
การจัดสรรน ้า (Water Allocation) (1)   
 
        ชนาวัชร อรุณรัตน์ 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
        กรมทรัพยากรน  า 
        5 พฤษภาคม 2560 
บทน้า (Introduction) 
   
  ทรัพยากรน  าเป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นทรัพยากรพื นฐานที่ส าคัญต่อ
การผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ หลายประเทศได้น าแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) มาประยุกต์ใช้ (GWP, 2013) 
โดยแนวทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ขอบเขตและบริบทที่แตกต่างกันของลุ่มน  า 
ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่าง 1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) 2) ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (Social equity) และ 3) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) (GWP, 2009) 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวหลายประเทศยังคงเผชิญกับประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังนี  
  1. ความต้องการใช้น  าเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากการขยายพื นที่เกษตรกรรมชลประทาน การเติบโตของ
เมืองหลวง การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเพ่ิมขึ นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการน  า 
อาหาร พลังงาน และสินค้าบริการเพ่ิมสูงขึ น น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรน  า  
  2. พื นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างแหล่งน  ามีจ านวนลดลง โดยปัจจุบัน หลายลุ่มน  าของโลก 
ปริมาณน  าที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งน  าที่มีอยู่เดิมและที่สร้างใหม่ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ น
ในอนาคต พื นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างแหล่งน  ามีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการใหม่ๆ โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเพียงพอต่อความต้องการใช้น  าจากหลายภาคส่วน (รูปที่ 1) 
  3. การลดลงของปริมาณน  าใต้ดิน ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ นของความต้องการใช้น  า เนื่องจากปริมาณน  า
ผิวดินไม่เพียงพอต่อความต้องการ น าไปสู่การน าน  าใต้ดินขึ นมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ นและมีปริมาณน  าที่เติมลงสู่
น  าใต้ดินลดลง (groundwater recharge) ส่งผลให้ปริมาณน  าใต้ดินมีปริมาณลดลง ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงด้านน  าของลุ่มน  า 
  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ แม้ว่าปัจจุบัน ผู้ใช้น  าส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
แต่ปริมาณน  าส่วนหนึ่งได้ถูกน าไปใช้มากขึ น ทั งในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ  
  5. การสูญเสียหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการน าน  า
ในล าน  าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ น และการก่อสร้างท านบหรือการสร้างเขื่อนขวางล าน  า ส่งผลกระทบต่อการ
สูญเสียหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น การเคลื่อนย้ายของพันธุ์พืชและสัตว์น  า
ในแมน่  า การรุกตัวของน  าเค็มบริเวณปากน  า และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน  า เป็นต้น 
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  6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ปริมาณฝน 

และความถี่ในการเกิดภัยพิบัติด้านน  า สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าใช้ประโยชน์และความต้องการใช้น  า (water use) (Speed et al, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ นตามระยะเวลา ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวมีผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  า ที่มา (Sayers et al, 2013 อ้างอิงใน Speed et al, 2013) 
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  ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ น

ของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหาร

จัดการน  าในอนาคต (รูปที่ 2) ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ น หลายประเทศได้แสวงหา

แนวทางใหม่ๆ ในกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ซึ่งนอกจากการเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนก่อสร้าง

แหล่งน  าและการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแล้ว ยังได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรน  าและการใช้ทรัพยากรน  าที่มีอยู่ 

(available water supply) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั งการบริหารจัดการความต้องการใช้น  า (Demand 

management) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) (Speed et al, 2013) 

 

การจัดสรรน ้าและสิทธิในน ้า (Water allocation and water right) 

  Burchi & d’Andrea, 2003 ได้ให้นิยามของสิทธิในน  า หมายถึง “สิทธิในการน าไปหรือการ

ใช้น  าตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต” WaterBank, 2005 (อ้างอิงใน Custodio & Arriens, 2005) ได้ให้นิยามของสิทธิ

ในน  าไว้ว่า “สิทธิตามกฎหมายในการน าน  าไปใช้ ซึ่งอยู่บนพื นฐาน (1) จ านวน (2) แหล่งน  า (3) ระยะเวลา  (4) ลักษณะ

การใช้ (5) จุดที่ผันน  าไปใช้ (6) ประโยชน์จากการใช้” รวมถึง“สิทธิที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการให้สิทธิ 

ซึ่งผู้ที่ครอบครองสิทธิ มีสิทธิในการน าน  าไปใช้” (Quesne et al, 2007) และ Speed et al, 2013 ได้ให้นิยาม

สิทธิในน  า คือ “สิทธิของบุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือองค์กรในการน าน  าไปใช้ประโยชน์จากทางน  า (watercourse) 

