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บทคัดย่อ 

ลุม่น า้แมก่ลองเป็นลุม่น า้ท่ีมีต้นก าเนิดบริเวณจดุบรรจบของแมน่ า้แควน้อย และแมน่ า้แคว
ใหญ่ ท่ีอ าเภอปากแพรก จงัหวดักาญจนบรีุ มีขอบเขตของลุม่น า้เร่ิมจาก อ าเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก ลงมา
ทางทิศใต้ตดิกบัลุม่น า้เพชรบรีุและอา่วไทย ทิศเหนือตดิกบัลุม่น า้สาละวิน ทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขาสงูชนั
และเป็นเส้นแบง่เขตแดนไทย กบัพมา่ ทิศตะวนัออกตดิกบัลุม่น า้ทา่จีนและลุม่น า้สะแกกรัง มีพืน้ท่ีลุม่น า้
ประมาณ 30,837 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19.27 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 6.02 ของพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 
ครอบคลุม่พืน้ท่ี 9 จงัหวดั ได้แก่ จงัห วดัตาก  อทุยัธานี  กาญจนบรีุ สพุรรณบรีุ ราชบรีุ นครปฐม 
สมทุรสงคราม สมทุรสาคร และจงัหวดัเพชรบรีุ มีแมน่ า้สายส าคญั 3 สาย ได้แก่ แมน่ า้แควใหญ่ แมน่ า้แคว
น้อยและแมน่ า้แมก่ลอง และแยกยอ่ยออกเป็น 11 ลุม่น า้สาขา บริเวณต้นน า้ของลุม่น า้แมก่ลอง 
ประกอบด้วย เข่ือนวชิราลงกรณ์ ท่ีต้นน า้ของแควน้อย เข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนทา่ทุง่นา ท่ีต้นน า้ของแคว
ใหญ่ มีปริมาณน า้ฝนเฉล่ีย ทัง้พืน้ท่ีลุม่น า้ประมาณ 1,334 มิลลิเมตร ท่ีท าให้เกิดปริมาณน า้ทา่รายปีเฉล่ีย 
15,129 ล้านลกูบาศก์เมตร จากการประเมินความต้องการใช้น า้ในลุม่น า้พบวา่ ลุม่น า้แมก่ ลองมีความ
ต้องการใช้น า้รวม 5,821 ล้านลกูบาศก์เมตร แยกแยะเป็นอปุโภค- บริโภครวมประมาณ 47 ล้านลกูบาศก์
เมตร เพ่ือการอตุสาหกรรมประมาณ 63.3 ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือการชลประทาน 4,210 ล้านลกูบาศก์
เมตร และเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุม่น า้ 1,500 ล้านลกูบาศก์เมตร สว่นปัญหาส าคัญในลุม่น า้สามารถแยก
ออกได้ 5 ประเดน็ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนน า้และภยัแล้ง พบวา่หมูบ้่านไมเ่กินร้อยละ 3 ของจ านวน
หมูบ้่านทัง้หมด มีปัญหาด้านการอปุโภค- บริโภค และร้อยละ 30.6 ของจ านวนหมูบ้่านทัง้หมด มีปัญหา
ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร 2) ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดจากน า้ป่ าไหลหลาก ท าให้เกิดอทุกภยัเป็นประจ า 
ได้แก่ พืน้ท่ีในจงัหวดัราชบรีุและสถานท่ีเกิดจากการเออ่ขึน้ในล าน า้สายหลกัท่ีตืน้เขิน ได้แก่ พืน้ท่ีบางสว่น
ในจงัหวดัราชบรีุและจงัหวดัสมทุรสงคราม 3) ปัญหาด้านคณุภาพน า้ มีแหลง่มลพิษท่ีส าคญั ได้แก่ 
แหลง่ก าเนิดจากชมุชน การใช้สา รเคมีในพืน้ท่ีเพาะปลกู การอตุสาหกรรมและเหมืองแร่ และการท าฟาร์ม
ปศสุตัว์ 4) ปัญหาด้านนิเวศลุม่น า้ ได้แก่ การบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีไมเ่หมาะสม ปัญหา
คณุภาพน า้ ปัญหาระดบัน า้บาดาลลดต ่าลง และผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนและประตกูัน้น า้เคม็ และ 
5) ปัญหาด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกบัองค์กรลุม่น า้  สถานภาพเก่ียวกบัองค์กรผู้ใช้น า้ท่ียงั
ไมช่ดัเจน ปัญหากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ และปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
ให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

การบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสา น เป็นการผสมผสานในมิตติา่งๆ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้น า้อยา่งมีคณุคา่และเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตาม
โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ตามองค์ประกอบหลั กใน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาวะแวดล้อมท่ีอ าน วยตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ 2) องค์กรสถาบนัและ
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บทบาทหน้าท่ี และ 3) เคร่ืองมือหรือกลไกทางการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ วตัถปุระสงค์ตอ่มา เพ่ือ
พฒันาชดุเคร่ืองมือตามองค์ประกอบหลกัของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสาน และ
วตัถปุระสงค์สดุท้าย เพ่ือศกึษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะองค์กร โดยคดัเลือกพืน้ท่ีเป้าหมายในพืน้ท่ีต้นน า้ 
กลางน า้และท้ายน า้ของลุม่น า้แมก่ลอง เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณกบัองค์กร 
สถาบนัและภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูเชิงคณุภาพกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุระดบัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยใช้การจดัเวทีชมุชน การจดัเวทีสมัมนาเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมและการศกึษาเชิงทดสอบ 

ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานตาม
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 

1. การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีอ านวยตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ ด้านนโยบาย 
ด้านแผนลุม่น า้และยทุธศาสตร์ลุม่น า้ ด้านความรู้เก่ียวกบักฏหมายและสิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรน า้ และ
การสนบัสนนุด้านตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น า้จากภาครัฐท่ีมีตอ่การบริหารจดัการพบวา่ กลุม่
ประชาชนและกลุม่ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจการจดัการทรัพยากรน า้ในระดบั ประเทศและระดบัลุม่น า้อยูใ่น
ระดบัน้อย ขาดการมีสว่นร่วมในการก าหนดยทุธศาสตร์จากภาคีท่ีเก่ียวข้อง และขาดกลไกการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตั ิการใช้กฎระเบียบไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและไมน่ ากฎหมายท่ีมีอยูม่าใช้อยา่ง
จริงจงั จงึควรใช้รูปแบบการสง่เสริม ประชาสั มพนัธ์ การก าหนดหลกัสตูรการเรียนการสอน การวิจยัทัง้ใน
ระดบันโยบายและระดบัท้องถ่ิน ท่ีจะน าไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านตา่งๆ ตอ่ประชาชน นกัเรียน 
นกัศกึษา ภาคเอกชน ตลอดจนฐานข้อมลูท่ีส าคญั ในระดบัลุม่น า้ ท่ีจะน าไปสูส่ภาวะแวดล้อมท่ีอ านว ยตอ่
การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ 

