริษัทที่ปรึกษา
ใหสํารวจปริมาณสารพิษในอากาศ และสํารวจอัตราการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ
ดานมลพิษทั้งหมด พบวาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งที่ไดรับอนุญาตและมีการ
ผลิตแลว และท่ีไดรับอนุญาตแตยังไมมีการผลิตพบวามลพิษทางอากาศเต็มพิกัดแลว ทําให
เกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด และไนโตรเจนออกไซดในอากาศมากขึ้น ซึ่งปริมาณมลพษิใน
ขณะนี้ยังไมนับมลพิษที่มาจากการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่กําลังมีการ
กอสราง  
 
 



เพราะฉะน้ัน คําถามคือวานโยบายในการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลจะเปนอยางไร
ตอไปในเมื่อพื้นที่ภาคตะวันออกกําลังประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอยางมาก รวมทั้ง
ปริมาณสารพิษในอากาศที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลควรตองเคารพและรับฟงความคิดเห็นของภาค
ประชาชน อยาใชอํานาจในการตัดสินใจ  
 
ขณะเดียวกนัในสวนของการจัดหาน้ําใหกับภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้ทราบวา
ภาคอุตสาหกรรมตองหาซื้อนํ้าเอง เพราะรอรัฐชวยไมไหว และบางแหงตองเสียคาใชจาย 
ลบ.ม.ละ 200 บาท เพื่อขนสงนํ้าทางเรอื ซึ่งเทากับวาภาคอุตสาหกรรมยินยอมที่จะเสียคา
นํ้าเพื่อใหมีการผลิต เพราะเมื่อพิจารณาถึงตนทุนการผลิตแลวคาใชจายของนํ้าเปนเพียง 
1% ของตนทุนการผลิตเทาน้ัน แตเพราะวาที่ผานมารัฐบาลเก็บคานํ้าถูกมากจนภาคเอกชน
ไมคิดวาเขาควรจะตองเสียคานํ้าเพิ่มมากขึ้นไปกวาน้ี ในขณะที่ระยะยาวรฐับาลควรสงเสริม
สนับสนุนภาคเอกชน หรือบริษัทอีสท วอเตอร ลงทุนผลิตนํ้าดวยตนเอง เชน สนับสนุนใหมี
การตั้งโรงงานแปลงน้ําเค็มเปนนํ้าจืด เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทอีสท วอเตอร ซึ่งการประปา
ถือหุนอยูครึ่งหนึ่งซื้อนํ้าตนทุน 50 สตางค ไปขายในราคา 10 บาทตอ ลบ.ม. ซึ่งบริษทัอีสท 
วอเตอรจะซื้อนํ้าถึงวันละ 1 แสน ลบ.ม. เมื่อขาย 10 บาทตอ ลบ.ม. ไดกําไรวันละกวา 1 
ลานบาท เพราะฉะน้ันหากจะมีการสูบนํ้าจากแมนํ้าไปใช อีสท วอเตอรควรนํากาํไรเหลาน้ีมา
ชดเชยผลกระทบใหกับประชาชนมากกวา เพราะถือวาเปนกําไรที่บริษัทไมควรจะไดรับ" 
 