หรือชั นหินอุ้มน  า (aquifer) ซึ่งโดยทั่วไปสิทธิดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของใบอนุญาตหรือรูปแบบการให้สิทธิที่

ใกล้เคียงกัน”  

  

  ในส่วนนิยามการจัดสรรน  าได้มีก าหนดไว้หลากหลาย ดังนี  การจัดสรรน  า หมายถึง “กระบวนการ

แจกจ่ายน  าที่มีอยู่ไปยังผู้ร้องขออย่างถูกต้องและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ ในการอนุญาต โอน ทบทวน 

และการปรับปรุงตามสิทธิการใช้น  า”   (Bird et al, 2008)  หรือ “กระบวนการที่ก าหนดในการแจกจ่ายทรัพยากรน  า

หรือสิทธิในน  าระหว่างกลุ่มผู้ใช้น  าที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะก าหนดวิธีการแจกจ่าย ผู้ด าเนินการ และ

การตัดสินใจเบื องต้นว่าใครจะได้รับสิทธิในการน าน  าไปใช้” (FAO 2003; FAO 2004a อ้างอิงใน ARCADIS, 2012) 

Speed et al, 2013 ได้ให้นิยามการจัดสรรน  า คือ“กระบวนการการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดไปสู่พื นที่และผู้ใช้น  า กระบวนการดังกล่าวมีความส าคัญ เมื่อการจัดสรรน  าตามธรรมชาติและปริมาณน  า 

ใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้น  าจากทุกภาคส่วน ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ

ช่วงเวลา” หรือในความหมายที่ไม่ซับซ้อนนั น หมายถึง “กระบวนการการก าหนดผู้ได้รับน  า จ านวนที่อนุญาต 

สถานที่ ช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ที่น าน  าไปใช้ประโยชน์” 
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วัตถุประสงค์ในการจัดสรรน ้า (Objectives of water allocation) 

  แนวทางการจัดสรรน  าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดสรรน  าในหลาย
ประเทศมีรูปแบบและการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดสรรน  ายังคงตั งอยู่บนหลักการ
พื นฐานที่เหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสรรน  า ดังนี  
  1.ความเท่าเทียม (Equity) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรน  าต้องการการจัดสรรอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้ใช้น  าและระหว่างพื นที่ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า  
  2.การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental protection)  แนวทางการจัดสรรน  าปัจจุบัน
ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรน  าเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental Flow ) การคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั งประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาน  าในล าน  า เช่น  การเติมน  าลงสู่ใต้ดิน การพัดพาของตะกอน การคุ้มครอง
และอนุรักษ์สัตว์น  า การบรรเทาผลกระทบจากมลพิษที่ปล่อยลงสู่แม่น  า การรักษาระบบนิเวศของล าน  าและ
บริเวณปากแม่น  า 
  3. การจัดล าดับการพัฒนา (Development priorities) การจัดสรรน  าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและ
สนับสนุนการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารจัดการน  าและการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  4. การสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรน  าที่มีอยู่กับความต้องการใช้น  า  (Balancing 
supply and demand)  
  5. การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น  า (Promoting the efficient use of water) (Speed et al, 
2013) 
 
องค์ประกอบการจัดสรรน ้า (Composition of water allocation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  องค์ประกอบการจัดสรรน  า ที่มา (Quesne et al, 2007) 
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  การจัดสรรน  าที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการบริหารจัดการ 
รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน กลยุทธและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี  
  1. นโยบายและกฏหมาย (Policy and legislation) เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรน  า รวมถึงการจัดท ากรอบกฏหมาย ข้อก าหนด และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2. กลยุทธการบริหารจัดการ (Management strategies) เป็นกระบวนการหรือแนวทางในการ
ด าเนินการตามแผนงานและการติดตาม ตรวจสอบ ก ากับดูแล เช่น การพัฒนาหรือปรับปรุงข้อก าหนดในการจัดสรรน  า 
หรือการทบทวนขั นตอนการออกใบอนุญาต เป็นต้น 
  3. ความสามารถขององค์กร (Institutional capacity)  คือ ศักยภาพของหน่วยงานในการท าให้
การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ เช่น การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี การปรับปรุงการ
ติดตามก ากับดูแล หรือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Quesne et al, 2007) 
 
ระบบการจัดสรรน ้า (Water allocation systems) 

