


 

จาก"จิตสาํนกึ"....ถงึ"ทจุริต" ต้อง"เด็ดเด่ียว"แก้เร่ืองนํา้  

                    “ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ” ของไทยเรามีปัญหาหลายเร่ือง บางเร่ืองเป็นปัญหาระดบั 

“วิกฤติ” ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง    พธุที่ 8 มิถนุายน 2559 เวลา 09.00 น.  

                     

                   

                 

 

                 

                   

    

   

   

                   

   

                    “ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ” ของไทยเรามีปัญหาหลายเร่ือง บางเร่ืองเป็นปัญหาระดบั 

“วิกฤติ” ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง บางเร่ืองก็เป็นปัญหาระดบัทัว่ไปที่แก้ไขกนัได้โดยระบบ ซึง่หลายเร่ืองเราก็

ประสบความสาํเร็จในการแก้ปัญหาจนหมดสิน้ หลายเร่ืองปัญหาเบาบางลงมีแนวโน้มที่ดีขึน้ แต่หลายเร่ืองก็แทบหมด

หนทางที่จะเดินหน้าแก้ไข... 

แต่ที่ผ่านมาเขียนเก่ียวกบั “ทรัพยากรป่าไม้” ไปหลายครัง้ ก็เพราะถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ มี “ทจุริต” หา

ประโยชน์ทัง้จากงบประมาณรัฐ และจาก “ทรัพยากรป่า” ไม้โดยตรงกนัมาอย่างมากและต่อเนื่อง และดแูนวโน้มว่าจะ

แก้ไขไม่ได้ แต่วนันีพ้กัเร่ือง “ทรัพยากรป่าไม้” ขอเขียน “เร่ืองนํา้” ซึง่ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่อีกเร่ืองของบ้านเมืองเช่นกนั  

“ปัญหานํา้” สาํหรับประเทศเราแล้ว มีปัญหาใหญ่และอยู่ในขัน้วิกฤติ ทัง้ที่ปริมาณนํา้เรามากพอ และคณุภาพก็ดีพอ แต่ก็

ด้วยหลายสาเหตทุี่ทําให้อยู่ใน “ภาวะวิกฤติ” และแม้ว่าวนันีท้าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม(ทส.) ได้

วางตวับคุคลที่เหมาะสมที่สดุ คือ นายสพุจน์ โตวิจกัษ์ชยักลุ เป็นอธิบดี ซึง่มีความตัง้ใจทํางาน มีความเช่ียวชาญงาน

เก่ียวกบั “นํา้” ทัง้ระดบัแผน ระดบัปฎิบติัการ ตลอดจนนโยบาย มาอย่างดี ถือเป็นผู้คลกุคลมีีความรู้ “เร่ืองนํา้” มากที่สดุ

คนหนึง่ของประเทศ แต่ด้วยที่สะสมปัญหากนัมาอย่างยาวนาน จงึทําใหยัากที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะอนัสัน้ๆ เช่น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การใช้นํา้ ยงัขาด “สาํนกึ” ขาดหลกัความคุ้มค่า ทัง้ๆ ที่ประเทศเรา “ป่าต้นนํา้ลาํธาร” สามารถผลติ “นํา้” ได้ปีละ

มากมาย ชึง่เกินพอสาํหรับทัง้อปุโภคบริโภค มากพอสาํหรับการใช้ภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรม แต่บางคนบาง

กลุม่ใช้นํา้โดยไม่มี “สาํนกึ” ว่าควรแบ่งบนั ว่ายงัมีกลุม่ที่ขาดแคลน เพราะเข้าไม่ถงึ “ทรัพยากรนํา้” มีอยู่อีกมาก 

“สาํนกึ” ที่ใช้ “นํา้” เพียงความจําเป็นก็แทบไม่มี ใช้ทิง้ๆ ขว้างๆ อย่างไม่เห็นคณุค่า ทัง้ๆ ที่การผลติ “นํา้” เกิดขึน้

ยากลาํบาก ต้องมีป่าที่สมบรูณ์ ต้องมีลาํคลองสง่นํา้ที่ดี และมีที่กกัเก็บที่มีประสทิธิภาพ สาํนกึในการรักษา “ป่าต้นนํา้” 

สาํนกึในการดแูลลาํนํา้ ห้วย หนอง คลอง บงึ และที่กกัเก็บ “นํา้” ก็มีน้อย ที่สาํคญัสาํนกึในการปลอ่ยนํา้เสยีลงสูล่าํนํา้

ธรรมชาติแทบหาไม่ค่อยได้  

2. การจดัหน่วยงานบริหารจดัการนํา้ ยงัไม่เหมาะสมและเป็นเอกภาพเพียงพอที่จะบริหารจดัการนํา้ทัง้ในยามที่นํา้มากเกิด

วิกฤตินํา้ท่วม และภัยแล้งในยามขาดแคลนนํา้ เพราะหน่วยงานบริหารจดัการเร่ีองนํา้ของเราอยู่หลายหน่วยงานหลาย

กระทรวง มีทัง้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรั พยากรฯ มหาดไทย กระทรวงกลาโหม เลยไปคนละทิศละทาง บางประเทศ

พฒันาไปเป็นกระทรวงแล้ว หรือบางประเทศตัง้เป็นหน่วยงานเฉพาะขึน้มาดแูลเป็นพิเศษ  

3. แผนพฒันาบริหารจดัการนํา้ไม่ชดัเจน และดีพอสาํหรับการแก้ปัญหาเร่ืองนํา้ในทกุสภาวะ ทัง้ไม่มีแผนระยะสัน้และ