2. บทบาทหน้าท่ีองค์กร พบวา่ ในลุม่น า้แมก่ลองมีการจดัตัง้คณะกรรมการลุม่น า้แมก่ลอง 
เพ่ือเป็นกลในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ แตก่ารขบัเคล่ือนยงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์เน่ืองจากขาด
อ านาจการสนบัสนนุ และการแตง่ตัง้ผู้แทนยงัมิได้ก่อให้เกิ ดการมีสว่นร่วมจากภาคสว่นตา่งๆ อยา่งแท้จริง 
จงึควรใช้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการลุม่น า้ประสานและเช่ือมโยงกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ในระดบันโยบายท่ีออกมาจากกระทรวง ทบวง กรม ระดบัพืน้ท่ี ได้แก่ ระดบัจงัหวดั ระดบั
ปฏิบตั ิได้แก่ ท้องถ่ิน ตลอ ดจนการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานในระดบัลุม่น า้ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3. ด้านเคร่ืองมือการบริหารจดัการ พบวา่ มีปัญหาเร่ืองการจดัสรรน า้จากต้นน า้เพ่ือสอดรับกบั
การใช้น า้พืน้ท่ีกลางน า้ และระบบนิเวศท้ายน า้ ตลอดจนมีการผนัน า้เพ่ือการชลประทานฤดแูล้งของโครงการ
เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกตอนลา่ง และการผนัน า้ จากลุม่น า้แมก่ลอง เพ่ือผลิตน า้ประปาส าหรับกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในปี พ .ศ.2554 และการผนัน า้เพ่ือผลกัดนัน า้เคม็ลงสูลุ่ม่น า้ทา่จีนและลุม่น า้เจ้าพระยาบริเว ณ
ตอนบนของโรงสบูน า้ส าแล  ตัง้แตปี่ พ .ศ.2553 จงึควรใช้รูปแบบการพฒันาเคร่ื องมือท่ีใช้เป็นส่ือสาธารณะ 
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในลุม่น า้สามารถเข้าถึงข้อมลูการจดัสรรน า้ จากเข่ือนบนทัง้ 3 แหง่ และเข่ือนแม่
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กลอง ตลอดจนการผนัน า้ข้ามลุม่น า้ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบภายในลุม่น า้ได้ และควรใช้เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการใช้น า้ อยา่งมีคณุคา่ โดยการน ารายได้จากการผนัน า้ในลุม่น า้มาใช้เป็นกองทนุ
การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในลุม่น า้แมก่ลอง ซึง่จะชว่ยท าให้กลไกคณะกรรมการลุม่น า้มีเอกภาพในการ
บริหารจดัการในระบบลุม่น า้ 

ส าหรับการพฒันาชดุเคร่ืองมือตามองค์ประกอบหลกัของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้แ บบ
ผสมผสาน ซึง่จะน าไปสูค่วามมีประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสงัคมและความยัง่ยืน
ของสิ่งแวดล้อม ในพืน้ท่ีลุม่น า้ได้ค้นพบชดุเคร่ืองมือแรกท่ีเป็นเสาหลกั 5 ประการ ได้แก่ 1) การปฏิบตัติาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การมีองค์กรเครือขา่ยและกลไกขบัเคล่ือนท่ีเข้มแข็ง 3) การมีสว่นร่วม
ในทกุภาคสว่นและทกุขัน้ตอน 4) การมียทุธศาสตร์และแผนงานท่ีเหมาะสมในทกุระดบั และ 5) การมี
กฏหมาย ระเบียบ นโยบายท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ชดุเคร่ืองมือท่ีสองเป็นการพฒันาชดุเคร่ืองมือเกลียว
วงรอบของการพฒันา (Spiral Model) เพ่ือใช้ในการถอดบทเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นวิวฒันาการของการ
พฒันาการตอ่ประเดน็ปัญหาด้านทรัพยากรน า้ในอดีตจนถึงปัจจบุนั เพ่ือให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมลูและ
บริบทของพืน้ท่ี และจะน าไปสูก่ารมีสว่นร่วมของชมุชนในพืน้ท่ีในแตล่ะประเดน็ปัญหา และหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถเข้าใจ เข้าถึงและพฒันาในพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัประเดน็ปัญหาของประชาชนในพืน้ท่ีลุม่น า้ 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในลุม่น า้อ่ืนได้  โดยงานวิจยันีไ้ด้เร่ิมต้นพฒันาชมุชนแพรกหนามแดงเป็น
ต้นแบบการพฒันา 

