
การจัดสรรน ้า (Water Allocation) (2)  
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าประเทศฟิลิปปินส์  (Water Resources Management of Philippine) 
 
        ชนาวัชร อรุณรัตน์ 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
        กรมทรัพยากรน  า 
        24 กรกฎาคม 2560 
บทน้า (Introduction) 
 
   ประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะ จ านวน 7,170 หมู่เกาะ (WSP, 2016) มีพื นที่ประเทศ
ทั งหมด 300,000 ตารางกิโลเมตร (30,000,000 เฮกต้าร์) (UN-Water, 2013) ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศฟิลิปปินส์
มีประชากรโดยประมาณ 100 ล้านคน โดยร้อยละ 12 (12 ล้านคน) ของประชากรทั งหมด อาศัยอยู่นอกประเทศ เศรษฐกิจ
ของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ปี ค.ศ. 2013) จ านวน 272.207 
พันล้านเหรียญสหรัฐ  สินค้าส่งออกพื นฐาน ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื อผ้า ผลิตภัณฑ์
จากทองแดง ปิโตเลียม น  ามันมะพร้าว และผลไม้ (WSP, 2016) โดยภาคเกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ (UN-Water, 2013) อย่างไรก็ตาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้พยายามปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
เกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมและการบริการมากขึ น แรงงานของประเทศมีจ านวน 41 ล้านคน โดยร้อยละ 32 (13.12 
ล้านคน) ท างานอยู่ในภาคการเกษตร แต่มีส่วนในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product::GDP) ของ
ประเทศเพียงร้อยละ 14 ในส่วนแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 14 นั น (5.74 ล้านคน) มีส่วนใน
การสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ถึงร้อยละ 30 (WSP, 2016) 
 
ทรัพยากรน ้าในประเทศฟิลิปปินส์ (Water resources in Philippines) 

  ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับน  าจากแหล่งน  าที่หลากหลาย เช่น จากน  าฝน น  าผิวดิน และน  าใต้ดิน 
โดยแหล่งน  าจากทะเลสาบมีจ านวน 79 แห่ง มีทะเลสาบ Laguna Lake เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด มีพื นที่ประมาณ 
3,813.2 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื นที่ประเทศฟิลิปปินส์
อยู่ในเขตร้อน ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,000 - 4,000 ต่อปี และปริมาณน  าประมาณ 1,000-2,000 มิลลิเมตรจะเป็น
น  าท่าไหลลงสู่ 421 ลุ่มน  าย่อย และ 59 ทะเลสาบ มีน  าใช้ประโยชน์ประมาณ 145,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
(MCM/year) โดยร้อยละ 80 เป็นน  าผิวดิน น  าเติมกลับสู่แหล่งน  าใต้ดินและน  าที่น ามาใช้จากน  าใต้ดิน มีประมาณ 
20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (MCM/year) จากสภาพภูมิประเทศที่ตั งอยู่ในพื นที่เขตร้อน ส่งผลให้ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีปริมาณน  ามากส าหรับใช้ในกิจกรรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค โดยทรัพยากรน  า
ได้ถูกน าไปใช้ในภาคการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 85.27 ของประมาณน  าทั งหมด และเป็นน  าใช้ในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 
7.46 และการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 7.27 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และสภาพพื นที่ที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้พื นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเกิดการขาดแคลนน  า โดยเฉพาะในฤดูแล้ง (Greenpeace, 2007)  
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ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพทรัพยากรน  าประเทศฟิลิปปินส์ (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร:MCM) 
 

ที ่ แหล่งทรัพยากรน ้า ศักยภาพน ้าใต้ดิน ศักยภาพน ้าผิวดิน ศักยภาพน ้า 
(รวม) 

1 IIocos 1,248 3,250 4,498 
2 Cagayan Valley 2,825 8,510 11,335 
3 Central Luzon 1,721 7,890 9,611 
4 Southern Tagalog 1,410 6,370 7,780 
5 Bicol 1,085   3,060   4,145 
6 Western Visayas 1,144 14,200 15,344 
7 Central Visayas 879 2,060 2,939 
8 Eastern Visayas 2,557 9,350 11,907 
9 Western Mindanao 1,082 12,100 13,182 
10 Northern Mindanao 2,116 29,000 31,116 
11 Southeastern Mindanao 2,375 11,300 13,675 
12 Southern Mindanao 1,758 18,700 20,458 
 รวมทั งหมด 20,200 125,790 145,990 

