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การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางย่ังยืน 
โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน 

 
 ๑. การบริหารจัดการน้ำของไทยมีแนวทางการกำกับและส่ังการจากบนสูลาง ที่ผานมาการจัดการน้ำเนน
ที่ “การจัดหาน้ำ” ดวยการลงทุนทางดานโครงสรางที่เปนโครงการขนาดใหญโดยใชความรูดานวิศวกรรมเปนดาน
หลัก สวนหนาที่ในการ “จัดสรรน้ำ” ที่เปนธรรมและเทาเทียมดวยกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของภาคสวน
ตาง ๆ ของสังคมยังไมเกิดสัมฤทธ์ิผล นอกจากนั้นการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่ผานมานั้นประกอบ ดวย
หนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงาน แตเนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีภารกิจและอำนาจหนาที่ทับซอนกันสงผลให 
การจัดการน้ำ ขาดเอกภาพ และการบูรณาการรวมกัน ทำใหการการสนับสนุนกลุมผูใชใหมีสำนึกและบทบาทใน
การบริหาร จัดการน้ำจึงยังคงมีอยูนอย ไมเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบังคับใชกฎระเบียบไมสอดคลองกับ
สถานการณและปญหาของการใชน้ำที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ลุมน้ำ โครงสรางการบริหารจัดการน้ำภาครัฐ 
ตามภาคผนวกทายเอกสารหลัก (สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ / ผนวก ๑)  
 
นิยาม 
 ๒. นิยาม “ลุมน้ำ” หมายถึง พื้นที่หนวยหนึ่งซึ่งครอบคลุมลำน้ำธรรมชาติเพื่อทำหนาที่รวบรวมน้ำใหไหล
ลงสูแมน้ำหนึ่ง พื้นที่ลุมน้ำแตละแหงจะมีขนาดไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร และวัตถุประสงคในการ
จัดแบงพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ๑   
 ๓. นิยาม “ลุมน้ำขนาดเล็ก” หมายถึง ลุมน้ำที่มีองคประกอบการจัดการ ดังนี้ 
     (๑) มีขนาด-หนวยพื้นที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ที่สามารถ
จัดการตนเองไดดวยกระบวนการทำงานแบบเครอืขาย มขีนาดเปนหนวยพืน้ทีข่นาดเล็กทีล่ำดับอยูภายใตลุมน้ำหลัก 
(๒๕ ลุมน้ำ) ที่ไดรับการจำแนกไว โดยอาจมีขนาดพื้นที่อยูระหวาง ๑๐-๕๐ ตารางกิโลเมตร เชน ลุมน้ำกุดขาคีม 
ที่เปนหนวยยอยของลุมน้ำมูลตอนกลาง ๑๐ ตร.กม. ลุมน้ำคลองรัตภูมิ เปนหนอยยอยของลุมน้ำภูมี ๑๐๖.๘๘ 
ตารางกิโลเมตรลุมน้ำแมกอม-แมปาน เปนหนวยยอยของลุมน้ำแมวัง  
     (๒) มีการจัดการน้ำดวยความรูทองถิ่น-ภูมิปญญาพ้ืนบาน เชน การเลี้ยงผีขุนน้ำ การสืบชะตาแมน้ำ 
การทำฝายชะลอน้ำ (ฝายในหลวงหรือฝายแมว) การพัฒนาดูแลพื้นที่ชุมน้ำ/ซับน้ำ แกมลิง เพื่อกักเก็บรักษาน้ำ
ตนทุน เปนตน 
     (๓) การมีสวนรวมของชุมชน-เครือขาย ในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการใชประโยชนจากน้ำ 
เชน ภาคเกษตรกรรม การใชน้ำในครัวเรือน และน้ำเพื่อรักษาสมดุลนิเวศใหเปนแหลงความม่ันคงทางอาหารของ
ชุมชนดวย โดยคำนึงถึงคุณคาของน้ำ การใชนำอยางพอเพียง และใหความเคารพตอธรรมชาติ(ดิน น้ำ ปาไม 
อากาศ)และระบบนิเวศ ใหมีความสมดุล โดยชุมชนเอง 
 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 
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สถานการณการจัดการน้ำของประเทศไทย 
(๑) ดานอุทกภัย และภัยแลงซ้ำซาก 
 ๔. ประเทศไทยมีความเสี่ยงดานภัยพิบัติของทรัพยากรน้ำในระดับความรุนแรงสูง กลาวคือ ภัยพิบัติดาน
อุทกภัยและสภาวะแลง เนื่องจากการจัดการน้ำที่ไมเหมาะสมและขาดความยืดหยุน ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา 
มีพื้นที่ภัยพิบัติดานอุทกภัยสูงถึง ๘๗๙,๓๑๐ ไร ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในเขตภาคกลาง และภาคอีสาน๒ นอกจากนี้
ยังมีภาวะน้ำทวมท่ีเกิดจากการผันน้ำเขาในพื้นที่ลุม และพื้นที่ทุงรับน้ำเพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวมในเขตเมืองชั้น
ในของกรุงเทพฯ ซ่ึงพื้นที่รับน้ำสวนใหญอยูในเขตพื้นที่การเกษตร เชน จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี และพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนลาง เขตแมน้ำยม และนาน สงผลให
มีน้ำทวมเออลนชายตล่ิงแมน้ำลนเขาทวมบานเรือนที่ตั้งอยูริมแมน้ำ น้ำมีระดับน้ำสูงทวมขังในพื้นที่ ที่กลาวขางตน  
สวนสภาวะแลงซ้ำซาก อุบัติในพ้ืนที่ ๕๙,๙๒๖,๔๑๑ ไร สวนใหญอยูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยูใน
ภาคเหนือ และภาคกลางตามลำดับ๓ ซึ่งมีสาเหตุจากการวางแผนการจัดการน้ำที่ไมเหมาะสม 
 