ระยะยาว เพราะไม่มีแผนหลกัเพื่อกําหนดทิศทางการแก้ปัญหาและพฒันาเร่ืองนํา้ โดยเฉพาะการโซนนิ่งพืน้ที่ แบ่งเป็น

พืน้ที่ต้นนํา้ แบ่งเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรม พืน้ที่อยู่อาศยั พืน้ที่แหลง่นํา้ฯ หากการจดัแบ่งและจดัการพืน้ที่ไม่สาํเร็จ และหากไม่

มีแผนที่ดีพอ ก็ยากที่จะแก้ปัญหา “เร่ืองนํา้” ให้สาํเร็จได้ 

 

 

 



 

4. เทคโนโลยีและองค์ความรู้เร่ีองนํา้ที่ก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว แต่สาํหรับประเทศเราหลายเร่ืองมีแต่ยงัไม่ได้นํามาใช้ 

หลายเร่ืองก็ใกล้เกลอืกินด่าง โดยที่เรามีองค์รู้อยู่มากมายแต่ไม่นํามาใช้ เช่น แนวพระราชดําริ ซึง่ครอบคลมุเก่ียวกบั “เร่ือง

นํา้” แล้วทัง้หมด ตัง้แต่ต้นนํา้จนถงึท้องทะเลลกึ ล้วนแต่มี โครงการพระราชดําริ แล้วทัง้สิน้ แต่ขาดการสนบัสนนุเอาจริง  

5. การยดึครองพืน้ที่โดยมิชอบด้วยกฏหมายมีมาก โดยเฉพาะที่เป็นพืน้ที่สาํคญัต่อ “เร่ืองนํา้” เช่นพืน้ที่ป่าต้นนํา้ที่ถกูบกุรุก

จนโล้นเตียน มีการรุกลาํนํา้ยดึครอง ห้วยหนอง คลอง บงึ และชายทะเล อย่างมากมาย ที่จําเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดยดึ

คืนมาเพื่อมาแก้ปัญหา “เร่ืองนํา้”  

6. เร่ืองการบริหารจดัการนํา้นานาชาติหรือแม่นํา้โขง ควรมีความตกลงให้ทกุประเทศที่แม่นํา้โขงผ่านได้ประโยชน์ร่วมกนั 

ไม่ใช่บางประเทศ เช่น จีน สร้างเขื่อนกัน้ลาํนํา้กว่า 10 เขื่อนแล้ว ในขณะที่ประเทศอื่นเกิดผลกระทบทัง้การคมนาคม

เดินเรือ กระทบทัง้การท่องเที่ยว กระทบเร่ืองปริมาณนํา้ใช้ และกระทบต่อความอดุมสมบรูณ์จากตะกอนที่ถกูกกัเก็บไว้หน้า

เขื่อน ตลอดจนกระทบต่อวิถีชีวิตที่งดงามริมแม่นํา้โขง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.โครงการเก่ียวกบันํา้มกัจะมีข่าวคราวผลประโยชน์มากมายเข้ามาเก่ียวข้องเกือบทกุโครงการ ไม่เว้น กรมทรัพยากรนํา้

บาดาล ที่มีข่าวคราว “การทจุริต” กว่า 100 ล้านบาท ในการอดุกลบบ่อบาดาล รวมทัง้ กรมทรัพยากรนํา้ ในอดีต ที่มีข่าว

คราวบ่อยมากๆ เก่ียวกบัผลประโยชน์ เห็นจากรายงานปปช. ว่าข้าราชการเลก็ๆ บางคนแต่มีเงินมากมายกว่าร้อยล้าน 

ตลอดจนที่อยู่ในกรมอื่น และหน่วยงานอื่นก็ไม่เว้นมีข่าว “เร่ืองทจุริต” หาผลประโยชน์ ที่แปลกที่สดุก็ยคุนีข้่าวนีไ้ปโผลท่ี่ 

องค์การทหารผ่านศกึ ที่กําลงัชีแ้จงต่อสงัคมอย่างกลุกีจุอกนัอยู่ในขณะนี ้  

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สาํหรับประเทศเรา โดยสรุปนอกจากปัญหาการ “ขาดสาํนกึ” แล้ว เร่ืองใหญ่ยงัเป็น

เร่ืองการแสวงหาผลประโยชน์ที่แทรกอยู่ในทกุปัญหา จงึสรุปต่อไปว่าหากขจดั “การทจุริต” ประพฤติโดยมิชอบของ

ผู้ เก่ียวข้องให้ยติุเสร็จสิน้ไม่ได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน ต้องอาศยัคนที่มือสะอาด เด็ดเด่ียวและกล้าหาญ และคน

ที่ไม่เกรงการลบูหน้าปะจมกูเท่านัน้ที่จะมาแก้ไขได้ ที่สาํคญัที่สดุต้องได้รับการสนบัสนนุอย่างจริงจงัจากศนูย์อํานาจใน

ปัจจบุนัในการปฎิบติังาน 

…............................................ 

คอลมัน์ : พุ่มไม้ใบบงั By Narit 

โดย “นริศ ขํานรัุกษ์” 

ขอบคณุภาพจากกรรมาธิการสิง่แวดล้อมฯ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/article/501163 
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