*นายสาธิต ปตุเตชะ  
 
รองโฆษกพรรคประชาธิปตย 
 
"พรรคประชาธิปตยศึกษามาตรการแกวิกฤตนํ้าของรัฐบาลทั้งระยะสั้น กลาง ยาว พบวาใน
มาตรการระยะสั้นที่รัฐบาลเรงผลักดันโครงการเรงดวนเพื่อแกปญหานั้นกลับสงผลกระทบ
อยางมาก ทางพรรคมีขอเสนอใหรัฐบาลระงับ และยุติโครงการเรงดวนระยะสั้น ประกอบดวย 
1.โครงการผันนํ้าจากแมนํ้าระยองและคลองทบัมา 2.การเจาะบอบาดาลประมาณ 2 แสน 
ลบ.ม.ตอวัน ใหกับบริษัทอีสท วอเตอร 3.ยุติการสงกําลังทหารลงพื้นที่ และอางคําบัญชา
นายกรัฐมนตรี สงเจาหนาที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทันที เพราะขณะนี้สรางความวิตกใหกับ
ประชาชนมาก และสรางความขัดแยงทั้งระหวางภาคประชาชน และภาครัฐในพื้นที่ เพราะ
ผูวาราชการจังหวัดก็ตองทําตามคําสั่งนายกฯ โดยอางวาเปนบัญชา ซึ่งไมเคารพความเปน
เจาของทรัพยากรตามที่รฐัธรรมนูญมาตรา 56 ไดกําหนดไว นอกจากนี้ ยังสรางความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับภาคอุตสาหกรรม และประชาชนกับภาคการเมือง เน่ืองจากประชาชน
เห็นวานักการเมืองไมสนใจทั้งที่มีแนวโนม และสัญญาณเรื่องภัยแลงมานานแลว และเมื่อ
รัฐบาลมีการตัดสินใจใดๆ จะคํานึงถึงภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคประชาชน 4.ทบทวนแผน
ผันนํ้าจากอางประเสริฐมาที่หนองปลาไหลเพื่อสงวนน้ําไวสําหรับภาคการเกษตร 
 
การดําเนินการดังกลาวสะทอนใหเห็นวาไมมีการวางแผนรองรับปญหาลวงหนา สั่งการโดย
ไมมีขอมูลที่รอบคอบหวังแกไขปญหาเฉพาะหนา รัฐบาลมีความเคยชินกับการใชอํานาจ 
และควรที่จะใหรองนายกฯที่มีวุฒิภาวะมากกวาน้ีลงมาดูแล ทั้งน้ี ประชาธิปตยขอเสนอวาควร
จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารน้ําที่มาจากประชาชน ภาคอุตสาหกรรม" 
 
*วิกฤตนํ้าในนิคมฯตะวันออก 
 
1.ขอมูลพื้นฐาน 
 
*แหลงนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญท่ีสุดในประเทศ 
 
*มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 นิคม 



 
*มีโรงงานทั้งหมดกวา 2,000 โรงงาน 
 
*มูลคาการสงออกในป 2547=399,582 ลานบาท 
 
*หากมีการปดโรงงานปโตรเคมีในจังหวัดระยองเปนเวลา 3 เดือน(โรงงานปโตรเคมีใน
จังหวัดระยองมีทั้งหมด 32 โรงงาน) จะมีมูลคาเสียหายทั้งหมด 360,000 ลานบาท 
 
4.ผลกระทบตอภาคประชาชน/ประชาสังคม 
 
-วิถีชีวิตปกติของชาวบานไดรับผลกระทบโดยตรง 
 
-บริษัท East Water ไดผันนํ้าในสวนของประชาชนใหกับภาคอุตสาหกรรม 
 
-ประชาชนหลายครัวเรือนขาดแคลนน้ํามาหลายอาทิตยแลว 
 
-ชาวประมงบางสวนไมสามารถเดินเรือได เน่ืองจากแหลงนํ้ามีสภาพที่ตื้นเขิน 
 
-ภาคเกษตรกรรมขาดน้ําในการเพาะปลูกพืช และนํ้าที่มีอยูมีคุณภาพต่ํา 
 
-มีความเสียหายตอระบบนิเวศในจังหวัดระยอง เชน ที่ปาชายเลนปาโขดปอ 
 
-การกอสรางทอสงนํ้า กระทบตอพื้นที่เอกชนและถนนสาธารณะ ในหลายกรณีทําใหพื้นที่
และถนนดังกลาวชํารุด 
 
