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บทน้า (Introduction)
ทรัพยากรนาเป็นทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตและเป็นทรัพยากรพืนฐานที่สาคัญต่อ
การผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ หลายประเทศได้นาแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) มาประยุกต์ใช้ (GWP, 2013)
โดยแนวทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ขอบเขตและบริบทที่แตกต่างกันของลุ่มนา
ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่าง 1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) 2) ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (Social equity) และ 3) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) (GWP, 2009)
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวหลายประเทศยังคงเผชิญกับประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังนี
1. ความต้องการใช้นาเพิ่มมากขึน เนื่องจากการขยายพืนที่เกษตรกรรมชลประทาน การเติบโตของ
เมืองหลวง การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเพิ่มขึนของประชากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการนา
อาหาร พลังงาน และสินค้าบริการเพิ่มสูงขึน นาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรนา
2. พืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างแหล่งนามีจานวนลดลง โดยปัจจุบัน หลายลุ่มนาของโลก
ปริมาณนาที่ได้รับจากการก่อสร้างแหล่งนาที่มีอยู่เดิมและที่สร้างใหม่ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึน
ในอนาคต พืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างแหล่งนามีจานวนลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการใหม่ๆ โดยให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรนาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเพียงพอต่อความต้องการใช้นาจากหลายภาคส่วน (รูปที่ 1)
3. การลดลงของปริมาณนาใต้ดิน ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึนของความต้องการใช้นา เนื่องจากปริมาณนา
ผิวดินไม่เพียงพอต่อความต้องการ นาไปสู่การนานาใต้ดินขึนมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึนและมีปริมาณนาที่เติมลงสู่
นาใต้ดินลดลง (groundwater recharge) ส่งผลให้ปริมาณนาใต้ดินมีปริมาณลดลง ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงด้านนาของลุ่มนา
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่นๆ แม้ว่าปัจจุบัน ผู้ใช้นาส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม
แต่ปริมาณนาส่วนหนึ่งได้ถูกนาไปใช้มากขึน ทังในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
5. การสูญเสียหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการนานา
ในลานาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน และการก่อสร้างทานบหรือการสร้างเขื่อนขวางลานา ส่งผลกระทบต่อการ
สูญเสียหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น การเคลื่อนย้ายของพันธุ์พืชและสัตว์นา
ในแม่นา การรุกตัวของนาเค็มบริเวณปากนา และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางนา เป็นต้น
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6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ปริมาณฝน
และความถี่ในการเกิดภัยพิบัติด้านนา สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนาใช้ประโยชน์และความต้องการใช้นา (water use) (Speed et al, 2013)

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึนตามระยะเวลา ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวมีผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาของลุ่มนา ที่มา (Sayers et al, 2013 อ้างอิงใน Speed et al, 2013)
2/16

ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่เกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึน
ของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหาร
จัดการนาในอนาคต (รูปที่ 2) ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน หลายประเทศได้แสวงหา
แนวทางใหม่ๆ ในกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรนา ซึ่งนอกจากการเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนก่อสร้าง
แหล่งนาและการบริหารจัดการทรัพยากรนาแล้ว ยังได้ให้ความสาคัญต่อการจัดสรรนาและการใช้ทรัพยากรนาที่มีอยู่
(available water supply) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทังการบริหารจัดการความต้องการใช้นา (Demand
management) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) (Speed et al, 2013)
การจัดสรรน้าและสิทธิในน้า (Water allocation and water right)
Burchi & d’Andrea, 2003 ได้ให้นิยามของสิทธิในนา หมายถึง “สิทธิในการนาไปหรือการ
ใช้นาตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต” WaterBank, 2005 (อ้างอิงใน Custodio & Arriens, 2005) ได้ให้นิยามของสิทธิ
ในนาไว้ว่า “สิทธิตามกฎหมายในการนานาไปใช้ ซึ่งอยู่บนพืนฐาน (1) จานวน (2) แหล่งนา (3) ระยะเวลา (4) ลักษณะ
การใช้ (5) จุดที่ผันนาไปใช้ (6) ประโยชน์จากการใช้” รวมถึง“สิทธิที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการให้สิทธิ
ซึ่งผู้ที่ครอบครองสิทธิ มีสิทธิในการนานาไปใช้” (Quesne et al, 2007) และ Speed et al, 2013 ได้ให้นิยาม
สิทธิในนา คือ “สิทธิของบุคคล คณะบุคคล บริษัทหรือองค์กรในการนานาไปใช้ประโยชน์จากทางนา (watercourse)
หรือชันหิน อุ้มนา (aquifer) ซึ่งโดยทั่วไปสิทธิดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของใบอนุญาตหรือรูปแบบการให้สิทธิที่
ใกล้เคียงกัน”
ในส่วนนิยามการจัดสรรนาได้มีกาหนดไว้หลากหลาย ดังนี การจัดสรรนา หมายถึง “กระบวนการ
แจกจ่ายนาที่มีอยู่ไปยังผู้ร้องขออย่างถูกต้องและเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่ ได้รับ ในการอนุญาต โอน ทบทวน
และการปรับปรุงตามสิทธิการใช้นา” (Bird et al, 2008) หรือ “กระบวนการที่กาหนดในการแจกจ่ายทรัพยากรนา
หรือสิทธิในนาระหว่างกลุ่มผู้ใช้นาที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะกาหนดวิธีการแจกจ่าย ผู้ดาเนินการ และ
การตัดสินใจเบืองต้นว่าใครจะได้รับสิทธิในการนานาไปใช้” (FAO 2003; FAO 2004a อ้างอิงใน ARCADIS, 2012)
Speed et al, 2013 ได้ให้นิยามการจัดสรรนา คือ“กระบวนการการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อย่าง
จากัดไปสู่พืนที่และผู้ใช้นา กระบวนการดังกล่าวมีความสาคัญ เมื่อการจัดสรรนาตามธรรมชาติและปริมาณนา
ใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้นาจากทุกภาคส่วน ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ช่วงเวลา” หรือในความหมายที่ไม่ซับซ้อนนัน หมายถึง “กระบวนการการกาหนดผู้ได้รับนา จานวนที่อนุญาต
สถานที่ ช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ที่นานาไปใช้ประโยชน์”
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วัตถุประสงค์ในการจัดสรรน้า (Objectives of water allocation)
แนวทางการจัดสรรนาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดสรรนาในหลาย
ประเทศมีรูปแบบและการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดสรรนายังคงตังอยู่บนหลักการ
พืนฐานที่เหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสรรนา ดังนี
1.ความเท่าเทียม (Equity) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรนาต้องการการจัดสรรอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้ใช้นาและระหว่างพืนที่ต้นนา กลางนา และปลายนา
2.การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) แนวทางการจัดสรรนาปัจจุบัน
ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดสรรนาเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental Flow ) การคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมทังประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษานาในลานา เช่น การเติมนาลงสู่ใต้ดิน การพัดพาของตะกอน การคุ้มครอง
และอนุรักษ์สัตว์นา การบรรเทาผลกระทบจากมลพิษที่ปล่อยลงสู่แม่นา การรักษาระบบนิเวศของลานาและ
บริเวณปากแม่นา
3. การจัดลาดับการพัฒนา (Development priorities) การจัดสรรนาเป็นเครื่องมือที่สาคัญและ
สนับสนุนการจัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารจัดการนาและการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. การสร้างความสมดุล ระหว่างทรัพยากรนาที่มีอยู่กับความต้องการใช้นา (Balancing
supply and demand)
5. การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้นา (Promoting the efficient use of water) (Speed et al,
2013)
องค์ประกอบการจัดสรรน้า (Composition of water allocation)

รูปที่ 3 องค์ประกอบการจัดสรรนา ที่มา (Quesne et al, 2007)
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การจัดสรรนาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการบริหารจัดการ
รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน กลยุทธและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี
1. นโยบายและกฏหมาย (Policy and legislation) เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรนา รวมถึงการจัดทากรอบกฏหมาย ข้อกาหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กลยุทธการบริหารจัดการ (Management strategies) เป็นกระบวนการหรือแนวทางในการ
ดาเนินการตามแผนงานและการติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล เช่น การพัฒนาหรือปรับปรุงข้อกาหนดในการจัดสรรนา
หรือการทบทวนขันตอนการออกใบอนุญาต เป็นต้น
3. ความสามารถขององค์กร (Institutional capacity) คือ ศักยภาพของหน่วยงานในการทาให้
การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ เช่น การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงการ
ติดตามกากับดูแล หรือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Quesne et al, 2007)
ระบบการจัดสรรน้า (Water allocation systems)
1. ระบบการจัดสรรนาโดยปริยาย (Implicit allocation system) เป็นรูปแบบการจัดสรรนา
จากการวางแผนของรัฐบาลบนลงล่าง (Top-Down Process) ปริมาณนาจากโครงการพัฒนาแหล่งนาจะถูก
กาหนดและได้รับการจัดสรร (Bird et al, 2008) โดยอาจจะกาหนดไว้ในแผนแม่บท หรืออยู่ในเอกสารการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการเบืองต้น และรายละเอียดรูปแบบการจัดสรรนาหรือการนานาไปใช้ประโยชน์
อาจจะเกิดจากการดาเนินการจัดทาประชามติหรือมีข้อตกลงร่วมกันของผู้ใช้นาในแต่ละภาคส่วน (Bird et al, 2009)
2. ระบบการจัดสรรนาแบบชัดเจน (Explicit allocation system) เป็นรูปแบบการจัดสรรนา
ที่กาหนดชัดเจน โดยใช้ระบบใบอนุญาตที่กาหนดปริมาณนาและระยะเวลาที่แน่นอน (Bird et al, 2008) การจัดลาดับ
ความสาคัญในการใช้นาและกระบวนการในการให้สิทธิการใช้นาจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งการใช้นาบางประเภท
อาจจะไม่ต้องขออนุญาตในการใช้ เช่น การใช้นาเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือการใช้นาเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น
จากรูปแบบการจัดสรรนาที่แตกต่างกันในหลายประเทศ ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้ใช้
ระบบสิทธิในนาและการอนุญาตการใช้นามากกว่า 30 ปี ในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มพิจารณารูปแบบการ
จัดสรรนาแบบชัดเจนเพิ่มขึน อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่มีทรัพยากรนาอุดมสมบูรณ์ การจัดสรรนาโดยปริยาย
(Implicit allocation system) อาจจะเป็นแนวทางการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีภาระต้นทุนในการบริหารจัดการ
ระบบในการออกใบอนุญาตการใช้นา (licensing system) ระบบการจัดสรรนาแบบชัดเจนอาจจะมีความจาเป็นใน
บางประเทศที่ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงด้านนา รวมถึงความชัดเจนและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา ซึ่งการเพิ่มขึนของความต้องการใช้นาและการขาดแคลนนา ทาให้เกิดความต้องการในการปรับปรุงระบบ
การจัดสรรนาและพิจารณาเลือกระบบที่เหมาะสมในการดาเนินการในอนาคต ตารางที่ 1 ได้แสดงรายละเอียดคุณสมบัติ
ที่กาหนดในระบบการจัดสรรนา (Bird et al, 2009)
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

