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ความเป็นมา
ประเทศญี่ปุ่นมีพืนที่ที่เป็นภูเขำประมำณ 66% เป็นพืนที่ป่ำไม้ 67% และแม่น้ำมีลักษณะแคบและสัน
ประเทศญี่ปุ่นตังอยู่ในพืนที่มรสุมของทวีปเอเชียซึ่งมีฝนตกหนักมำก แต่ปริมำณน้ำฝนต่อประชำกรกับมีปริมำณน้ำ
เพียง ¼ ของค่ำเฉลี่ยปริมำณน้ำฝนทั่วโลก ท้ำให้ประเทศญี่มีน้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร นอกจำกนี ปริมำณน้ำฝน
ยั ง มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ ำ งมำกในแต่ ปี ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรจั ด สรรน้ ำ ในบำงพื นที่ ส่ ว นกำรตกของฝน
น้ำฝนจะไหลจำกพืนดินไปลงทะเลอย่ำงรวดเร็วท้ำให้ต้องมีกำรสร้ำงเขื่อนและฝำยเพื่อแก้ปัญหำน้ำท่วมฉับพลัน
การก่อตังหน่วยงานด้านน้า
ปี 1950 : ประเทศญี่ปุ่นเข้ำสู่กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้ให้สัญญำ
ว่ำจะเพิ่มรำยได้ให้ กับประชำกร 2 เท่ำภำยในระยะเวลำใน 10 ปี ท้ำให้ ได้มีกำรออกนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลหลำยด้ำน ซึ่งไม่เพียงแต่ท้ำให้ประชำชนมีรำยได้ เพิ่มขึน แต่ยังได้พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน เช่น ถนน น้ำ
และไฟฟ้ ำ เป็ น ต้ น นโยบำยดั งกล่ ำวท้ ำให้ ป ระเทศมี ห นี สิ น เพิ่ ม ขึ นแต่ ก็ป ระสบผลส้ ำเร็จด้ ว ยดี โดยเฉพำะ
โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนน้ำที่พัฒนำเพิ่มขึนอย่ำงก้ำวกระโดด
ปี 1960 : เมืองโตเกียวได้ป ระสบปัญ หำขำดแคลนน้ำ ที่จะส่งผลในระยะยำว เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึน
ของประชำกรอย่ำงรวดเร็ว กิจกรรมทำงสังคม และแหล่งน้ำที่มีจ้ำกัด นอกจำกนีประเทศญี่ปุ่นยังได้วำงแผน
ทีจ่ ะเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขันโอลิมปิก ในปี 1964 ท้ำให้ต้องเร่งแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
ปี 1961 : รัฐบำลได้ผลักดันพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำแหล่งน้ำ (WRDP)
ปี 1962 : รัฐบำลได้จัดตังหน่วยงำน “Water Resource Development Public Corporation (WARDEC)”
ซึ่งโครงกำรต่ำงๆ ที่มีพืนฐำนมำกจำกพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำแหล่งน้ำ (WRDP) มีหน้ำที่ในกำรพัฒนำแหล่งน้ำ
และจัดสรรน้ำในพืนที่ที่มีกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและกำรเพิ่มขึนของประชำกรสูง
ปี 2003 : WARDEC ได้ถูกปรับปรุงและตังชื่อใหม่ว่ำ “Japan Water Agency (JWA)” มีหน้ำที่ในกำร
บริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ ใน 7 โครงข่ำยแม่น้ำสำยหลัก โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมและสร้ำงควำม
ตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Japan Water Agency (JWA)
Japan Water Agency (JWA) เป็ น หน่ ว ยงำนอิ ส ระที่ อ ยู่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองและมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำร
แบบภำคเอกชน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และคุณภำพน้ำ รวมถึงกำรก้ำหนด
รำคำและภำษี น้ ำ ที่ มี ค วำมเหมำะสม เพื่ อ กำรใช้ น้ ำ ในเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และเพี ย งพอต่ อ กำรพั ฒ นำ
กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง บึง เขื่อน และคันกันน้ำ เป็นต้น ส้ำหรับหน้ำที่
ตำมเป้ ำหมำยที่ต้องบรรลุ คือ กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้น้ำ ในกำรให้ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร
ในเรื่องที่มีควำมส้ำคัญ เพื่อจัดท้ำโครงกำรและกำรวำงแผน ใน 7 โครงข่ำยแม่น้ำสำยหลัก
ส่วนจัดสรรน้ำ ส้ำนักบริหำรจัดกำรน้ำ

รัฐ มนตรีที่ มี ห น้ ำที่ก้ ำกั บ ดู แล Japan Water Agency (JWA) ประกอบด้ วย the Minister of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), the Minister of Health, Labor and Welfare (MoHLW),
the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), and the Minister of Economy, Trade
and Industry (METI)
โครงสร้างของ Japan Water Agency (JWA)
JWA มีพนักงำนประมำณ 1,400 คน ใน 40 สำขำหลัก (ข้อมูลเดือน มกรำคม 2015) ครอบคุลม
7 โครงข่ ำ ยแม่ น้ ำ สำยหลั ก ประกอบด้ ว ย Tone, Ara, Toyogawa, Kiso, Yodo, Yoshino, Chikugo และ
มีหน่วยงำนภำยใต้กำรก้ำกับ 52 แห่ง ที่มีหน้ำที่ดูแลเขื่อนและคลองต่ำงๆ ท้ำให้ JWA เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถ
เข้ ำถึ งผู้ ใช้ น้ ำ ได้ ในวงกว้ ำง เช่ น ภำคครั ว เรื อ น ภำคอุ ต สำหกรรม ภำคกำรเกษตร และหน่ ว ยงำน ท้ อ งถิ่ น
หลำยหน่วยงำน เพื่อประสำนงำนจัดท้ำโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงยังมีหน้ำทีรวบรวมเทคโนโลยีชันสูงเพื่อกำรก่อสร้ำง
และกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรแหล่งน้ำ ปัจจุบัน JWA ก้ำลังปรับเปลี่ยนโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำและขยำยปริมำตร
ควำมจุของแหล่งน้ำ
ตัวอย่างงานของ Japan Water Agency (JWA)
1) Aichi Canal Project (1955-1961) : โครงกำรส่งน้ำไปยังพืนที่แห้งแล้ง เพื่อกำรอุตสำหกรรม
และผลิตน้ำดื่มส้ำหรับพัฒนำที่ดิน โดยกำรขุดคลองส่งน้ำยำว 112 กม. และคลองสำขำยำวรวม 1,200 กม.
2) The Tone Canal Project (1963) : โครงกำรเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของเมืองโตเกียว
ตังแต่ปี 1950 โดยกำรสร้ำง Tone Canal เชื่อม 2 ลุ่มน้ำ เข้ำด้วยกัน
3) The Great-East Japan Earthquake (GEJE) and JWA : แผ่นดินไหว GEJE ท้ำให้ Kasumigaura Canal
เกิดควำมเสียหำยรุนแรง เป็นเหตุให้ต้องหยุดกำรส่งน้ำและซ่อมแซมเป็นเวลำ 1 สัปดำห์
4) Effective Management of Multipurpose Dams in Special Occasions : พำยุ ไต้ ฝุ่ น Typhoon
No. 18 พัดเข้ำบริเวณเมืองโอซำและเมืองเกียวโต ในเดือนตุลำคม 2009 เขื่อน 3 แห่ง เหนือแม่น้ำ Kizu และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำเนินกำรตำมที่ได้วำงแผนไว้ แต่ JWA ได้คำดกำรณ์ว่ำควำมรุนแรงของพำยุจะมำกกว่ำนัน
และ JWA ได้รวบรวมข้อมูลสภำพอำกำศ อัตรำกำรไหลและระดับน้ำในคลอง และสถำนกำรณ์ท้ำยน้ำ เพื่อน้ำ มำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ประกอบกับกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ำฝน ท้ำให้เขื่อนทัง 3 สำมำรถปฏิบัติกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและผ่ำนสถำนกำรณ์เลวร้ำยไปได้ด้วยดี
5) Consideration of Environment : กำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วำมจ้ ำ เป็ น ต้ อ ง
ใช้กฎหมำย เมื่อมีกำรพัฒนำและก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น ถนน รำงรถไฟ เขื่อน สนำมบิน โรงงำนไฟฟ้ำ
เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่นกำรก่อสร้ำง The Tone Canal Project ยังได้มีกำรติดตังทำงปลำผ่ำน (fish-way) ตำมค้ำแนะน้ำ
ของผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ นอกจำกนียังได้เสริมกิจกรรมเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำรติดตัง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลังงำนน้ำขนำดเล็กไว้ตำมเขื่อนและคลองส่งน้ำ
6) Involvement of water users-Communications with upstream and downstream : กำรสร้ำงเขื่อน
น้ำมำซึ่งประโยชน์มำกมำยแก่ประชำชนที่อยู่อำศัยด้ำนท้ำยน้ำมำกกว่ำ ประชำชนที่อำศัยอยู่เหนือน้ำ ท้ำให้เกิด
กำรตังกองทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำนเหนือน้ำขึน
7) International Cooperation & NARBO : JWA ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญ JICA ในระยะยำว เพื่อท้ำ
กำรวิจัย เช่น กำรใช้ก้ำแพงภำษีเพื่อควบคุมกำรใช้น้ำประปำ และกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำร (IWRM)
ส่วนจัดสรรน้ำ ส้ำนักบริหำรจัดกำรน้ำ

สรุปกุญแจของความส้าเร็จ
 กำรประเมินสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่
 รวบรวมข้อมูลที่มีควำมแม่นย้ำและควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึนภำยในแต่ละลุ่มน้ำ
 กำรเตรียมพร้อม ด้วยกำรพัฒนำและบ้ำรุงรักษำโครงสร้ำงพืนฐำน
 กำรออกกฎระเบียบให้มีควำมเหมำะสมกับกำรวำงแผนในสภำวะฉุกเฉินและแนวทำงปฏิบัติ
 กำรติดต่อและประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กำรเป็นผู้น้ำ
 กำรเตรียมพร้อมส้ำหรับกำรปรับปรุง
นวัตกรรม
น้ำเป็นสิ่งที่ส้ำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ วัฏจักรน้ำมีควำมเกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อม เช่น อำกำศ ดิน
และระบบนิเวศ อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำจะท้ำให้เกิดปัญหำ เช่น ภำวะโลกร้อน ภัยแล้ง
และอุทกภัย กำรปนเปื้อน และผลกระทบต่อระบบนิเวศ เป็นต้น และจะส่งผลกับมำที่มนุษย์ ดังนัน กำรอนุรักษ์
วัฏจักรน้ำจึงต้องท้ำควบคู่กับกำรพัฒนำประเทศและคุณภำพชีวิต

ข้อมูลเชิงลึก
เอเชียมีปัญหำด้ำนน้ำ ได้แก่ “น้ำมำกเกินไป น้ำน้อยเกินไป น้ำสกปรกเกินไป” ส้ำหรับในอนำคตที่มีกำร
เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม เมือง และประชำกร ซึ่งต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับน้ำทังสิน
ท้ำให้ ต้องมีกำรยอกระดับ ควำมท้ ำทำย เพื่ อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ ำนน้ ำ นอกจำกนี กำรเปลี่ ยนแปลงของ
สภำพอำกำศยังส่งผลกระทบมำกกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้รูปแบบกำรตกของฝนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
IWRM เป็ น วิ ธี ก ำรที่ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม ำกมำยและสำมำรถใช้ แ ก้ ปั ญ หำข้ ำ งต้ น ได้ อ ย่ ำ ง
มีป ระสิ ท ธิภ ำพ แต่แนวคิด IWRM ได้ มีก ำรใช้ในกำรก้ำหนดนโยบำยหลั กของประเทศมำมำกกว่ำทศวรรษ
และได้ มี ก ำรศึ ก ษำพั ฒ นำ กำรสร้ ำ งนวั ต กรรม และกำรใช้ เทคโนโลยี โดยมี แ นวคิ ด IWRM เป็ น พื นฐำน
ส่วนจัดสรรน้ำ ส้ำนักบริหำรจัดกำรน้ำ

อย่ำงแพร่หลำย แต่กับเป็นกำรยำกในกำรน้ำแนวคิด IWRM ไปประยุกต์ใช้จริง เนื่องจำกมีลุ่มน้ำเชื่อมต่อระหว่ำง
ประเทศถึง 276 ลุ่มน้ำทั่วโลก ใน 148 ประเทศ ท้ำให้กำรใช้ IWRM เกิดช่องว่ำงบริเวณรอยต่อระหว่ำงประเทศ
ดังนั น กำรร่ว มมือและเจรจำกัน ระหว่ำงแต่ ล ะประเทศเพื่ อก้ ำหนดนโยบำยร่ว มกัน จึงเป็ น แนวทำงที่ดี ที่สุ ด
ในกำรประยุกต์ใช้ IWRM
ที่มำ 1) เอกสำรจำก Asia Water Council (AWC): “Insight into Asian Water”
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