   1. ระบบการจัดสรรน  าโดยปริยาย (Implicit allocation system) เป็นรูปแบบการจัดสรรน  า
จากการวางแผนของรัฐบาลบนลงล่าง (Top-Down Process) ปริมาณน  าจากโครงการพัฒนาแหล่งน  าจะถูก
ก าหนดและได้รับการจัดสรร (Bird et al, 2008) โดยอาจจะก าหนดไว้ในแผนแม่บท หรืออยู่ในเอกสารการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการเบื องต้น และรายละเอียดรูปแบบการจัดสรรน  าหรือการน าน  าไปใช้ประโยชน์
อาจจะเกิดจากการด าเนินการจัดท าประชามติหรือมีข้อตกลงร่วมกันของผู้ใช้น  าในแต่ละภาคส่วน (Bird et al, 2009) 

  2. ระบบการจัดสรรน  าแบบชัดเจน (Explicit allocation system) เป็นรูปแบบการจัดสรรน  า 
ที่ก าหนดชัดเจน โดยใช้ระบบใบอนุญาตที่ก าหนดปริมาณน  าและระยะเวลาที่แน่นอน (Bird et al, 2008) การจัดล าดับ
ความส าคัญในการใช้น  าและกระบวนการในการให้สิทธิการใช้น  าจะถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งการใช้น  าบางประเภท
อาจจะไม่ต้องขออนุญาตในการใช้ เช่น การใช้น  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือการใช้น  าเพ่ือการเกษตรกรรม เป็นต้น 

จากรูปแบบการจัดสรรน  าที่แตกต่างกันในหลายประเทศ ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้ใช้
ระบบสิทธิในน  าและการอนุญาตการใช้น  ามากกว่า 30 ปี ในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มพิจารณารูปแบบการ
จัดสรรน  าแบบชัดเจนเพ่ิมขึ น อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่มีทรัพยากรน  าอุดมสมบูรณ์ การจัดสรรน  าโดยปริยาย 
(Implicit allocation system) อาจจะเป็นแนวทางการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีภาระต้นทุนในการบริหารจัดการ
ระบบในการออกใบอนุญาตการใช้น  า (licensing system) ระบบการจัดสรรน  าแบบชัดเจนอาจจะมีความจ าเป็นใน
บางประเทศที่ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงด้านน  า รวมถึงความชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ซึ่งการเพ่ิมขึ นของความต้องการใช้น  าและการขาดแคลนน  า ท าให้เกิดความต้องการในการปรับปรุงระบบ
การจัดสรรน  าและพิจารณาเลือกระบบที่เหมาะสมในการด าเนินการในอนาคต ตารางที่ 1 ได้แสดงรายละเอียดคุณสมบัติ
ที่ก าหนดในระบบการจัดสรรน  า (Bird et al, 2009) 
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ที ่ คุณสมบัติ ค้าอธิบาย 
1. ปริมาณน  า ปริมาณน  าที่ผู้มีสิทธิสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
2. คุณภาพน  า คุณภาพของน  าที่น าไปใช้หรือปล่อยกลับคืนสู่ระบบ 
3. แหล่งน  า แหล่งน  าหรือสถานที่ที่ผู้ใช้น  ามีสิทธิในการน าน  าไปใช้ 
4. ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ก าหนดในการน าน  าไปใช้ 
5. การประกัน การประกันสิทธิการใช้น  าด้านคุณภาพและ/หรือปริมาณน  า 
6. วัตถุประสงค์ในการใช้น  า วัตถุประสงค์ในการใช้น  า เช่น เพื่อการเกษตร หรืออุตสาหกรรม 
7. ระยะเวลา ระยะเวลาของใบอนุญาต 
8. การครอบครองสิทธิ สิทธิที่ให้เป็นสิทธิถาวร หรือชั่วคราว 
9 การถ่ายโอนสิทธิ สิทธิดังกล่าว สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อ่ืนครอบครองได้หรือไม่ 

10. การก ากับดูแล กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดคุณสมบัติส าคัญในระบบการจัดสรรน  า  ที่มา : (Quesne et al, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4  ขั นตอนการจัดท าแผนการจัดสรรน  า ที่มา (Speed et al, 2013) 
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การจัดท้าแผนการจัดสรรน ้า (Water allocation planning) 

  ความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศ เงื่อนไขทางอุทกวิทยา และนโยบายในการพัฒนา ได้น าไปสู่
รูปแบบการจัดสรรน  าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและการพัฒนา
รูปแบบการจัดสรรน  าให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และความต้องการใช้น  าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ น กระบวนการพัฒนาและจัดท าแผนการจัดสรรน  าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ และต้องการการประสานงานทั งในแนวราบและแนวดิ่งในขั นตอนการจัดท าแผนงาน
ระหว่างผู้จัดท าแผนงาน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน  า โดยขั นตอนการจัดท า
แผนการจัดสรรน  าประกอบด้วย 