คุณสมบัติ
ปริมาณนา
คุณภาพนา
แหล่งนา
ช่วงเวลา
การประกัน
วัตถุประสงค์ในการใช้นา
ระยะเวลา
การครอบครองสิทธิ
การถ่ายโอนสิทธิ
การกากับดูแล

ค้าอธิบาย
ปริมาณนาที่ผู้มีสิทธิสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
คุณภาพของนาที่นาไปใช้หรือปล่อยกลับคืนสู่ระบบ
แหล่งนาหรือสถานที่ที่ผู้ใช้นามีสิทธิในการนานาไปใช้
ช่วงเวลาที่กาหนดในการนานาไปใช้
การประกันสิทธิการใช้นาด้านคุณภาพและ/หรือปริมาณนา
วัตถุประสงค์ในการใช้นา เช่น เพื่อการเกษตร หรืออุตสาหกรรม
ระยะเวลาของใบอนุญาต
สิทธิที่ให้เป็นสิทธิถาวร หรือชั่วคราว
สิทธิดังกล่าว สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นครอบครองได้หรือไม่
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดคุณสมบัติสาคัญในระบบการจัดสรรนา ที่มา : (Quesne et al, 2007)

รูปที่ 4 ขันตอนการจัดทาแผนการจัดสรรนา ที่มา (Speed et al, 2013)
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การจัดท้าแผนการจัดสรรน้า (Water allocation planning)
ความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศ เงื่อนไขทางอุทกวิทยา และนโยบายในการพัฒนา ได้นาไปสู่
รูปแบบการจัดสรรนาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและการพัฒนา
รูปแบบการจัดสรรนาให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และความต้องการใช้ นาจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องมากขึน กระบวนการพัฒนาและจัดทาแผนการจัดสรรน าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่สาคัญ และต้องการการประสานงานทังในแนวราบและแนวดิ่งในขันตอนการจัดทาแผนงาน
ระหว่างผู้จัดทาแผนงาน หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มนา โดยขันตอนการจัดทา
แผนการจัดสรรนาประกอบด้วย
1. การเริ่มต้นวางแผน (Planning initiation) การจัดทาแผนการจัดสรรนาเป็นกระบวนการ
ที่ต้องการการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการระดมความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของแผนงาน แผนงานในอนาคต การกาหนดพืนที่และปริมาณนาที่มีอยู่ใน
แผนงานและไม่อยู่ในแผนงาน รายละเอียดตารางเวลาการทางาน รวมถึงข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวางแผน ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทาให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน การจัดลาดับความสาคัญของ
กลยุทธ และการกาหนดรูปแบบเนือหาเบืองต้นเกี่ยวกับจัดสรรนา
2. การประเมินสถานการณ์ (Situation assessment) ขันตอนดังกล่าวประกอบด้วยการประเมิน
ปริมาณนาใช้ประโยชน์ทังหมดของลุ่มนา เช่น ทางเลือกในการก่อสร้างแหล่งนา (แหล่งนาเดิมและการก่อสร้าง
แหล่งนาใหม่) การคาดการณ์ความต้องการใช้นา การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จากทางเลือกที่แตกต่างกัน การประเมินการใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพและทางเลือกในการบริหาร
จัดการความต้องการใช้นา (demand management) รวมถึงการประเมินการไหลของนาเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ
(Environmental flow) ซึ่งจะนาไปการกาหนดมูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและปริมาณนาที่จัดสรรให้กับระบบนิเวศ
3. การจาลองสถานการณ์อนาคตและการวิเคราะห์ (Scenario development and analyses)
การจาลองสถานการณ์อนาคตเป็นเครื่องมือที่นิยมอย่างมากในกระบวนการวางแผน เครื่องมือดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนต่อการตัดสินใจในการวางแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มนามีโอกาสทาความเข้าใจสถานการณ์
ทางเลือกของการบริหารจัดการนาอย่างชัดเจน การจาลองสถานการณ์อนาคตสามารถแสดงเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน
และเป็ น ไปได้ ในอนาคต ซึ่ ง ภาวะดั งกล่ า วเกิ ด จากความไม่ แ น่ น อนในการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายการจัดสรรนา โดยผลลัพท์ของขันตอนดังกล่าว จะเป็นการกาหนด
ทางเลือกทีค่ านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบทางลบที่น้อยที่สุดในการบริหารจัดการนาของลุ่มนา
4. การคัดเลือกทางเลือกและการอนุมัติ (Option selection and approval) เป็นการตัดสินใจ