สว่นการศกึษาแนวทางและด าเนินการพฒันาสมรรถนะองค์กรด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้แบบผสมผสาน ได้น าเสนอแนวทางไว้ 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมคน /ชมุชน 
ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาข้อมลูระบปัุญหา สาเหต ุขัน้ตอนท่ี 3 พฒันากลุม่เรียนรู้เพ่ือวินิจฉยัทางเลือก 
ขัน้ตอนท่ี 4 พฒันากลุม่กิจกรรม ขัน้ตอนท่ี 5 พฒันากลุม่เครือขา่ย และขัน้ ตอนท่ี 6 เผยแพร่และขยายผล 
โดยทัง้ 6 ขัน้ตอนจะท าให้เกิดการมีสว่นร่วมของภาคี ชมุชนท้องถ่ิน หนว่ยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือและ
สถาบนัการศกึษา 

ค ำส ำคัญ : การบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสาน สภาวะแวดล้อมท่ีอ านวย กลไกทางการบริหาร 
เคร่ืองมือทางการบริหาร 
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The Mae Klong River Basin is a river basin that originates at the intersection of the 
Khwae Noi and Khwae Yai Rivers in Pakpraek District, Kanchanaburi Province. The boundary of 
the Mae Klong River Basin begins in Umphang District, Tak Province in the north and extends 
southwards down to the mouth of the Phetchaburi River where it empties into the Gulf of 
Thailand. The northern part of the basin is adjacent to the Salween River Basin. To the west is 
the high mountain range that runs along the border between Thailand and Myanmar. To the east 
are the Tha Chin River Basin and the Sakae Krang River Basin. The Mae Klong River Basin 
covers an area of 30,837 square kilometers or about 19.27 million rai, which is 6.02% of the total 
land area of Thailand. The Mae Klong River Basin extends over 9 provinces: Tak, Uthai Thani, 
Kanchanaburi, Suphan Buri, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon 
and Phetchaburi. There are three main rivers in the basin: the Khwae Yai, the Khwae Noi and 
the Mae Klong, and these branch out into 11 tributaries. The origins of the Mae Klong River 
Basin start with the Vajiralongkorn Dam at the beginning of the Khwae Noi River and the 
Srinakarindra Dam and Tha Thung Na Dam at the beginning of the Khwae Yai River. Average 
rainfall in the basin is 1,334 ml/year, which generates mean annual runoff of 15,129 million cubic 
meters. An estimation of the demand for water in the basin revealed that there was total demand 
for at least 5,821 million m3 of water a year, comprising 47 million m3 for household 
consumption, 63.3 million m3 for industrial use, 4,210 million m3 for agricultural irrigation, and 
1,500 million m3 to maintain the natural environment. The major problems of the Mae Klong River 
Basin can be divided into 5 topics: 1) Water shortages or drought – about 3% of the villages in 
the basin have problems with a shortage of water for consumption and 30.6% of the villages 
have problems with a shortage of water for agriculture; 2) Flooding or flash floods – areas in 
Ratchaburi province are regularly affected by floods from rainfall runoff and some areas in 
Ratchaburi and Samut Songkram are affected by seasonal flooding due to excess sediment in 
the main rivers making the riverbeds shallower. 3) Water quality – sources of water pollution 
include residential communities, agricultural chemicals, industry, mining and livestock farming; 
4) Environmental problems – the river basin eco system is threatened by encroachment on 
natural forest lands, misuse of land, water pollution, drops in underground water levels, and 
impacts from man-made dams and water gates; 5) Management problems – problems with the 
river basin organization, the unclear status of water users, problems with laws and regulations 
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related to water resource management, and problems with the transfer of duties from the central 
government to local administrative organizations.  

Integrated water resources management is a combination of the economic, social, 
and environmental dimensions of water management with the aim of getting the greatest value 
from water use under a system of sustainable development. This research project had the 
objective of studying three main components of the water resources management system: 1) 
the type of environment that facilitates efficient water resources management; 2) the related 
organizations and institutions and their roles and responsibilities; and 3) tools or mechanisms 
used for water resources management. Secondly, another objective of the research was to 
develop a set of tools for use in integrated water resources management, based on the study of 
the major components. Lastly, the final objective was to form recommendations on ways to 
develop organizational competency in sample target areas in the upstream, midstream and 
downstream parts of the river basin. Quantitative data on the relevant organizations, institutions 
and sectors were collected using questionnaires and qualitative data were collected from 
stakeholders at all levels using the tools of community forums, participatory workshops, and 
experimental study.       