 
ที่มา Philippines Environment Monitor 2003 อ้างอิงใน (Greenpeace, 2007) 

 
ความท้าทายด้านทรัพยากรน ้าประเทศฟิลิปปินส์ (The challenge of water in the Philippines) 

  ถึงแม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรน  า แต่ประเทศฟิลิปปิน์ยังเผชิญ
กับความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การเพ่ิมขึ นของประชากร การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองและการพัฒนา
อุตสาหกรรม การใช้น  าที่เพ่ิมขึ น การแย่งชิงน  าการชลประทาน ประชากรยังเข้าไม่ถึงระบบน  าประปาและความต้องการ
พื นฐานด้านสุขาภิบาล โครงสร้างพื นฐานด้านการบริหารจัดการน  าเสียไม่เพียงพอ รวมถึงการเสื่อมโทรมลงของ
สภาพแวดล้อม  

  จากข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศฟิลิปปินส์ย้อนหลัง 50 ปี พบว่า
อุณหภูมิมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น รูปแบบฝนและภัยพิบัติด้านน  ามีความรุนแรงมากขึ น โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศฟิลิปปิน์มี
จ านวนภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน  า 10 เหตุการณ์ต่อปี สร้างผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
และความเสียหายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 0.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศในทุกปี โดยเฉพาะการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (EL Nino) และลารีน่า (La Nina) (UN-Water, 2013) 
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ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ประเทศฟิลิปปินส์มีหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน  า มากกว่า 40 หน่วยงาน (UN-Water, 2013) ส่งผลให้เกิดการกระจัดกระจายของโครงการ
การลงทุนและการบริหารจัดการน  า (UN-Water, 2013)  รวมถึงไม่มีแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า (Greenpeace, 2007) และเนื่องจากมีหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและ
การบริหารจัดการน  าจ านวนมาก ท าให้เกิดการทับซ้อนด้านภารกิจระหว่างหน่วยงาน (UN-Water, 2013) 
พร้อมทั งมีความท้าทายในด้านก าลังคนและทรัพยากรอ่ืนๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดสรรน  าและ
สิทธิในน  า การเพ่ิมขึ นความต้องการใช้น  าจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการเสื่อมลงของคุณภาพน  าและความขัดแย้ง
เกี่ยวกับสิทธิการใช้น  า (Greenpeace, 2007) 
 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (Water resources management organizations) 

ในด้านโครงสร้างหน่วยงานการบริหารจัดการทรัพยากรน  า สรุปตามภารกิจหน้าที่ ได้ดังนี  
   1) ด้านบริหาร (Executive functions) มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดท านโยบายและ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในด้านงบประมาณ งานวิชาการ การฝึกอบรมและการติดตามประเมินผล เช่น The Department 
of Interior and Local Government (DILG), Department of Public Works and Highway (DPWH), Department 
of Environment and Natural Resources (DENR) และ the Department of Health (DOH) 
   2) ด้านก ากับดูแล (Regulatory function) มีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตในการใช้น  า หรือการด าเนินการด้านระบบประปาและสุขาภิบาล การทบทวนและปรับปรุงอัตราค่า
ใช้น  า เช่น Local Water Utilities Administration (LWUA), National Water Resources Board 
(NWRB) และ Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems (MWSS) 
   3) ด้านบริการ (Services provision) มีหน่วยงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า การบริการน  าประปาและสุขาภิบาล เช่น Water Districts (WDs), Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System (MWSS), Local Government Units (LGUs) รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่มีภารกิจ 
เกี่ยวข้อง (WSP, 2016) 
 
ประมวลกฎหมายน ้า (Water Code of the Philippines) 