จากการพิจารณาทางเลือกและรูปแบบการจัดสรรนา รวมถึงการอนุมัติแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบการ
จัดสรรนาทีแ่ ตกต่างกันไปตามบริบทของนโยบาย กฏหมาย และการเมืองของลุ่มนา
5. การพัฒนารายละเอียดของแผนงาน (Detailed plan development) เมื่อได้เห็นชอบร่วมกันใน
เป้าหมายและกลยุทธแล้ว แผนการจัดสรรนายังคงต้องการการพัฒนารายละเอียดของแผนงาน เช่น รายละเอียดของ
แผนงานในการจัดสรรนาระดับลุ่มนาสาขาหรือพืนที่ รายละเอียดงานก่อสร้างแหล่งนาและแนวทางการดาเนินการตาม
มาตราการการใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการจัดสรรนาในหนึ่งปี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการบริหารจัดการนาเพื่อรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow) (Speed et al, 2013)
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น้าเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow)
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความสาคัญของการบริหารจัดการนาเพื่อการรักษาสมดุล
นิเวศ (Environmental flow) (Postel & Richter, 2002 อ้างอิงใน Quesne et al, 2007) การไหลของนาและรูปแบบ
การไหลของนา (flow regimes) มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนาในลานา ระยะเวลาการไหล และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนในลานาระหว่างปี รวมถึงหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศของแม่นา ซึ่งการนา
นาจากแม่นาไปใช้ประโยชน์และการควบคุมอัตราการไหลของนาในลานา ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งมีชีวิตในล าน าเท่านัน แต่ ยัง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแม่นานัน โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหล (flow regimes) ส่งผลกระทบ ดังนี
1. การเปลี่ยนแปลงการไหลของนา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา (morphology)
ของแม่นาและช่องทางการไหลของนา การรุกตัวของนาเค็ม และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของสัตว์นาและ
พืชริมฝั่งแม่นา
2.การกาหนดปริมาณการไหลของนาในลานา มีผลกระทบต่อการสูญเสียแหล่งที่อยู่ของพืช
และสั ตว์ น า ทังในล าน าและพืนที่น าท่ว มถึง รวมถึง การเปลี่ ยนแปลงกระบวนการตกตะกอน และระบบ
นิเวศวิทยาของลุ่มนา
3. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของนา ส่งผลต่อวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ในนา การสืบพันธุ์
จานวนประชากรของพืชและสัตว์นาที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงปลาและนกนา
4. การไหลของนาทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างต้นนา กลางนา และปลายนา การสร้างเขื่อน
หรือสิ่งกีดขวางลานาส่งผลต่อการวางไข่ของปลาและการแพร่พันธุ์ของพืชนา
5. การไหลของนารูปแบบใหม่ มีผลต่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเหมาะสมต่ อพันธุ์
สัตว์นาหรือพืชที่เป็นศัตรูต่อพืชหรือสัตว์นาท้องถิ่น
การรักษาปริมาณการไหลของนาในแม่นาและการป้องกันการนานาในแม่นาไปใช้ประโยชน์
มากเกินไปในช่วงที่ระดับนาในแม่นาอยู่ในระดับต่า เป็นความท้าทายหลักในการบริหารจัดการนาเพื่อการรักษาสมดุล
นิเวศ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการนาเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศนัน ไม่ใช่ เพื่อการรักษาระดับการไหลของ
นาต่าที่สุดในลานาเท่านัน แต่ควรตระหนักถึงความสาคัญของประโยชน์ที่ได้รับด้านอื่นๆ จากการรักษาระดับการไหล
ของนาดังกล่าว เช่น การรักษาระดับนาไว้เพื่อรักษาคุณภาพนาในแม่นา การวางไข่และการย้ายถิ่นฐานของปลาในลานา
การไหลและการตกตะกอน การเติมนาให้กับนาใต้ดิน การรักษาพืนที่ชุ่มนาและการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศวิทยาทางนา ดังนัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในพืนที่ลุ่มนา การบริหารจัดการนาและการจัดสรรนาจึงจาเป็นจะต้องตระหนักถึง
ความสาคัญของการรักษานาเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow) รวมถึงการมีองค์ความรู้และ
ความเข้าใจในความแตกต่างของการไหลของนาในแม่นา และความต้องการใช้นาที่แตกต่างกันของแต่ละภาคส่วน
ในลุ่มนา (Speed et al, 2013)
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของนาและเวลา ที่มา Pusey and Kennard (2009)

