13 พฤศจิกายน 2558

ถอดบทเรียนต่ างประเทศ เตรียมรับสถานการณ์ นํา้ ในประเทศไทย

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ประสบปั ญหาด้านนํ้า ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งที่รุนแรง ดังนั้น ทุกประเทศจึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในการรับมือ
และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการนํ้า เพื่อรองรับกับวิกฤตดังกล่าว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง
สํานักงานใหญ่ นายธนศั กดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาระดับ
ภูมิภาค เรื่ อง “การบริหารจัดการนํา้ : นําไปสู่ การปฏิบัติอย่ างไร” ซึ่ งจัดโดยสถาบัน
นํ้าแห่ งภูมิภาคเอเชี ย โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี
เกาหลี และญี่ปุ่น ร่ วมแบ่งปั นความรู ้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บ ริ ห ารจัดการนํ้า
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการนํ้าระหว่างประเทศในภูมิภาค สร้างความเข้าใจในประเด็นการ
บริ หารจัดการนํ้า พร้อมกําหนดแนวปฏิบตั ิเบื้องต้นร่ วมกัน ตลอดจนสร้างเครื อข่ายผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
นํ้าเพื่อความร่ วมมือในอนาคต
การจัดการทรัพยากรนํา้ (กรณีประเทศไทย)
ดร.อภิชาติ อนุกูลอําไพ นายกสมาคมทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย
“จากสถานการณ์ นํ้า ในปี นี ้ และในปี หน้ า ประเทศไทยค่ อ นข้ า งเข้ า ขั้ น วิ ก ฤติ
โดยเฉพาะแม่ นา้ํ เจ้ าพระยา เราต้ องมีมาตรการควบคุม และบริ หารจัดการนํา้ ให้ มากขึน้ ใน
สมัยพลเอกเปรม ติ ณสู ลานนท์ เป็ นนายกรั ฐมนตรี เกิ ดปั ญหาวิกฤติ ขาดแคลนนํา้ ที่ เป็ นวง
โคจรต่ อเนื่ องไปถึ งกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าด้ วย แต่ ใ นปั จจุบันการผลิ ตไฟฟ้ าค่ อนข้ า ง
มั่นคงด้ วยตัวเองอยู่แล้ ว ดังนั้นจึ งจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการนํา้ มากขึ น้ เพื่ อมิให้ เกิ ดการขาด
แคลน เราจึ งต้ องศึ กษาดูงานการบริ หารจัดการนํา้ ของประเทศต่ างๆ เพื่ อให้ สามารถบริ หารจัดการนํา้ ให้ มีใช้ อย่ าง
เพียงพอได้ ”
กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบออสเตรเลีย
คุณราเชล เบรกเกอร์ (Ms.Rachel Blakers) นักอุทกวิทยา eWater Solutions
“ประเทศออสเตรเลี ย ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ อั น ท้ า ทายเกี่ ย วกั บ การจั ด การนํ้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นให้ ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รั ฐแต่ ละ
รั ฐในออสเตรเลียอยู่ภายใต้ กฎการใช้ นา้ํ อย่ างเคร่ งครั ด ต้ องร่ วมมือกันผลักดันให้ การจัดการ
นํา้ เป็ นประเด็นสําคัญที่ ต้องให้ ความสําคัญ นอกจากนี ้ มี การเปิ ดตลาดนํา้ และการซื ้อขายนํา้ โดยการซื ้อนํา้ กลับมา
จากผู้ที่ต้องการขาย ซึ่ งเป็ นการลงทุนในโครงการพัฒนาการบริ หารจัดการนํา้ ให้ มีประสิ ทธิ ภาพ ประเทศออสเตรเลีย
ให้ เอกชนหรื อผู้ใช้ นา้ํ มีสิทธิ ในนํา้ ทําให้ กลไกการใช้ นา้ํ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ แผนการจัดการนํา้ สําหรั บอนาคตมี
เป้ าหมายเพื่อฟื ้ นฟูสุขอนามัยของแม่ นา้ํ ภายในออสเตรเลี ย นอกจากนี ้ ออสเตรเลียได้ ประสบกับภัยแล้ งและนํา้ ท่ วม