  1. การเริ่มต้นวางแผน (Planning initiation) การจัดท าแผนการจัดสรรน  าเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องการการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการระดมความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของแผนงาน แผนงานในอนาคต การก าหนดพื นที่และปริมาณน  าที่มีอยู่ใน
แผนงานและไม่อยู่ในแผนงาน รายละเอียดตารางเวลาการท างาน รวมถึงข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวางแผน ซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการท าให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน การจัดล าดับความส าคัญของ
กลยุทธ และการก าหนดรูปแบบเนื อหาเบื องต้นเกี่ยวกับจัดสรรน  า 

  2. การประเมินสถานการณ์ (Situation assessment) ขั นตอนดังกล่าวประกอบด้วยการประเมิน
ปริมาณน  าใช้ประโยชน์ทั งหมดของลุ่มน  า เช่น ทางเลือกในการก่อสร้างแหล่งน  า (แหล่งน  าเดิมและการก่อสร้าง
แหล่งน  าใหม่) การคาดการณ์ความต้องการใช้น  า การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จากทางเลือกท่ีแตกต่างกัน การประเมินการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและทางเลือกในการบริหาร
จัดการความต้องการใช้น  า (demand management) รวมถึงการประเมินการไหลของน  าเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศ 
(Environmental flow) ซึ่งจะน าไปการก าหนดมูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและปริมาณน  าที่จัดสรรให้กับระบบนิเวศ 

  3. การจ าลองสถานการณ์อนาคตและการวิเคราะห์  (Scenario development and analyses) 
การจ าลองสถานการณ์อนาคตเป็นเครื่องมือที่นิยมอย่างมากในกระบวนการวางแผน เครื่องมือดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนต่อการตัดสินใจในการวางแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน  ามีโอกาสท าความเข้าใจสถานการณ์
ทางเลือกของการบริหารจัดการน  าอย่างชัดเจน  การจ าลองสถานการณ์อนาคตสามารถแสดงเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 
และเป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดจากความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายการจัดสรรน  า โดยผลลัพท์ของขั นตอนดังกล่าว จะเป็นการก าหนด
ทางเลือกท่ีค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบทางลบที่น้อยที่สุดในการบริหารจัดการน  าของลุ่มน  า 

  4. การคัดเลือกทางเลือกและการอนุมัติ (Option selection and approval) เป็นการตัดสินใจ 
จากการพิจารณาทางเลือกและรูปแบบการจัดสรรน  า รวมถึงการอนุมัติแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบการ
จัดสรรน  าทีแ่ตกต่างกันไปตามบริบทของนโยบาย กฏหมาย และการเมืองของลุ่มน  า 

  5. การพัฒนารายละเอียดของแผนงาน (Detailed plan development)  เมื่อได้เห็นชอบร่วมกันใน
เป้าหมายและกลยุทธแล้ว แผนการจัดสรรน  ายังคงต้องการการพัฒนารายละเอียดของแผนงาน เช่น รายละเอียดของ
แผนงานในการจัดสรรน  าระดับลุ่มน  าสาขาหรือพื นที่ รายละเอียดงานก่อสร้างแหล่งน  าและแนวทางการด าเนินการตาม
มาตราการการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการจัดสรรน  าในหนึ่งปี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการบริหารจัดการน  าเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow)  (Speed et al, 2013)
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น ้าเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow) 

  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความส าคัญของการบริหารจัดการน  าเพ่ือการรักษาสมดุล

นิเวศ (Environmental flow) (Postel & Richter, 2002 อ้างอิงใน Quesne et al, 2007) การไหลของน  าและรูปแบบ

การไหลของน  า (flow regimes) มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน  าในล าน  า ระยะเวลาการไหล และ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในล าน  าระหว่างปี รวมถึงหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศของแม่น  า ซึ่งการน า

น  าจากแม่น  าไปใช้ประโยชน์และการควบคุมอัตราการไหลของน  าในล าน  า ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งมีชีวิตในล าน  าเท่านั น แต่ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และ

เศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับแม่น  านั น โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหล (flow regimes) ส่งผลกระทบ ดังนี  

  1. การเปลี่ยนแปลงการไหลของน  า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา (morphology) 

ของแม่น  าและช่องทางการไหลของน  า การรุกตัวของน  าเค็ม และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของสัตว์น  าและ

พืชริมฝั่งแม่น  า 

  2.การก าหนดปริมาณการไหลของน  าในล าน  า มีผลกระทบต่อการสูญเสียแหล่งที่อยู่ของพืช

และสัตว์น  า ทั งในล าน  าและพื นที่น  าท่วมถึง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตกตะกอน และระบบ