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนาท่า การไหล และเวลา ที่มา MDBA (2010a)

รูปที่ 7 ภาพตัดขวางลานาและรูปแบบระดับนาในลานา ที่มา MDBA (2010a)
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ระบบการไหลของน้าเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow systems)
1. การไหลของนาต่าที่สุดในแม่นา (Extreme low flows) เป็นการไหลของนาที่เกิดขึนในช่วงฤดูแล้ง
นาในแม่นาจะมีอุณหภูมิที่สูง และมีค่า Dissolved Oxygen (DO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายได้ในนาต่า
เนื่องจากปริมาณนาที่ไหลในลานาเหลือน้อยมาก ทาให้การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในนาเป็นไปอย่างจากัด
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะดังกล่าว สิ่งมีชีวิตพืนเมืองสามารถแพร่ขยายพันธุ์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
มากกว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นที่รุกราน (invasive species) ส่งผลให้ปริมาณของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นมีปริมาณน้อยลง
2. การไหลของนาในแม่นาระดับต่า (Low flows) หรือการไหลปกติ (Base flows เป็นการไหลของนาใน
ลานาตามสภาพปกติ โดยไม่ได้รับนาเพิ่มเติมจากนาท่าผิวดิน) การไหลดังกล่าวเกิดขึนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี
อุณหภูมิและออกซิเจนละลายในนา (DO) มีเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิตในนา การวางไข่ของปลาและสัตว์นา รวมถึงมี
ความชืนในดินสาหรับพืช
3. การไหลสูงขึนจากระดับการไหลของนาในแม่นาระดับต่า (High flow pulses) เป็นกระแสนาที่
ไหลมากขึน ซึ่งเกิดขึนในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือในช่วงเวลาสันๆ หรือจากการละลายของหิมะ ปริมาณนาจะเพิ่มสูงขึน
เหนือระดับการไหลของนาในแม่นาระดับนาต่า (Low flows) แต่จะไม่ไหลท่วมตลิ่งแม่นา
4. นาท่วมล้นตลิ่ง (Small floods) เป็นการไหลท่วมตลิ่งของแม่นา โดยทั่วไปมักจะเกิดทุกๆ
2-10 ปี สถานการณ์ดังกล่าวทาให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในนาเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปยังพืนที่ที่นาท่วมถึง (floodplain)
หรือสามารถเดินทางไปยังปลักหรือแอ่ง (sloughs) หรือพืนที่ชุ่มนา (wetlands) ซึ่งพืนที่ดังกล่าวเป็นพืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร เหมาะสาหรับการเติบโตของปลาและสิ่งมีชีวิตในนา การวางไข่ และการเติบโตของตัวอ่อน
รวมถึงนาท่วมล้นตลิ่งทาให้เกิดการเติมนาลงสู่นาใต้ดิน (groundwater recharge)
5. อุทกภัย (Large floods) สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึนน้อยมาก แต่มีบทบาทสาคัญต่อระบบ
นิเวศของแม่นา ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายตะกอน เศษไม้ และสารอินทรีย์อื่นๆ พร้อมทังฟื้นฟูคุณภาพนาในร่องนา
และในพืนที่ที่นาท่วมถึง (floodplain) รวมถึงการพัดพาสิ่งมีชีวิตและตะกอนทรายละเอียดไปยังพืนที่ ปลายนา
(The Nature Conservancy, 2017)
เงื่อนไขเบืองต้นในการน้าแผนงานไปสู่ปฏิบัติ (Preliminary conditions for implementation)
จากประสบการณ์ในหลายประเทศเกี่ยวกับการนาแผนงานไปสู่การปฏิบัตินัน องค์กรควรตระหนักถึง
เงื่อนไขเบืองต้นที่จะทาให้เกิดความสาเร็จในการจัดทาแผนการจัดสรรนาและการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ความสามารถขององค์กรในการดาเนินการ
เนื่องจากแผนการจัดสรรนาที่มีความซับซ้อนนัน ต้องการความสามารถขององค์กรในการ
จัดทา พัฒนา ปรับปรุง และการนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยทั่วไป อุปสรรคหลักจะเกี่ยวข้องกับแผนงานไม่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง หรือแผนงานได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว แต่ไม่ได้นาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการนาเอาแนวทาง
การจัดทาแผนงานที่ซับซ้อนมาดาเนินการ ซึ่งหน่วยงานไม่มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติ ดังนัน องค์กรควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้เพียงพอต่อการจัดทา พัฒ นา ปรับปรุง และการนา
แผนงานไปสู่การปฏิบัติ
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2. การเมืองและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาและการจัดทาแผนการจัดสรรนาจะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการจัดสรรนา เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