  ประเทศฟิลิปปินส์สได้ประกาศใช้กฏหมายประมวลกฎหมายน  า “Water Code of the Philippines”
ตามค าสั่งประธานาธิบดีของฟิลิปปิน์ที่ 1067  ปี ค.ศ. 1976 (Presidential Decree No.1067, 1976)  โดยประมวล
กฏหมายน  าได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักการพื นฐาน ดังนี  
   วัตถุประสงค์ของประมวลกฏหมาย  (มาตรา 2) 
   1) เพ่ือสร้างหลักการและกรอบพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การควบคุม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน  า เพ่ือให้บรรลุการพัฒนาที่เหมาะสมและการใช้ทรัพยากรเหล่านั นอย่างมีเหตุผล 
   2) เพ่ือก าหนดขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้น  าและเจ้าของ รวมถึงการคุ้มครองและ
ก ากับดูแลสิทธิดังกล่าว  
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   3) เพ่ือน ามาใช้เป็นกฎหมายพื นฐานในการบริหารจัดการการเป็นเจ้าของ การจัดสรร 
การใช้ประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์ การพัฒนา การอนุรักษ์ และการคุ้มครองทรัพยากรน  า และสิทธิใน
ที่ดินที่เกี่ยวข้อง  
   4) เพ่ือก าหนดหน่วยงานบริหารจัดการซึ่งจะบังคับใช้ตามประมวลกฎหมายนี   
  และ ในมาตรา 3 ตามประมวลกฏหมายน  า ก าหนดให้ 
   ก) น  าทั งหมดเป็นของรัฐ 
   ค) รัฐอาจจะอนุญาตการใช้และการพัฒนาเกี่ยวกับน  าจากการให้สัมปทาน 
   ง) การใช้ประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน ์การพัฒนา การอนุรักษ์ และการคุ้มครอง
ทรัพยากรน  า อยูภ่ายใต้การควบคุม ก ากับดูแลของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ และในมาตรา 4 
ที่ใช้ในประมวลกฏหมายนี  น  า หมายถึง น  าใต้พื นดิน น  าผิวดิน น  าในบรรยากาศ และน  าทะเล ภายในอาณาเขตของ
ประเทศฟิลิปปินส์ (FAOLEX, 2017a) 

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (The National Water Resources Board - NWRB) 

  สภาทรัพยากรน  าแห่งชาติ (The National Water Resources Council - NWRC) ได้จัดตั ง ในปี 
ค.ศ. 1974 ตามค าสั่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ที่ 424 โดยในภายหลัง หน่วยงานดังกล่าวได้เปลี่ยนเชื่อเป็น
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (The National Water Resources Board - NWRB) เป็นหน่วยงานสูงสุด
ด้านน  าของประเทศในการก ากับดูแลด้านทรัพยากรน  า โดยมีหน้าที่ ก) การออกใบอนุญาตการจัดสรรน  าและการใช้น  า 
ข) การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรน  า การใช้ประโยชน์ การแสวงประโยชน์ การพัฒนา การควบคุม 
การอนุรักษ์และการคุ้มครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (NWRB,2017) 
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จากรูปที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการทรัยพากรน  าแห่งชาติประกอบด้วย 1) คณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติ และ 2) ส านักงานเลขานุการที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานในภารกิจของคณะกรรมการฯ โดยส านักงาน
เลขานุการประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี  1. ส านักนโยบายและโครงการ (Policy and Program Division)  
2. ส านักงานสิทธิด้านน  า (Water Right Division)  3. ส านักงานสาธารณูปโภคด้านน  า (Water Utility Division) 
4. ส านักงานติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้ (Monitoring and Enforcement Division) 5. ส านักการเงิน
และบริหาร (Administration and Finance Division) (NWRB,2017) 
 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (NWRB,2017) 

 
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  

(Authority of the National Water Resources Board: NWRB) 

  1. จัดท าและน านโยบายและแนวทางในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน  าไปประยุกต์ใช้ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 

  2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแผนงานและ/หรือโครงการด้านทรัพยากรน  า 

ภายใต้บริบทของนโยบายและแผนชาติเพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

  3. ก ากับดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์ การพัฒนา การอนุรักษ์ 

และการคุ้มครองทรัพยากรน  าของประเทศ 

  4. พิจารณาและให้ใบอนุญาต ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาการใช้น  าและการบริการ การก าหนด