 
 ปี จํานวน

ครั้ง 

พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เสียชีวิต 
(คน) 

เดือดร้อน 
(ครัวเรือน) จํานวนคน พท.การเกษตร 

(ไร่) 
มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 
๒๕๔๙ ๖ ๕๘ ๕๒๐ ๓,๔๓๒ ๒๒,๗๗๑ ๔๔๖ ๖,๐๕๐,๖๗๔ ๑,๖๗๓,๘๒๒ ๖,๕๖๐,๕๔๑ ๙,๖๒๗,๔๑๘,๖๒๐ 
๒๕๕๑ ๖ ๖๕ ๗๑๙ ๔,๘๑๓ ๓๘,๔๔๘ ๑๑๓ ๗,๙๒๑,๑๒๗ ๒,๐๓๑,๙๔๓ ๖,๖๙๐,๖๕๕ ๗,๖๐๑,๗๙๖,๓๐๒ 

๒๕๕๓* ยังไม่ 
ระบุ ๔๑ ๕๘๕ ๓,๙๗๒ ๓๒,๔๒๓ ๒๕๕ ๒,๐๓๕,๔๑๗ ๗,๑๔๒,๒๔๙ ๗,๖๘๔,๓๖๘ ยังไม่มีการประเมิน 

 *ระหว่างวันที่ ๑๐ ต.ค.-๒๙ พ.ย. 
 