วิสัยทัศน์ของลุ่มนา พร้อมทังมีกระบวนการที่เหมาะสมในการทาให้ เกิดการยอมรับในเป้าหมายและภารกิจที่
จะต้องดาเนินการร่วมกัน การเมืองและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสาคัญในการอนุมัติและการสนับสนุนในการดาเนินการ
โดยแผนการจัดสรรนานัน อาจจะได้รับการคัดค้านจากองค์กรลุ่มนา หน่วยงานของรัฐ และ/หรือภาคส่วนอื่นๆ ได้เช่นกัน
ซึ่งความท้าทายดังกล่าว สามารถลดลงได้จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทา
แผนการจัดสรรนา พร้อมทังการให้ความสาคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลไม่เพียงพอและ/หรือข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการจัดสรรนาจะขึนอยู่กับข้อมูลการศึกษาด้านสังคม
เศรษฐกิจ อุทกวิทยา และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวอาจจะเกิดข้อจากัดจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจหรือข้อมูลทีไ่ ม่น่าเชื่อถือ ดังนัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสนับสนุนการวางแผนการจัดสรรนา ลุ่มนา
ควรจะพิจารณาถึงองค์ความรู้สาคัญที่ลุ่มนาต้องการ พร้อมทังข้อมูลที่ต้องการทังในปั จจุ บันและอนาคต และ
กระบวนการการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนการจัดสรรนาของลุ่มนา (Speed et al, 2013)
บทสรุป (Conclusion)
ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่เกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จานวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึน ความไม่สมดุลระหว่างการใช้นาผิวดินและการเติมนาใต้ดิน รวมถึงความต้องการใช้นา
ที่เพิ่มขึนจากนโยบายการพัฒนาและการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหาร
จัดการนาในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและเพิ่มมากขึน หลายประเทศได้ตระหนักถึงทรัพยากรนาซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัด และมีความจาเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรนาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้นาจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าว จาเป็นจะต้องพิจารณาในรายละเอียดของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในด้าน 1) นโยบายและกฏหมาย 2) กลยุทธการบริหารจัดการ 3) ความสามารถขององค์กร
(Quesne et al, 2007) รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนการจัดสรรนา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องการ
การประสานงานทังในแนวราบและแนวดิ่งในขันตอนการจัดทาแผนงานระหว่างผู้จัดทาแผนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในลุ่มนา ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน รวมถึงให้ความสาคัญต่อการ
จัดสรรนาเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศ (Environmental flow systems) ซึ่งการไหลของนา (flow regimes) มีความเชื่อมโยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา (morphology) ของแม่นา จานวนประชากรและวัฏจักรของพืชและสิ่งมีชีวิตในนา
รวมถึงมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของลุ่มนา
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ภาคผนวก
ตารางสรุปกรอบกฏหมายและลักษณะการจัดสรรน้าในต่างประเทศ (Bird et al, 2009)
ประเทศอินโดนีเซีย
กฏหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา
ระบบสิทธิ

การซือขายสิทธิ

กฏหมายทรัพยากรนา (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
ไม่ได้กาหนดไว้ในกฏหมายเป็นการเฉพาะ
รัฐบาลพยายามรับประกันว่ามีปริมาณนาขันต่าสาหรับการใช้ในชีวิตประจาวัน โดยให้ความสาคัญ
อันดับแรกต่อความต้องการใช้นาประจาวัน และนาใช้ในไร่นาขนาดเล็กในระบบชลประทาน
การบริหารจัดการพืนฐานอยู่ในแผนแม่บทและแผนการจัดสรรนาประจาปี กฏหมายนา ปี 2004
ได้กาหนดความแตกต่างระหว่างสิทธิการใช้นาเพื่อการพาณิชย์ และไม่ใช่การพาณิชย์
ให้ความสาคัญต่อความต้องการใช้นาของประชาชน และนาในไร่นา (Small-scale irrigation)
สาหรับเพาะปลูกข้าวและพืชที่หมุนเวียนแทนข้าวในระบบชลประทาน
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรนาภายใต้กฎหมายนา (Water Law) อยู่ระหว่างดาเนินการ
สิทธิการใช้นาบาดาลดาเนินการโดยจังหวัด ระบบการอนุญาตใช้นาผิวดินมีการดาเนินการในบางจังหวัด
ภายใต้กฎหมายและระเบียบของจังหวัดที่มีมาก่อนหน้านี
ไม่อนุญาต