บทลงโทษส าหรับการละเมิด และการติดสินใจที่เกี่ยวข้อง 

  5. ตรวจสอบและควบคุมสาธารณูปโภคด้านน  าตลอดจนสัมปทาน อุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ 

รวมทั งก ากับดูแล และการก าหนดอัตราค่าน  า 

  6.ระงับข้อพิพาททั งหมดเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้น  า  รวมถึงอัตราค่าน  าของระบบ

สาธารณูปโภคด้านน  า ข้างต้น 

 

ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน Secretary, Department of Environment and Natural Resources 

รองประธาน Socio-Economic Planning Secretary, and Director-General,  
National Economic and Development Authority 

คณะกรรมการ Secretary, Department of Justice  
Secretary, Department of Science and Technology 
Director, National Hydraulic Research Center,   
University of the Philippines, Diliman 
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  7.ทบทวนและอนุมัติหลักเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์ 
การพัฒนา การควบคุม การอนุรักษ์ และการคุ้มครองทรัพยากรน  าของประเทศ 
  8. ก าหนดและเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เหมาะสมจากการจัดสรรน  า 
  9. ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน The National Economic and Development Authority 
เกี่ยวกับแผนงานโครงการและการพัฒนาแหล่งน  า 
  10. ประสานงานกับ Department of Public Works and Highways ในการรักษาความปลอดภัย

ด้านข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  

คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ มีก าหนดประชุมเดือนละครั ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการในการขอรับใบอนุญาตการใช้น  า นโยบายด้านน  า และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
กระบวนการการจัดสรรน ้า (Water allocation process) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2 แผนผังกระบวนการเกี่ยวกับการจัดสรรน  า (NWRB,2017) 
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จากรูปที่ 2 กระบวนการในการด าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติเกี่ยวกับ
การจัดสรรน  า ประกอบด้วย  

1. กระบวนการบริหารจัดการ (Management Processes) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการก ากับดูแล 
และระบบการบริหารจัดการ 

2. กระบวนการหลัก (Core Processes) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผนงาน การขับเคลื่อน
นโยบาย การก ากับดูแล และการบังคับใช้กฏข้อบังคับให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม  

3. กระบวนการสนับสนุน (Support Processes) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลัก (Core Processes) 

หลักเกณฑ์และข้อบังคับ  (Rules and Regulations)  
  จากประมวลกฏหมายน  าของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตใช้น  า (ส่วนที่ 2) ดังนี  
   ก. พลเมืองฟิลิปปินส์ 
   ข. สมาคม/สหกรณ ์ที่จดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ถือหุ้น/ทุนอย่างน้อยร้อยละ 60 
   ค หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานยอ่ย (ทางการเมือง) ซึ่งรัฐบาลเปน็เจ้าของหรือเป็นผู้ก ากับ
ดูแล (FAOLEX, 2017b) 

ประเภทของใบอนุญาตใช้น ้า (Types of water licenses) 
ประมวลกฏหมายน  าได้แบ่งประเภทใบอนุญาตการใช้น  าเป็น 7 ประเภท ดังนี  

   1. ใบอนุญาตใช้น  าในเขตเทศบาลเมือง 
   2. ใบอนุญาตใช้น  าเพ่ือการชลประทาน 
   3. ใบอนุญาตใช้น  าส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
   4. ใบอนุญาตการประมง 
   5. ใบอนุญาตให้เลี ยงปศุสัตว์ 
   6. ใบอนุญาตการใช้น  าเพื่ออุตสาหกรรม 
   7. ใบอนุญาตใช้น  าส าหรับการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ (การสันทนาการ การพาณิชย์ สวนสาธารณะ
อนุสรณ์สถาน ฯลฯ ) (FAOLEX, 2017b) 
 
ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตการใช้น ้า (Water permit application process) 