(๒) ดานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค 
 ๕. ปญหาดานคุณภาพน้ำในประเทศไทยเกิดจากการรุกล้ำแมน้ำลำคลอง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูลจากอาคารบานเรือนถูกปลอยลงสูแมน้ำลำคลอง การขยายตัวดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอยาง
เขมขนที่ขาดการควบคุม มีการนำปุยและสารเคมีมาใชเปนจำนวนมากและขาดประสิทธิภาพในการกำจัดสารเคมี  
การนำเทคโนโลยีมาใชอยางไมเหมาะสมในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน
มากขาดระบบการกำจัดของเสียที่ไดคุณภาพและมาตรฐานกอนจะปลอยสูแหลงน้ำธรรมชาติ ดังตัวอยางเชน 
แมน้ำทาจีน ที่มีความยาวประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร พบวา มีอุตสาหกรรมหนาแนน และปริมาณของเสียจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งชุมชนริมน้ำ รอยละ ๓๐ อุตสาหกรรมรอยละ ๓๓ และภาคเกษตรกรรม (ฟารมสุกร บอเพาะเลี้ยง) 
รอยละ ๔๗ ซึ่งน้ำเสียที่ขาดการบำบัด ดูแลนี้ ไหลลงสูแหลงน้ำลงไปสูปากแมน้ำ บริเวณ อ.เมือง สมุทรสาคร 
ลำคลองสาขาหลายคลองกลายเปนแหลงรองรับน้ำทิ้ง สวน แมน้ำบางปะกง (แมน้ำปราจีนบุรี และแมน้ำ
นครนายก) ยาวประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร มีการใชประโยชนดานการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการ
อุตสาหกรรม แมน้ำบางปะกงมีปญหาดานการรุกล้ำของน้ำเค็ม บางครั้งเกิดขึ้นตลอดลำน้ำ หรือรุกล้ำเขาไปใน
แมน้ำปราจีนบุรี ของเสียในแมน้ำบางปะกงสวนใหญเกิดจากของเสียประเภทอินทรียสารจากชุมชน อุตสาหกรรม 
ฟารมสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
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(๓) ดานการจัดสรรน้ำ : แนวคิดและสภาพปญหาในการปฏิบัต ิ
 แนวทางการจัดสรรน้ำของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ
 ๖. จากขอมูลการรับฟงความคิดเห็นภาคสวนตาง ๆ ในชวงป ๒๕๕๒ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
เสนอใหทบทวนนโยบายการจัดสรรน้ำ โดยกำหนดสัดสวนภาพรวมการจัดสรรน้ำ ดังนี้ ภาคเกษตรรอยละ ๗๐ 
อุปโภค-บริโภค รอยละ ๘  ภาคอตุสาหกรรม รอยละ ๖  และ นำ้เพือ่รกัษาระบบนเิวศ-การขนสงทางน้ำ รอยละ ๑๖  
โดยให คณะกรรมการลุมน้ำพิจารณาสดัสวนการจดัสรร แลวเสนอตอคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแหงชาติ รวมท้ัง 
กำหนดมาตรการสนับสนุน เพื่อใหเกิดประสิทธิผล เชน การกำหนดโซนนิ่ง, ปองกันการขยายตัวของเกษตร
เชิงเดี่ยว, การเรงรัด Eco City เปนตน  
 ๗. จากแนวทางขางตน ทำใหประเด็นการจัดสรรน้ำในภาคปฏิบัติในปจจุบันยังขาดความชัดเจน กอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง ดังตัวอยางเชน ลุมน้ำปาสักตอนลาง โครงการโรงไฟฟาหนองแซงมีความตองการใชน้ำ 
๕๓,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร/วัน ในการผลิตไฟฟา หากเปรียบเทียบกับสมดุลการใชน้ำในลุมน้ำปาสัก ที่มีวัตถุประสงค
หลัก เพ่ือจัดสรรน้ำใหกับพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณปละ ๔,๓๓๔.๘๗ ลาน ลูกบาศกเมตร/ป ซึ่งยังคงขาดแคลน
น้ำใชในลุมน้ำถึง ปละ ๗๐๑.๙๗ ลาน ลูกบาศกเมตร/ป กรณีขัดแยงนี้นำไปสูการดำเนินการของตัวแทนทองถิ่นที่
นำเรื่องข้ึนฟองรองตอศาลปกครอง ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกง โรงงานผลิตน้ำประปาบริษัท น้ำใส ๓๐๔ จำกัด 
ใชน้ำดิบจากแมน้ำปราจีนบุรี  ซึ่งสงหนังสือขออนุญาตจากคณะกรรมการลุมน้ำปราจีนบุรี เพื่อสูบน้ำระหวางเดือน 
มิถุนายน-กันยายน เปนระยะเวลา ๔ เดือน ในชวงดังกลาวมีปริมาณน้ำทาเฉล่ีย ๔,๗๗๐.๒ ลาน ลูกบาศกเมตรไหล
ลงสูแมน้ำปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทจะสามารถสูบนำ้ได ๗.๒ ลาน ลูกบาศกเมตร กระบวนการอนุญาตยังไมไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ สวน ลุมน้ำแมกลอง ป ๒๕๓๕ การประปานครหลวง (กปน.) มีแผนจัดหาและ
ผลิตน้ำ ๘ ลาน ลูกบาศกเมตร /วัน จนถึงป ๒๕๖๐ เพื่อตอบสนองความตองการของคนกรุงเทพฯ นนทบุรีและ
สมุทรปราการ (ประมาณ ๑๕.๕ ลานคน) โดยใชน้ำจากแหลงน้ำดิบจากแมน้ำเจาพระยา ๕ ลาน ลูกบาศกเมตร
และ แมน้ำแมกลองอีก ๓ ลาน ลูกบาศกเมตร รวมเปน ๘ ลาน ลูกบาศกเมตร /วัน๔ ทั้ง ๓ กรณีแสดงใหเห็นถึง
ปญหา ความขอขดัแยงที่เกิดขึ้นจากความสับสน ไมชัดเจนของแนวทางการจัดสรรน้ำ ซึง่นบัวาเปนปญหาสำคญั
ประการหนึ่งของการบริหาร จัดการน้ำในยุคปจจุบัน 
 
ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 (๑) ปญหาดานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ ยังไมมีความเปนเอกภาพ ยังไมสามารถนำไป
สูการปฏิบัติที่มีผลในเชิงรูปธรรม มีเพียงการกำหนดวิสัยทัศน นโยบายน้ำแหงชาติ การจัดทำยุทธศาสตร แผนการ
บริหารจัดการในระดับประเทศและระดับลุมน้ำ มีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ๕  
 (๒) ปญหาดานโครงสรางองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ องคกรที่ทำหนาที่บริหาร จัดการน้ำมี
ความเหลื่อมซอนและซ้ำซอนกัน การทำงานยงัขาดความรวมมอืทีเ่ปนเอกภาพ ไมมปีระสทิธภิาพ งานสวนราชการ
ตาง ๆ รับผิดชอบแกไขปญหาทรัพยากรน้ำที่มีอยูหลากหลาย การบริหารจัดการของหลายกระทรวง บางกระทรวง
มีหนาที่แบบไมใชภารกิจหลัก บางหนวยงานกำหนดภาระการทำงานไวหลายประเภท หลายวัตถุประสงค๖ 

 (๓) ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ 
 ๘. ราง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเปนเอกสารที่แสดงถึงนโยบายที่ชัดเจนที่สุดของรัฐ เปนรางกฎหมาย
ที่จัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) ไดรับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี 
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และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในป ๒๕๕๐ แตยังไมไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา  
อยางไรก็ดี กรมทรัพยากรน้ำกำลังประมวล และปรับปรุงแกไขรางกฎหมายน้ำเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตอไป  
 ๙. รางกฎหมายทรัพยากรน้ำ เนนในเรื่องของการสรางองคกร ไดแก คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
(กนช.) ซึ่งปจจุบันมีเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รองรับ  
 ๑๐. (ตัวอยาง) หมวดที่สำคัญคือ หมวด ๒ วาดวยสิทธิในน้ำ    
 มาตรา ๘ ในราง พระราชบัญญัติ นี้กำหนดใหน้ำเปนของสวนรวม บุคคลมีสิทธินำน้ำมาใชไดตามที่จำเปน
และสมควร แตไมระบุวาสมควรหมายความวาอยางไร แตในมาตรา ๔๕ ซึ่งวาดวยเรื่องการจัดสรรน้ำ ไดระบุไว
วาการใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะแบงเปน ๓ ประเภทดวยกัน คือ 
       ๑) การใชน้ำประเภทที่หน่ึง ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือการดำรงชีพ การอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใชน้ำในปริมาณ
เล็กนอยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       ๒)  การใชน้ำประเภทที่สอง ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว
เพื่อการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา และกิจการอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 
                ๓)  การใชน้ำประเภทที่สาม ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญที่ใชน้ำ
ปริมาณมากหรืออาจกอใหเกดิผลกระทบขามลุมนำ้หรอืครอบคลมุพืน้ทีอ่ยางกวางขวางตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(ขอมูล: คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น) 
 (๔) หนวยงานรัฐขาดขอมูลในการจัดการระดับนิเวศลุมน้ำขนาดเล็ก (ชนิด/ประเภทของขอมูล)  
      ๑)  ขอมูลที่มีอยูกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน และหลายคร้ังมีการขัดแยงของขอมูล 
      ๒)  ขอมูลมีความหลากหลาย ยังไมมีการจดักลุมขอมูลอยางเปนระบบและอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
ทำใหยากตอการนำไปใช 
      ๓)  การขาดความเชื่อมโยง เชื่อมตอ ของขอมูลที่สมบูรณและทันสมัย 
      ๔)  การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
      ๕)  การขาดศูนยระบบขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรน้ำของประเทศ 
      ๖)  ปญหาการบูรณาการ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งภาคราชการและ
เอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนผูเกี่ยวของ๗   
 