The results revealed the following about the major components of the integrated 
water resources management system:  

1. Creating an environment that facilitates water resources management – the factors 
studied consisted of policies, river basin plans and strategies, knowledge of laws and rights 
concerning water resources, and different kinds of government support to meet the needs for 
water.  The data showed that the citizens and leaders had a low level of knowledge about water 
resources management on the national and river basin level. Not all the interested parties were 
involved in the process of setting water management strategies. There was a lack of mechanisms 
for putting the strategies into operation. Agencies in different places did not all use the existing 
laws and regulations in the same way and they did not really put the existing laws into practice. 
What is needed is efforts to promote understanding, to publicize information, to set learning 
curricula and to undertake more research at the policy level and local level in order to bring about 
greater knowledge and understanding of the related water management issues among the 
general public, students, and private sector organizations. Also, a database should be set up for 
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the Mae Klong River Basin. This will create an environment that facilitates effective water 
resources management.  

2. Roles and responsibilities of related organizations – A Mae Klong River Basin 
Committee was set up as a mechanism to manage water resources, but as a driving force it did 
not meet its objectives because of a lack of power to back it up, and because the way of 
appointing members of the committee did not insure the actual participation of all stakeholders. 
The Mae Klong River Basin Committee should be strengthened and empowered through greater 
coordination and linkage with related agencies on the policy-making level (the related ministries 
and government departments), the local level (provincial offices) and the operations level (local 
people and local administrative organizations). Also, the work of the committee should be 
followed up, monitored and evaluated in a unified way throughout the river basin.    

3. Water management tools – The research revealed that there are problems with the 
allocation of water from the upstream area to meet the needs of people in the midstream area and 
the eco system in the downstream area. Some of the water was diverted for use in irrigation in the 
lower western Chao Phrya River Project during the dry season, and in 2011 some of the water was 
diverted for use in producing tap water for the greater Bangkok metropolis. Since 2010, some of the 
water was diverted to help wash saltwater down towards the sea from the Tha Jin River and the 
Chao Phrya River above the Sumlae Pump Station. A public media tool should be developed to 
enable the stakeholders to access information about the allocation of water from the 3 dams in the 
north of the Mae Klong River Basin and the diversion of water outside the basin, which could have 
an impact on water use in the basin. Economic tools should be used to insure that the water is used 
economically. Income from the diversion of water to outside the basin should be put into a fund for 
water management activities. This will make the Mae Klong River Basin Committee more unified in 
its management operations.    

As for the development of a set of tools for integrated water resources management 
for the greatest economic efficiency, social equanimity, and sustainable environmental 
conservation, the researchers identified an initial set of tools consisting of five pillars: 1) sufficiency 
economy philosophy; 2) networking and strong management mechanisms; 3) participation by all 
stakeholders in every step; 4) strategies and suitable plans at every level; and 5) fair and 
appropriate laws, regulations and policies. The second set of tools was developed using the spiral 
model, informed by lessons learned about water resource problems and the evolution of water 
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management over the history of the river basin. This approach helped the researchers access 
information and understand the context of the area. It also led to the participation of local 
communities in every part of the problem, and gave related agencies greater understanding so 
they could work on development projects that more directly address the specific needs of the 
water users in each area. The tool sets developed can also be applied in other river basins. For 
this research, the Praek Nahm Daeng Community was used as a development model.  

As for recommended ways to develop organizational competency for integrated 
water resources management, 6 steps were proposed: 1) preparing the people and 
communities; 2) fact finding and defining problems and causes; 3) developing learning groups 
to analyze alternatives; 4) developing activity groups; 5) developing networks; and 6) 
disseminating and expanding. These steps will help bring about the participation of all parties, 
local communities, government agencies, private sector organizations, the media, and 
educational institutions.  
 
Key words: integrated water resources management, facilitating environment, management 
mechanisms, management tools  
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