ค าสั่งประธานาธิบดีของฟิลิปปิน์ที่ 1067 (Presidential Decree No.1067, 1976) ก าหนดให้
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (NWRB) มีภารกิจหลักในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใช้น  า โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการหลัก (Core Processes) และเกี่ยวข้องกับภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ านวนมาก ซึ่งการออกใบอนุญาตใช้น  าไม่เพียงแต่ก าหนดการเข้าถึงการใช้น  าอย่างถูกกฎหมายเท่านั น แต่ยังส่งผลให้
หน่วยงานสามารถตรวจสอบปริมาณน  าใช้ประโยชน์ ท าให้การบริหารจัดการน  าของประเทศมีประสิทธิภาพ
มากขึ น (NWRB, 2017)  
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รูปที่ 3 ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตการใช้น  า (Water permit application process) (NWRB, 2017) 
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จากรูปที ่3  ขั นตอนการขอรับการอนุญาตการใช้น  า ประกอบด้วย 
1. ยื่นใบขอรับอนุญาตการใช้น  า โดยส านักงานสิทธิด้านน  า (Water Right Division) จะพิจารณา

คุณสมบัติและประเมินค่าใช้จ่ายในการขอรับการอนุญาตการใช้น  า 
2. จัดท าและส่งหนังสือรับรองการขอรับการอนุญาตการใช้น  าเพื่อจัดท าประกาศ 
3. ประกาศการขอรับอนุญาตการใช้น  า วัตถุประสงค์ของการประกาศการขอรับอนุญาตการใช้น  า 

เพ่ือให้สาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับการทักท้วง/คัดค้าน (protest) โดยการทักท้วง/คัดค้าน 
ดังกล่าวสามารถยื่นได้ ณ สถานที่แจ้งประกาศและจะต้องก าหนดระยะเวลาสิ นสุดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการของกระบวนการ 

4. ตรวจสอบพื นท่ีและพิจารณารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. การทักท้วง/คัดค้าน โดยทั่วไป การทักท้วง/คัดค้านจะเกิดขึ นเนื่องจากการขอรับการอนุญาต

การใช้น  าส่งผลกระทบต่อบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ระยะเวลาในการการด าเนินการ
โดยประมาณ 6 เดือน นับตั งแต่เริ่มมีการทักท้วง/คัดค้าน จนกระท่ังถึงวันที่มีการวินิจฉัย 

6. การประเมินผล ส านักงานสิทธิด้านน  า (Water Right Division) จะประเมินผลและพิจารณา
การทักท้วง/คัดค้าน รายงานการตรวจสอบพื นที่และรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณน  าที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์ ศักยภาพของแหล่งน  า แหล่งน  าใช้ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้อ่ืนๆ 

7. การให้ค าแนะน าและการอนุมัติ  กรณี ไม่มีการทักท้วง/คัดค้าน ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติการใช้น  า 

8. พิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตการใช้น  า ส านักงานสิทธิด้านน  า (Water Right Division) 
ประเมินค่าใช้จ่าย/ค่าน  าต่อปี ตามปริมาณน  าที่ได้รับอนุมัติ  

9. ออกใบอนุญาตการใช้น  าให้กับผู้ขอรับอนุญาตการใช้น  า (NWRB, 2017) 
 
บทสรุป (Conclusion) 

  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื ออ านวยต่อการบริหารจัดการ (Enabling environment) นั น 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) โดยจากความแตกต่างกันของ
บริบทสภาพภูมิประเทศ การเมือง วัฒนธรรม และนโยบายการบริหารจัดการ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้น าแนวทางการจัดสรรน  าอย่างชัดเจน (Explicit allocation system) มาด าเนินการ
ในก าหนดสิทธิการใช้น  า จัดท าข้อก าหนด ระเบียบข้อบังคับ และกฏหมาย รวมถึงการจัดตั งองค์กรบริหารจัดการและ
ระบบการจัดสรรน  า ผ่านการขับเคลื่อนและก ากับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ (NWRB) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านน  าสูงสุดของประเทศ โดยจากความท้าทายด้านน  าที่หลายประเทศได้เผชิญอยู่นั น รูปแบบการจัดสรรน  า
ดังกล่าว นอกจากการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  าต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังสนับสนุน
ต่อประเด็นความมั่นคงด้านทรัพยากรน  า ซึ่งเป็นทรัพยากรพื นฐานที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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