ขอมูลสำคัญที่หนวยงานมี-ใช ขอมูลที่ชุมชน-เครือขายมี-ใช 
๑. ขอมูลดานอุทกวิทยา 
๒. ขอมูลเพื่อการพยากรณสภาพอากาศ 
๓. ฯลฯ 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทองถิ่น 
๒. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการการใชน้ำ 
๓. ฯลฯ 
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 (๕) ขาดกติกา กฎระเบียบ ขอตกลงรวมในการทำงาน 
 ๑๑. จากผลการศึกษา รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เห็นไดวา มุงสรางกติกาการจัดการน้ำในกรณีที่
วิกฤต แตการกำหนดสิทธิการใชน้ำโดยไมระบุวาใครมีสิทธิกอนหลังทำใหไมสามารถแกไขปญหาได ดังเชนที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดระยองได ราง พระราชบัญญัติ นี้ยังละเลยการใหความสำคัญกับน้ำในระบบนิเวศ กลาวคือ ไมมีหลัก
ประกันใหแกการใชน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ เชน การผลักดันน้ำเค็ม การจัดการน้ำเพื่อชีวิตพืชและสัตว และการ
บำรุงรักษาพื้นที่ชุมน้ำ ตลอดจนชีวิตพืชพันธุสัตวปา๘   
 