นิเวศวิทยาของลุ่มน  า 

  3. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของน  า ส่งผลต่อวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในน  า การสืบพันธุ์ 

จ านวนประชากรของพืชและสัตว์น  าที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงปลาและนกน  า 

  4. การไหลของน  าท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างต้นน  า กลางน  า และปลายน  า  การสร้างเขื่อน 

หรือสิ่งกีดขวางล าน  าส่งผลต่อการวางไข่ของปลาและการแพร่พันธุ์ของพืชน  า 

  5. การไหลของน  ารูปแบบใหม่ มีผลต่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเหมาะสมต่อพันธุ์

สัตว์น  าหรือพืชที่เป็นศัตรูต่อพืชหรือสัตว์น  าท้องถิ่น 

  การรักษาปริมาณการไหลของน  าในแม่น  าและการป้องกันการน าน  าในแม่น  าไปใช้ประโยชน์

มากเกินไปในช่วงที่ระดับน  าในแม่น  าอยู่ในระดับต่ า เป็นความท้าทายหลักในการบริหารจัดการน  าเพ่ือการรักษาสมดุล

นิเวศ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน  าเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศนั น ไม่ใช่ เพ่ือการรักษาระดับการไหลของ

น  าต่ าที่สุดในล าน  าเท่านั น แต่ควรตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ที่ได้รับด้านอ่ืนๆ จากการรักษาระดับการไหล

ของน  าดังกล่าว เช่น การรักษาระดับน  าไว้เพ่ือรักษาคุณภาพน  าในแม่น  า การวางไข่และการย้ายถิ่นฐานของปลาในล าน  า 

การไหลและการตกตะกอน การเติมน  าให้กับน  าใต้ดิน การรักษาพื นที่ชุ่มน  าและการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศวิทยาทางน  า ดังนั น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน  า การบริหารจัดการน  าและการจัดสรรน  าจึงจ าเป็นจะต้องตระหนักถึง

ความส าคัญของการรักษาน  าเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow) รวมถึงการมีองค์ความรู้และ

ความเข้าใจในความแตกต่างของการไหลของน  าในแม่น  า และความต้องการใช้น  าที่แตกต่างกันของแต่ละภาคส่วน

ในลุ่มน  า (Speed et al, 2013) 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของน  าและเวลา ที่มา Pusey and Kennard (2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่า การไหล และเวลา ที่มา MDBA (2010a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ภาพตัดขวางล าน  าและรูปแบบระดับน  าในล าน  า ที่มา MDBA (2010a)  
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ระบบการไหลของน ้าเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow systems) 

  1. การไหลของน  าต่ าที่สุดในแม่น  า (Extreme low flows) เป็นการไหลของน  าที่เกิดขึ นในช่วงฤดูแล้ง 
น  าในแม่น  าจะมีอุณหภูมิที่สูง และมีค่า Dissolved Oxygen (DO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายได้ในน  าต่ า 
เนื่องจากปริมาณน  าที่ไหลในล าน  าเหลือน้อยมาก ท าให้การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในน  าเป็นไปอย่างจ ากัด 
อย่างไรกต็าม ในสภาวะดังกล่าว สิ่งมีชีวิตพื นเมืองสามารถแพร่ขยายพันธุ์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
มากกว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นที่รุกราน (invasive species) ส่งผลให้ปริมาณของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นมีปริมาณน้อยลง 
  2. การไหลของน  าในแม่น  าระดับต่ า (Low flows) หรือการไหลปกติ (Base flows เป็นการไหลของน  าใน
ล าน  าตามสภาพปกติ โดยไม่ได้รับน  าเพ่ิมเติมจากน  าท่าผิวดิน) การไหลดังกล่าวเกิดขึ นในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี 
อุณหภูมิและออกซิเจนละลายในน  า (DO) มีเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิตในน  า การวางไข่ของปลาและสัตว์น  า รวมถึงมี
ความชื นในดินส าหรับพืช 
  3. การไหลสูงขึ นจากระดับการไหลของน  าในแม่น  าระดับต่ า (High flow pulses) เป็นกระแสน  าที่
ไหลมากขึ น ซึ่งเกิดขึ นในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือในช่วงเวลาสั นๆ หรือจากการละลายของหิมะ ปริมาณน  าจะเพ่ิมสูงขึ น
เหนือระดับการไหลของน  าในแม่น  าระดับน  าต่ า (Low flows) แต่จะไม่ไหลท่วมตลิ่งแม่น  า  