ประเทศญี่ปุ่น
กฏหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา
ระบบสิทธิ
การซือขายสิทธิ

1964 River Law (No.167 of 1964)
1997 Amendment of River Law
กฏหมายแม่นา (River Law) ไม่กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิความจาเป็นพืนฐานของมนุษย์
Waterworks Law กาหนดให้สาธารณูปโภคนาประปา (ปกติดาเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่น)
จะต้องจัดสรรนาประปาให้กับประชาชนในทุกฤดูกาล
ระบบอนุญาตเป็นระบบที่ให้สิทธิถาวร โดยปกติ มีระยะเวลา 10 ปี และ 30 ปี ในกรณีการใช้นาจาก
โรงงานไฟฟ้าพลังนา สาหรับแม่นา class A กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง และการคมนาคม เป็นหน่วยงาน
อนุญาต สาหรับแม่นา class B รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต
ผู้ใช้นาเดิมมีสิทธิใช้นามากกว่าผู้ขอใช้นาใหม่ (First in time, first in right) อย่างไรก็ตาม
เกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูแล้ง
นามาใช้ตังแต่ปี ค.ศ. 1964 ภายใต้ River Law
ไม่ได้บัญญัตไิ ว้
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ประเทศฟิลิปปินส์
กฏหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา
ระบบสิทธิ
การซือขายสิทธิ

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
ไม่กาหนดสิทธิ การขนส่งนาด้วยมือ การอาบนา การล้าง และการให้นาสาหรับสัตว์ ได้รบั การยกเว้น
ในการอนุญาต (art14, Water Code)
สิทธินาเป็นทีย่ อมรับ และประมวลกฏหมาย (Water Code) ถูกนามาใช้ในระบบการอนุญาตใช้นา
ให้ความสาคัญกับผู้ใช้เดิม (art 22, Water Code) แต่ละลุม่ นาจะมีกฏข้อบังคับการจัดสรรนา
ในช่วงฤดูแล้งของตนเอง
ระบบสิทธิอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ (The National Water
Resources Board)
การยืมและ/หรือการซือขายสิทธิทาได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนาแห่งชาติ
(National Water Resources Board) (art.19,Water Code)

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กฏหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา
ระบบสิทธิ
การซือขายสิทธิ

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
ไม่ได้จัดลาดับสิทธิ
การจัดสรรนาจะพิจารณาเป็นรายโครงการ เช่น สัมปทานไฟฟ้าพลังนา การใช้นาจากโครงการ
ขนาดกลางและใหญ่จาเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (art. 18)
ไม่มีการจัดลาดับความสาคัญ ยกเว้นในช่วงนาแล้ง (มีข้อกาหนดใน Drought provision)
นาใต้ดินอนุรักษ์ไว้สาหรับการอุปโภค
ไม่มี
ไม่มี
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ประเทศเวียดนาม
กฏหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา

ระบบสิทธิ

การซือขายสิทธิ

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)
สิทธิใช้นาไม่ได้ถูกกาหนด
ผสมผสานกันระหว่างระบบสิทธิโดยปริยายและการจัดสรรตามพืนฐานโครงการ เช่น โครงการ
ชลประทาน
อยู่บนหลักความเท่าเทียม เหมาะสม และการให้ความสาคัญต่อปริมาณและคุณภาพนาสาหรับเมือง
(domestic water) (art.20, Law on Water Resources)
ให้มีความสาคัญเป็นอันดับแรกกับการนานามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคในเมือง
(art.22, Law on Water Resources)
ค่อยๆ เริม่ ดาเนินการในระบบสิทธิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอานาจในการอนุญาต
การใช้นาในระดับประเทศ คณะกรรมการในระดับจังหวัดมีอานาจในการอนุมัติในระดับโครงการ องค์กร
ลุ่มนาทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาและกระบวนการวางแผน ระยะเวลาการให้สิทธิ 20 ปี สาหรับ
นาผิวดิน และ15 ปี สาหรับนาใต้ดิน
ไม่อนุญาตภายใต้กฎหมายทรัพยากรนา (Law on Water Resources)

ประเทศศรีลังกา
กฏหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดสิทธิ
ความต้องการพืนฐาน
แนวทางการจัดสรร
การใช้นา
ลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรนา
ระบบสิทธิ
การซือขายสิทธิ