แนวปฏิบัติการการจัดการน้ำในพื้นที่นิเวศลุมน้ำขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ (ที่ยังขาดการยอมรับทั้งในระดับ
กลไกจัดการและระดับนโยบาย-กฏหมาย) 
 ๑๒. แนวทางการบริหารจัดการน้ำของกลไก เครือขายภาคประชาชนน้ัน มีรากฐานจากประสบการณของ
การบริหารจัดการน้ำแบบจารีตในอดีต ที่อาศัยโครงสรางความสัมพันธของชุมชน มาเปนหลักในการบริหารจัดการ 
โดยเนนการบริหารจัดการพื้นที่นิเวศลุมน้ำขนาดเล็กแบบบูรณาการนั้นเปนผลของกระบวนการตอรองของกลไก
จัดการของทองถ่ิน ที่มีฐานของกลุมและองคกรอยางไมเปนทางการ ซ่ึงใหความสำคญักบัการจัดสรรและสิทธิในการ
เขาถึงทรัพยากรน้ำของกลุมผูใชผานกระบวนการตอรองท่ีอาศัยความสัมพันธทางสังคมอันนำไปสูการยอมรับสิทธิ
ของกลุมผูใชเหลานั้นในลักษณะรวมหมูมากกวาที่จะเนนในลักษณะของปจเจกบุคคล 
 ตัวอยางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ  ประเด็นลุมน้ำ มีดังนี้ 
 (๑) ภาคเหนือ –ธรรมนูญลุมน้ำวัง จังหวัดลำปาง (ภูมิปญญา/นวัตกรรม)  
 ๑๓. ลุมน้ำวัง มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๗๙๑ ตารางกิโลเมตร เปนลุมน้ำขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแมน้ำ
เจาพระยา มีความยาวตามลำน้ำประมาณ ๔๖๐ กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาผีปนน้ำ บริเวณดอยหลวง บานปาหุง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ๑๔. การจัดทำธรรมนูญลุมน้ำวัง ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนในจังหวัด
ลำปาง ทั้ง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนที่ลุมน้ำวัง เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และสมัชชาลุมน้ำลานนา เพื่อเปนเครื่องมือในการวาง
กรอบระเบียบ กติกาของชุมชนรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของ สำหรับใชเปนมาตรการในการอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำวัง จังหวัดลำปาง ตนน้ำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
กลางน้ำ จังหวัดลำปาง และปลายน้ำ จังหวัดตาก ซึ่งมีธรรมนูญ ๗ หมวด หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญ
ลุมน้ำวัง หมวดที่ ๒ ฐานการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ำ หมวดที่ ๓ การศึกษา
และพัฒนาคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๔ สิทธิชุมชนและการอยูรวมกันของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๕ ลักษณะทางสังคม
และวิถีชีวิตของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๖ การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีสวนรวม และ หมวดที่ ๗ สำนัก
ธรรมนูญลุมน้ำวัง 
 (๒) ภาคอีสาน-ลุมน้ำมูล 
 ๑๕. ลุมน้ำมูล มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ ๖๙,๗๐๑ ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะ
บานที่อยูบนโคก มีลูกคลื่น มีที่สูงสลับที่ลุม นาเปนแปลงเล็ก ๆ มีคันนากั้นเปนระยะ สภาพพื้นที่มีปริมาณน้ำที่
เพียงพอแตไมมีองคความรูการจดัการนำ้ทีเ่หมาะสม ชาวบานจงึรวมตัวกนัรวมแกไขปญหาการจัดการนำ้เพื่อการเกษตร 
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วิธีการจัดการน้ำ มีการกักน้ำบนพื้นที่ลุมในนาของทุกแปลง และใชวิธีสูบน้ำเขาแปลงนา แทบจะทุกหลังคาเรือน 
ปญหาคือตนทุนสูงขึ้น แกไข ดวยการวางระบบใหม ขยายพื้นที่เปนที่สูง ตั้งฝายขึ้นมาใหมีพื้นที่รับน้ำมากข้ึนในดาน
บนของท่ีนา และเจาะทอปลอยน้ำเขาแปลงนา อันนี้จะชวยลดตนทุนการสูบน้ำเขาแปลงนา เรียกวา “แกมลิงรั่ว” 
มีการเปรียบเทียบคาใชจายจากเดิมที่ตองสูบน้ำจากขางลางข้ึนมา กับ แบบน้ีที่ไมตองเสียคาใชจาย แลวก็ตนทุนที่
ใชวางทอนี้มีมูลคาที่เปรียบเทียบแลวถูกวาการสูบน้ำ และมีการจัดระบบการปลูกพืชใหม พืชที่ตองการน้ำนอย พืช
ที่ตองการน้ำมาก เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยูและเหมาะสมกับลักษณของพื้นที่การเกษตร  
 (๓) ภาคใต-ธรรมนูญลุมน้ำภูมี จ.สงขลา 
 ๑๖. ลุมน้ำภูมี จ.สงขลา มีพื้นที่ ๔๒๐ ตารางกิโลเมตร ไดมีการจัดทำธรรมนูญลุมน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนในจังหวัดสงชลา ท้ัง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ 
ภาคการเมือง ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย และโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ำภูมี เพื่อเปนเครื่อง
มือในการวางกรอบระเบียบ กติกาของชุมชนรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของ สำหรับใชเปนมาตรการ
ในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุม ซึ่งมีธรรมนูญ ๗ หมวด หมวดที่ ๑ ปรัชญา
แนวคิดของธรรมนูญลุมน้ำภูมี หมวดที่ ๒ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมวดที่ ๓ การศึกษาและ
พัฒนาคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๔ สิทธิชุมชนและการอยูรวมกันของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๕ ลักษณะทางสังคมและวิถี
ชีวิตของคนในลุมน้ำ และหมวดท่ี ๖ การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีสวนรวม  
 
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๕  
 

เอกสารอางอิง 
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำแหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๔๙ 
๓.  สำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๔๙ 
๔.  นิตยสารผูจัดการ, ๒๕๓๕ 
๕.  กรมทรัพยากรน้ำ 
๖.  กรมทรัพยากรน้ำ 
๗.  กรมทรัพยากรน้ำ 
๘.  คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 
 
 