หนักเช่ นเดียวกับประเทศไทย หน่ วยงาน eWater Solutions ของออสเตรเลีย สนับสนุนการจัดการนํา้ แบบบูรณาการ
มีการทําแบบจําลอง (modeling) การจัดการทรั พยากรนํา้ คาดการณ์ ภูมิอากาศและระบบนิเวศน์ ทั้งระยะยาว 100 ปี ขึน้
ไป (long term) และระยะสั้น 1-5 ปี (short term)”
กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบเยอรมัน
นายโรแลนด์ เทียร์ ซเลอร์ (Mr.Roland Treitler) ผูอ้ าํ นวยการโครงการส่ งเสริ มการจัดการนํ้า
ของเยอรมัน (GIZ)
“การบริ หารจั ด การทรั พยากรนํ้า ของประเทศในเครื อสหภาพยุ โ รป(European
Commission Water Framework Directive (WFD)) หนึ่งในโครงสร้ างทางกฎหมายที่ สหภาพ
ยุโรปกําหนดขึน้ เพื่ อกําหนดกรอบแนวทางจัดการนํา้ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ พืน้ ที่ ต้นนํา้ ลุ่มนํา้ สาขา ไปจนถึงปากแม่ นา้ํ โดย
กระตุ้นให้ ทุกภาคส่ วนทั้ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครั วเรื อน ใช้ นา้ํ อย่ างจํากัด นอกจากนี ้ ในประเทศเยอรมัน
มีบุคลากรจากรั ฐส่ วนกลางและรั ฐท้ องถิ่ นร่ วมกันเป็ นคณะทํางานพิ เศษ จั ดทําข้ อเสนอแนะเป็ นแนวทางเพื่ อการ
ปฏิ บัติในระดับท้ องถิ่ น ผ่ านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ เสี ย อาทิ การจัดทําระบบข้ อมูล
พื น้ ฐาน ซึ่ งรวมถึงการจัดจําแนกลักษณะแหล่ งนํา้ ทั้งระบบ ทั้งนี ้ ประเทศเยอรมันคํานึงถึงสิ่ งแวดล้ อมเป็ นหลัก ผู้ใช้ นํ้า
ต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่าย และรั ฐบาลเป็ นคนกําหนดราคาค่ านํ้า นอกจากนี ม้ ีการแสวงหาความร่ วมมือในยุโรป เพราะ
ในยุโรปมี แม่ นา้ํ สากล จึ งต้ องหารื อร่ วมกัน ประเทศเยอรมันมี การบริ หารจัดการนํา้ ในภาวะภัยแล้ ง โดยนํานํา้ ที่
สํารองไว้ มาใช้ ในการอุปโภคบริ โภค ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเพี ยงแค่ 20% เท่ านั้น หากปี ไหนประสบ
ปัญหาภัยแล้ ง ก็จะลดกําลังการส่ งจ่ ายนํ้าให้ กับภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลง โดยจะไม่ ลดในภาคครั วเรื อน
หรื ออุปโภคบริโภค พร้ อมกันนีย้ งั มีระบบ Eco System คือการปลูกป่ าเพิ่มเพื่อเพิ่มเนือ้ ที่ป่าให้ มีที่กักเก็บนํา้ เพิ่มขึน้ ”
กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบเกาหลี
นายคิม ซู โฮ (Mr.Kim Zoo Ho) ผูจ้ ดั การทัว่ ไปแผนกเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ บริ ษทั K-Water
“ประเทศเกาหลี มีระบบพยากรณ์ นา้ํ ระบบเก็บกักนํา้ ตํา่ สุ ด-สู งสุ ด สามารถคาดการณ์ ได้
แบบ Real time ทุกๆ 1 นาที เน้ นเรื่ องข้ อมูล software ข้ อมูลจากดาวเที ยมเพื่ อช่ วยในการ
ตัดสิ นใจ มีศูนย์ กลางใหญ่ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี ้ K-Water เป็ นบริ ษัทหลักในการจัดการ
เขื่อนหลัก รวมถึงเรื่ อง Water Supply อย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริ หาร
จัดการ อาทิ Smart Water Grid เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร รวมข้ อมูล Demand -Supply ข้ อมูลจัดการนํา้
นโยบายนํา้ ทุก คนสามารถเข้ าถึ ง ข้ อมูลได้ รวมถึ ง ใช้ นโยบายการบริ หารจัดการทรั พ ยากรนํา้ แบบบูรณาการใช้
Integrated Water Resource Management (IWRM) มาใช้ ในการวางแผน”
กระบวนคิดในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ แบบญีป่ ุ่ น
นายมาซาโนริ ยานากุจิ (Mr.Masanari Yanagiuchi) ผูแ้ ทนอาวุโส สํานักงาน JICA (ประเทศไทย)
“ประเทศญี่ ปุ่ นบริ หารจั ดการทั้ ง นํ้า เสี ย และนํ้า เน่ า โดยใช้ IWRM เป็ นเครื่ องมื อ
นอกจากนี ้ ใช้ Virtual Water ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ ในการประเมินปริ มาณนํา้ ที่ ใช้ จริ งในประเทศ
มาบริ หารจั ด การนํ้า ในแต่ ล ะปี โดยประสานงานระหว่ า งรั ฐ บาลกลางและท้ อ งถิ่ น เพื่ อหา
ปริ มาณนํา้ ที่ จะใช้ ในประเทศและวางแผนบริ หารจัดการต่ อไป”

กล่ าวโดยสรุ ป การจัดการทรั พ ยากรนํ้า เชิ ง บูรณาการ สํา หรั บประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว จะมี ศูนย์ก ลางในการ
สนับสนุนเพื่อหารื อและทําความเข้าใจตรงกัน มีการบูรณาการการใช้น้ าํ ครอบคลุมทุกระดับ และยอมรับในกฎระเบียบจริ งจัง
ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามีขีดจํากัดด้านการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานที่ให้บริ การ และผูใ้ ช้น้ าํ ส่ วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งนํ้าและจัดการนํ้า สําหรับประเทศไทย ประชากรส่ วนใหญ่ทาํ การเกษตร ที่ตอ้ งการใช้น้ าํ มาก แม้
จะมีการร้องขอให้ชะลอการใช้น้ าํ ในการเพาะปลูกแล้ว ในสภาพที่เห็นปัจจุบนั ภาพการแย่ งชิ งนํ้าเริ่ มเกิดขึ้นแล้วในบาง
พื้นที่ ฉะนั้น การแก้ไขปั ญหา จึงต้องอาศัยความร่ วมมือหลายฝ่ าย ทั้งภาครัฐ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจต่างๆ และประชาชน
ทัว่ ไปอย่างจริ งจังด้วยความเข้าใจ โดยเล็งเห็ นประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก ควรเน้นการจัดการนํ้าให้พอใช้
มากกว่าการจัดหาแหล่งนํ้าที่ยากและต้องใช้งบประมาณสู งมาก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการใช้น้ าํ อย่างยัง่ ยืนของ
คนในรุ่ นปัจจุบนั จนถึงลูกหลานในอนาคตด้วย
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