  4. น  าท่วมล้นตลิ่ง (Small floods) เป็นการไหลท่วมตลิ่งของแม่น  า โดยทั่วไปมักจะเกิดทุกๆ 
2-10 ปี สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในน  าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปยังพื นที่ที่น  าท่วมถึง (floodplain) 
หรือสามารถเดินทางไปยังปลักหรือแอ่ง (sloughs) หรือพื นที่ชุ่มน  า (wetlands) ซึ่งพื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร เหมาะส าหรับการเติบโตของปลาและสิ่งมีชีวิตในน  า การวางไข่ และการเติบโตของตัวอ่อน 
รวมถึงน  าท่วมล้นตลิ่งท าให้เกิดการเติมน  าลงสู่น  าใต้ดิน (groundwater recharge) 

  5. อุทกภัย (Large floods) สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นน้อยมาก แต่มีบทบาทส าคัญต่อระบบ
นิเวศของแม่น  า ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายตะกอน เศษไม้ และสารอินทรีย์อ่ืนๆ พร้อมทั งฟ้ืนฟูคุณภาพน  าในร่องน  า
และในพื นที่ที่น  าท่วมถึง (floodplain) รวมถึงการพัดพาสิ่งมีชีวิตและตะกอนทรายละเอียดไปยังพื นที่ปลายน  า 
(The Nature Conservancy, 2017) 

เงื่อนไขเบื องต้นในการน้าแผนงานไปสู่ปฏิบัติ (Preliminary conditions for implementation) 

  จากประสบการณ์ในหลายประเทศเกี่ยวกับการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัตินั น องค์กรควรตระหนักถึง
เงื่อนไขเบื องต้นที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดท าแผนการจัดสรรน  าและการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบด้วย  

  1. ความสามารถขององค์กรในการด าเนินการ  
  เนื่องจากแผนการจัดสรรน  าที่มีความซับซ้อนนั น ต้องการความสามารถขององค์กรในการ
จัดท า พัฒนา ปรับปรุง และการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยทั่วไป อุปสรรคหลักจะเกี่ยวข้องกับแผนงานไม่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง หรือแผนงานได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว แต่ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการน าเอาแนวทาง 
การจัดท าแผนงานที่ซับซ้อนมาด าเนินการ ซึ่งหน่วยงานไม่มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติ ดังนั น องค์กรควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้เพียงพอต่อการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง และการน า
แผนงานไปสู่การปฏิบัติ 
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  2. การเมืองและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  การพัฒนาและการจัดท าแผนการจัดสรรน  าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการจัดสรรน  า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
วิสัยทัศน์ของลุ่มน  า พร้อมทั งมีกระบวนการที่เหมาะสมในการท าให้เกิดการยอมรับในเป้าหมายและภารกิจที่
จะต้องด าเนินการร่วมกัน การเมืองและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญในการอนุมัติและการสนับสนุนในการด าเนินการ 
โดยแผนการจัดสรรน  านั น อาจจะได้รับการคัดค้านจากองค์กรลุ่มน  า หน่วยงานของรัฐ และ/หรือภาคส่วนอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 
ซึ่งความท้าทายดังกล่าว สามารถลดลงได้จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการจัดสรรน  า พร้อมทั งการให้ความส าคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

  3. ข้อมูลไม่เพียงพอและ/หรือข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ 
  เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการจัดสรรน  าจะขึ นอยู่กับข้อมูลการศึกษาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ อุทกวิทยา และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวอาจจะเกิดข้อจ ากัดจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจหรือข้อมูลทีไ่ม่น่าเชื่อถือ ดังนั น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสนับสนุนการวางแผนการจัดสรรน  า ลุ่มน  า
ควรจะพิจารณาถึงองค์ความรู้ส าคัญที่ลุ่มน  าต้องการ พร้อมทั งข้อมูลที่ต้องการทั งในปัจจุบันและอนาคต และ
กระบวนการการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนการจัดสรรน  าของลุ่มน  า (Speed et al, 2013) 
 
บทสรุป (Conclusion)  

  ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จ านวน
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ น ความไม่สมดุลระหว่างการใช้น  าผิวดินและการเติมน  าใต้ดิน รวมถึงความต้องการใช้น  า
ที่เพ่ิมขึ นจากนโยบายการพัฒนาและการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหาร
จัดการน  าในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและเพ่ิมมากขึ น หลายประเทศได้ตระหนักถึงทรัพยากรน  าซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  และมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น  าจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นจะต้องพิจารณาในรายละเอียดของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในด้าน 1) นโยบายและกฏหมาย 2) กลยุทธการบริหารจัดการ 3) ความสามารถขององค์กร 
(Quesne et al, 2007) รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนการจัดสรรน  า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องการ
การประสานงานทั งในแนวราบและแนวดิ่งในขั นตอนการจัดท าแผนงานระหว่างผู้จัดท าแผนงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในลุ่มน  า ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน รวมถึงให้ความส าคัญต่อการ
จัดสรรน  าเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow systems) ซึ่งการไหลของน  า (flow regimes) มีความเชื่อมโยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา (morphology) ของแม่น  า จ านวนประชากรและวัฏจักรของพืชและสิ่งมีชีวิตในน  า 
รวมถึงมคีวามสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของลุ่มน  า  
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ภาคผนวก 
 

ตารางสรุปกรอบกฏหมายและลักษณะการจัดสรรน ้าในต่างประเทศ  (Bird et al, 2009) 
 

ประเทศอินโดนีเซีย 

กฏหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

กฏหมายทรัพยากรน  า (Water Resources Law No.7/2004) 
Government Regulation on Water Resources Management and Water Use-Rights (In draft) 
Presidential Decree on Balai Besar (river basin organization)-supersedes Ministry of Public 
Works Decree 12/PRT/M/2006 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฏหมายเป็นการเฉพาะ  
รัฐบาลพยายามรับประกันว่ามีปรมิาณน  าขั นต่ าส าหรับการใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยให้ความส าคัญ 
อันดับแรกต่อความต้องการใช้น  าประจ าวัน และน  าใช้ในไร่นาขนาดเล็กในระบบชลประทาน 

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

การบริหารจัดการพื นฐานอยู่ในแผนแม่บทและแผนการจดัสรรน  าประจ าปี กฏหมายน  า ปี 2004  
ได้ก าหนดความแตกต่างระหว่างสทิธิการใช้น  าเพื่อการพาณิชย์ และไม่ใช่การพาณิชย์ 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

ให้ความส าคญัต่อความต้องการใช้น  าของประชาชน และน  าในไร่นา (Small-scale irrigation)  
ส าหรับเพาะปลูกข้าวและพืชที่หมนุเวียนแทนข้าวในระบบชลประทาน  

ระบบสิทธ ิ หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าภายใต้กฎหมายน  า (Water Law) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิทธิการใช้น  าบาดาลด าเนินการโดยจังหวัด ระบบการอนุญาตใช้น  าผวิดินมีการด าเนินการในบางจังหวัด
ภายใต้กฎหมายและระเบยีบของจังหวัดที่มีมาก่อนหน้านี   

การซื อขายสิทธ ิ ไม่อนุญาต 

 
 

ประเทศญี่ปุ่น 

กฏหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1964 River Law (No.167 of 1964) 
1997 Amendment of River Law 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

กฏหมายแม่น  า (River Law) ไม่ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิความจ าเป็นพื นฐานของมนุษย์  
Waterworks Law ก าหนดใหส้าธารณูปโภคน  าประปา (ปกติด าเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่น)  
จะต้องจัดสรรน  าประปาให้กับประชาชนในทุกฤดูกาล 

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

ระบบอนุญาตเป็นระบบท่ีให้สิทธิถาวร โดยปกติ มีระยะเวลา 10 ปี และ 30 ป ีในกรณีการใช้น  าจาก
โรงงานไฟฟ้าพลังน  า  ส าหรับแม่น  า class A กระทรวงที่ดิน โครงสรา้ง และการคมนาคม เป็นหน่วยงาน
อนุญาต ส าหรับแม่น  า class B รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

ผู้ใช้น  าเดิมมสีิทธิใช้น  ามากกว่าผู้ขอใช้น  าใหม่ (First in time, first in right) อย่างไรกต็าม 
เกณฑ์การให้สิทธิดังกลา่วมีการปรบัปรุงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูแล้ง 

ระบบสิทธ ิ น ามาใช้ตั งแต่ปี ค.ศ. 1964 ภายใต้ River Law  
การซื อขายสิทธ ิ ไม่ได้บัญญัตไิว ้
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ประเทศฟิลิปปินส์ 

กฏหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1976 Water Code (PD1067) 
1991 Local Government Code RA 7160 
Indigenous People Rights Act RA 8371 
Clean Water Act RA 9275 
1983 Executive Order 927 (relating to the mandate of Laguna Lake Development 
Authority over Laguna Lake) 
Permit-implementing regulations are in para.K, sec.4 of RA 4850 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

ไม่ก าหนดสิทธิ การขนส่งน  าด้วยมอื การอาบน  า การล้าง และการใหน้  าส าหรับสัตว์ ได้รบัการยกเว้น 
ในการอนุญาต (art14, Water Code)  