-รัฐใชอํานาจสั่งการโดยไมใหประชาชนมีสวนรวม 
 
*วิกฤตการณนํ้ามีผลมาจากอะไร 
 
1.ปริมาณฝนที่ตกนอยลง 2.การบริหารจัดการนํ้าที่ขาดระบบและประสิทธิภาพ 3.ไมมีการ
ประสานงานระหวางกระทรวงและหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบเรื่องนํ้า 4.ไมมีการทําวิจัยและ
ปรึกษาหารือกับภาคประชาชน กอนที่จะดําเนินนโยบาย 
 
5.เนนการแกปญหาในระยะสั้น มากกวาการปองกันปญหาในระยะยาว เชน รัฐบาลใชวิธีการ
ผันนํ้าของประชาชน แทนที่จะหาแหลงนํ้าใหมๆ 
 
*ผลของนโยบายรัฐ 
 
1.การทําฝนเทียมไมประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว 450,000 ลบ.ม./วัน แตไดผล
เพียง 240,000 ลบ.ม./วนั นอกเหนือจากน้ีเช้ือในการทําฝนเทียมยังขาดแคลน และมีราคา
สูงมาก หลายๆ ครั้งรัฐผลักภาระคาใชจายในการทําฝนเทียมใหกับภาคเอกชน 2.การเจาะบอ
บาดาลไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวที่ 200,000 ลบ.ม./วัน แตไดเพียง 
15,000 ลบ.ม./วัน 3.ไมมีการการสงตอนํ้าจากแมนํ้าระยองไปยังระบบการจายน้ํา รัฐ
ประมาณการไวที่ 120,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสวนหนึ่งตองจายใหกับสาธารณะประมาณ 80,000 
ลบ.ม./วัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 4.จังหวัดระยองตอทอสงนํ้าจากแมนํ้าระยองเขาสู
ระบบการจายนํ้าในพื้นที่ กนอ. รัฐคาดวาจะสงนํ้าได 100,000 ลบ.ม./วัน ในวันที่ 22 
สิงหาคม 2548 อยางไรก็ตามชวงที่ระบบยังไมสมบูรณจะสามารถจายน้ําไดเพียง 70,000 
ลบ.ม./วัน ในวันที่ 15 กันยายน 



 
*สถานการณปจจุบัน 
 
อุตสาหกรรมสวนใหญตองกักเก็บนํ้าไวใชในการผลิต เพราะเปนวัตถุดิบที่สําคัญ 
 
โรงงานอุตสาหกรรมตองเสียคาใชจาย 200 บาท/ลบ.ม. เพื่อขนสงนํ้ามาทางเรือ(หากเรือขน
นํ้ามาจากเพชรบุรีจะใชเวลา 3 วัน เพื่อขนสงและจําหนายน้ํา)/นํ้าที่รัฐแจกจายในปจจุบันไม
มีคุณภาพ ตองผานกระบวนการเจือจางกอนนําไปใช/รัฐไมไดเปดเผยขอมูลวิกฤตการณนํ้า
ใหนักลงทุนชาวตางชาติ/ภาคเอกชนตองรับภาระในการทําฝนทียม 
 
*ขอแนะนําของพรรคประชาธิปตย 
 
-ใหราคาน้ําสะทอนถึงตนทุนผลิตที่แทจริง ตนทุนของน้ําในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมต่ํากวา 1 ใน 100 แตนํ้าขาดไมไดในทุกอุตสาหกรรม 
 
-รัฐควรสรางความมั่นคงทางดานแหลงนํ้า เชน การหาแหลงนํ้าอื่นๆ 
 
-ควรยอมใหการไฟฟาซือ้ไฟฟาจากแหลงอื่นๆ นอกพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อที่จะไดใชนํ้าจาก
แหลงนํ้าอื่นมาผลิตไฟปอนเขาภาคตะวันออก 
 
-รัฐไมควรแบงปนนํ้าสวนที่เปนของสาธารณะไปใหภาคอุตสาหกรรม  