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
ไม่ปรากฏชัดเจนในกฎหมาย และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย
กระบวนการจัดสรรประกอบด้วยจัดทาแผนการใช้นาตามฤดูกาล การอภิปรายระหว่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อได้ข้อตกลง จะดาเนินการรูปแบบการจัดสรรนาตามฤดูกาลตามข้อตกลง
ไม่มีการกาหนดอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติจะจัดสรรให้กับนาเพือ่ การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม
และไฟฟ้าพลังนา ตามลาดับ
ไม่มี
ไม่มี

14/16

อ้างอิงเอกสาร (References)
ARCADIS Infrastructure-Water-Environment-Building, 2012, The Role of Water Pricing and
Water Allocation in Agriculture in Delivering Sustainable Water Use in EUROPE- Final Report,
European Commission, Project number 11589, Koningsstraat 80, Brussets, retrieved from:
http://www.enorasis.eu/uploads/files/Water%20Governance/role_water_pricin.pdf
Australia Land and Water Taskforce.CSIRO Publishing. Cite in Speed,R.,Yuanyuan,L.,Le
Quesne,T.,Pegram,G.,and Zhiwei,Z.,2013,Basin Water Allocating planning, Principles,
Procedures and Approaches for Basin allocation Planning, Asian Development Bank, GWP,
UNESCO, and WWF-UK,1150 Metro Manila, Philippines, retrieved from https://thinkasia.org/bitstream/handle/11540/82/basic-water-allocation-planning.pdf?sequence=1
Bird,J.,Arriens.,W,L.,and Custodio,D,V, 2008, Water Rights and Water Allocation, Issues and
Challenges for the Region, Asia Development Bank, Manila, Philippines, retrieved from :
http://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/references/water-rights-and-waterallocation.-issues-and-challenges-for-the-asian-region-adb-2008.pdf
Bird,J.,Arriens.,W,L.,and Custodio,D,V, 2009, Water Rights and Water Allocation, Issues and
Challenges for Asia, Asia Development Bank, Manila, Philippines, retrieved from :
https://www.adb.org/publications/water-rights-and-water-allocation-issues-and-challenges-asia
Burchi, S., and A. D’Andrea. 2003. Preparing National Regulations for Water Resources
Management Principles and Practice. FAO Legislative Study No. 80.
Custodio,V,D.,and Arriens,W,L, 2005, Understanding Water Rights and Water Allocation, 1st
NARBO Thematic Workshop on Water Right and Water Allocation, Hanoi, Viet Nam, 5-9
December 2005, retrieved from: http://www.narbo.jp/data/01_events/materials/tw01_12_5_7.pdf
FAO (ed.) ,2003: Preparing National Regulations for Water Resources Management Principles
and Practice, FAO Legislative Study No. 80. Rome.
15/16

FAO (ed.) (2004a): Economic Valuation of Water Resources in Agriculture – From a pectoral
to a functional perspective in Natural Resource Management. FAO Water Report 27. Rome.
Global Water Partnership (GWP), 2009, Policy Brief, Lessons from Integrated Water Resources
Management in Practice, Technical Committee (TEC), GWP, www.gwpforum.org
Global Water Partnership (GWP), 2013, The role of decision support systems and model in
integrated river basin management, Technical Focus Paper, GWP, ISSN: 978-91-85321-90-2
MDBA. 2011a, Proposed Basin Plan. Canberra, MDBA.,www.mdba.gov.au/draft-basin-plan
(Accessed 6 December 2011).
P. Sayers, Y. L.i, G. Galloway, E. Penning-Rowsell, F. Shen, K. Wen,Y. Chen, and T. Le Quesne.
2013. Flood Risk Management: A Strategic Approach. UNESCO, Paris.
Pusey, B. J. and Kennard, M. J. 2009. Chapter 3 – Aquatic ecosystems of northern Australia. P.
Stone (ed)., Northern Australia Land and Water Science Review: Final report to the Northern
Quesne,T,L.,Pegram,G.,and Heyden,C,V,D, 2007, Allocating Scarce Water, A Primer On Water
Allocation, Water Rights and Water Market, WWF Water Security Series 1, retrieved from :
http://awsassets.panda.org/downloads/understanding_water_risk_iv.pdf
Speed,R.,Yuanyuan,L.,Le Quesne,T.,Pegram,G.,and Zhiwei,Z.,2013,Basin Water Allocating
planning, Principles, Procedures and Approaches for Basin allocation Planning, Asian
Development Bank, GWP, UNESCO, and WWF-UK,1150 Metro Manila, Philippines, retrieved
from https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/82/basic-water-allocationplanning.pdf?sequence=1
The Nature Conservancy, 2017, Environmental Flow Components, Methods and Tools,
Water, Conservation Practices, The Nature Conservancy, Retrieved from:
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows
/MethodsandTools/EnvironmentalFlowComponents/Pages/environmental-flow-compon.aspx

16/16