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

สิทธิน  าเป็นทีย่อมรบั และประมวลกฏหมาย (Water Code) ถูกน ามาใช้ในระบบการอนุญาตใช้น  า 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

ให้ความส าคญักับผู้ใช้เดมิ (art 22, Water Code) แต่ละลุม่น  าจะมกีฏข้อบังคับการจัดสรรน  า 
ในช่วงฤดูแล้งของตนเอง  

ระบบสิทธ ิ ระบบสิทธิอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (The National Water 
Resources Board) 

การซื อขายสิทธ ิ การยืมและ/หรือการซื อขายสิทธิท าได้ เมื่อไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการน  าแห่งชาติ  
(National Water Resources Board) (art.19,Water  Code) 

 
 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กฏหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1996 Water and Water Resources law (No 126/PDR) 
1999 Mandate of the Water Resources coordination Committee, PM Decree No.09/PM 
2001 Decree on Implementation of the Water and Water Resources Law 
2007 Establishment of the Water Resources and Environment Administration 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

ไม่ได้จัดล าดับสิทธิ 

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

การจัดสรรน  าจะพิจารณาเป็นรายโครงการ เช่น สมัปทานไฟฟ้าพลังน  า การใช้น  าจากโครงการ 
ขนาดกลางและใหญ่จ าเป็นจะต้องได้รับอนญุาตจากรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (art. 18) 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ ยกเว้นในช่วงน  าแล้ง (มีข้อก าหนดใน Drought provision) 
น  าใต้ดินอนุรักษ์ไวส้ าหรับการอุปโภค 

ระบบสิทธ ิ ไม่ม ี
การซื อขายสิทธ ิ ไม่ม ี
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ประเทศเวียดนาม 

กฏหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1998 Law on Water Resources No. 08/1998/QH10 
2003 Decree No.86/2003/ND/CP on river basin management 
2004 Decree No.149/2004/ND-CP on licensing 
2006 National Water Resources Strategy (Prime Minister’s Decision No.81/2006/QD-TTg 
date 14 April 2006) 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

สิทธิใช้น  าไม่ได้ถูกก าหนด 

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

ผสมผสานกันระหว่างระบบสิทธิโดยปริยายและการจดัสรรตามพื นฐานโครงการ เช่น โครงการ
ชลประทาน 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

อยู่บนหลักความเท่าเทียม เหมาะสม และการให้ความส าคญัต่อปรมิาณและคณุภาพน  าส าหรับเมือง 
(domestic water) (art.20, Law on Water Resources) 
ให้มีความส าคัญเป็นอันดับแรกกับการน าน  ามาใช้ประโยชน์ในการอปุโภคบรโิภคในเมือง  
(art.22, Law on Water Resources) 

ระบบสิทธ ิ ค่อยๆ เริม่ด าเนินการในระบบสิทธิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจในการอนุญาต
การใช้น  าในระดับประเทศ คณะกรรมการในระดับจังหวัดมีอ านาจในการอนุมัติในระดับโครงการ องคก์ร
ลุ่มน  าท าหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าและกระบวนการวางแผน ระยะเวลาการใหส้ิทธิ 20 ปี ส าหรับ 
น  าผิวดิน และ15 ปี ส าหรับน  าใตด้ิน 

การซื อขายสิทธ ิ ไม่อนุญาตภายใต้กฎหมายทรัพยากรน  า (Law on Water Resources) 

 
 
 

ประเทศศรีลังกา 

กฏหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

State Land Ordinance, 1947: Irrigation Ordinance, 1946 
Mahaweli Authority of Sri Lanka Act, No.23, 1979 
Agrarian Services Act, revised 200 
Central environment authority Act, No47, 1980 
Urban  Development Act, No.70, 1979 
Local Government Act, No.38,1978: Disaster Management Act, 2005 

การก าหนดสิทธิ 
ความต้องการพื นฐาน 

ไม่ปรากฏชัดเจนในกฎหมาย และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย 

แนวทางการจัดสรร 
การใช้น  า 

กระบวนการจดัสรรประกอบด้วยจัดท าแผนการใช้น  าตามฤดูกาล การอภิปรายระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เมื่อได้ข้อตกลง จะด าเนินการรูปแบบการจัดสรรน  าตามฤดูกาลตามข้อตกลง 

ล าดับความส าคญั 
ในการจัดสรรน  า 

ไม่มีการก าหนดอยา่งชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติจะจดัสรรให้กับน  าเพือ่การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม 
และไฟฟ้าพลังน  า ตามล าดับ 

ระบบสิทธ ิ ไม่ม ี
การซื อขายสิทธ ิ ไม่ม ี
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