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ความเป็นมา
ประเทศมองโกเลี ย ถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยภู เขำตั งอยู่ ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จำกใจกลำงทวี ป เอเชี ย
เหนื อ ระดั บ น้ ำทะเล 1,580 เมตร ระหว่ำงประเทศจีน และรัฐ เซี ย เป็น ส่ วนรอยต่ อระหว่ำงป่ ำ The great
Siberian taiga และทะเลทรำย มีพืนที่ 156,000 ตร.กม. มีสภำพอำกำศที่เลวร้ำยและแห้งแล้ง มีฤดูร้อนสัน
และฤดู ห นำวยำว อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ระหว่ำง -7.8 ถึ ง -8.5 องศำเซลเซี ย ส และฝนกว่ ำ 80% ตกในฤดู ร้ อ น
ซึ่งน้ำฝนประมำณ 60% สูญเสียจำกกำรระเหย
ข้อมูลแหล่งน้า
กำรข้อมูลอุตุ -อุทกวิทยำและเครือข่ำยเฝ้ำระวังมีควำมส้ำคัญในกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและกำรป้องกัน
ประเทศ ซึ่งในปี 1935 สหภำพโซเวีย ตได้เซ็นสัญ ญำข้อตกลงกับประเทศมองโกเลียในกำรช่วยพัฒ นำกำร
ให้ บ ริกำรด้ำนอุตุ -อุทกวิทยำและได้เริ่มติดตังอุปกรณ์ เก็บข้อมูลทำงอุทกวิทยำครังแรกในปี 1942 ที่แม่น้ำ
Orkhon โดยข้อมูล แหล่ งน้ ำ ชุ ดแรกของประเทศมองโกเลี ย ได้รับ จำกบริษั ท Mongolvodstroi ของประเทศ
รัสเซียในต้นศตวรรษที่ 20 จำกอุปกรณ์เก็บข้อมูล ชั่วครำวในแม่น้ำ Selenge, Orkhon, Chuluut, และ Ider
เช่น ควำมลึกของแม่น้ำ ควำมเร็วในกำรไหล ลักษณะท้องล้ำน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของล้ำน้ำ เป็นต้น เพื่อใช้ใน
กำรศึกษำและกำรเดินเรือ
ต่อมำผลกำรศึกษำและเก็บข้อมูล ได้น้ำมำเขียนเป็นหนังสืออุทกวิทยำเล่มแรกของประเทศมองโกเลีย
ชื่อ “Selenge River” และตีพิมพ์ในปี 1941 ประกอบด้วย ลักษณะภูมิศำสตร์ ดิน พืชคลุมดิน กรำฟน้ำไหล
ข้อมูลกำรไหล กำรเกิดน้ำแข็งและหิมะ กำรตกตะกอน และกำรเปลี่ยนแปลงของล้ำน้ำ ภำยหลังในปี 1949-1952
ยังได้มีกำรศึกษำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกำรเกิดน้ำท่ำและองค์ประกอบของสำรเคมีในแม่น้ำ ปัจจุบันมีสถำนีอุทกวิทยำ
134 แห่ ง ในแม่น้ ำ 80 สำย และบึ ง 15 แห่ ง นอกจำกนียังมีส ถำนี น้ำใต้ดิน 24 แห่ ง และสถำนีค วบคุ ม
ตรวจวัดคุณภำพน้ำ 142 แห่ง
สิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้า
เมืองหลวงเป็นพืนที่ที่มีกำรใช้น้ำมำกที่สุดในประเทศมองโกเลีย เครือข่ำยกำรจัดสรรน้ำ Ulaanbaatar
เริ่มด้ำเนินกำรในปี 1959 และปัจจุบันมีควำมยำวของแนวท่อส่งน้ำ 440 กม. โดยระบบส่งน้ำประกอบด้วย
สถำนีปั้มน้ำใต้ดินและสถำนีส้ำรอง สถำนีปั้มน้ำ โรงงำนบ้ำบัดน้ำเสีย อ่ำงเก็บน้ำ และโครงข่ำยกำรจัดสรรน้ำ
ซึ่งบ่อน้ำใต้ดินหลักทังหมดถูกก่อสร้ำงขึนในปี 1973-1976 และในปี 1982 ได้มีกำรศึกษำเพื่อค้นหำแหล่งน้ำ
ใต้ดินใหม่หรือกำรสร้ำงเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำผิวดินเท่ำที่เป็นไปได้
นอกจำกนียังมีสิ่งปลูกสร้ำงด้ำนแหล่งน้ำ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงป้องกันน้ำท่วมซึ่งส่วนใหญ่จะสร้ำงอยู่ในเมือง
และได้ก่อสร้ำงเพิ่มบริเวณสนำมบิน Omnogovi มีควำมยำวรวมประมำณ 90 กม. 2) โรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนน้ำ
6,400 เมกะวัต ต์ และก่อ สร้ ำงโรงงำนไฟฟ้ ำเพิ่ ม ที่ เมื อ ง Govi-Altai 11,000 กิ โลวัต ต์ และเมื อง Khovd
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12,000 กิโลวัตต์ 3) โรงงำนควบคุมคุณภำพน้ำผิวดินในแต่ละลุ่มน้ำและน้ำใต้ดินแต่ละพืนที่ เพื่อตรวจวัดและ
ควบคุมปริมำณแร่ธำตุในน้ำที่อำจสูงเกินไป
การจัดสรรน้า
กำรจัดหำน้ำดื่มมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงพืนที่ชนบทและเมือง ซึ่งประชำชนที่อยู่อำศัยในอพำร์ทเม้นท์
มีอั ตรำกำรใช้ น้ ำสู งถึง 200-400 ลิ ตร/วัน /คน ซึ่ งสู งที่ สุ ด ในโลก แต่ ในทำงกลั บ กั น บริเวณพื นที่ อยู่ อำศั ย
แถบชนบทกลับมีอัตรำกำรใช้น้ำ 5-10 ลิตร/วัน/คน ซึ่งน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย เนื่องจำกกำรเข้ำถึงน้ำดื่มเป็นไปได้ยำก
ท้ำให้นโยบำยของรัฐบำลเน้นกำรพัฒนำกำรจัดสรรน้ำประปำและกำรสุขำภิบำลอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปี 2021
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้มำกขึน
จำกกำรศึกษำพบว่ำมีกำรใช้น้ำผิวดิน 20% และน้ำใต้ดิน 80% ท้ำให้รัฐบำลได้วำงแผนที่จะพัฒ นำ
ระบบกำรจัดสรรน้ำประปำให้แก่ประชำชน 70% ภำยในปี 2015 และเพิ่มเป็น 80% ในปี 2020 โดยกำร
เปลี่ยนที่อยู่อำศัยจำกบ้ำนเป็นอพำร์ทเม้นท์ เพื่อที่จะสำมำรถเชื่อมต่อระบบกำรจัดสรรน้ำประปำ Ulaanbaatar
กับพืนที่อพำร์ทเม้นท์ 75,000 แห่ง เป็น 80,000 แห่ง
การจัดส่งน้าดื่มใน Ulaanbaatar
รัฐบำลได้มีกำรขุดบ่อน้ำ 176 แห่ง สำมำรถผลิตน้ำได้ 255,000 ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งน้ำส้ำหรับ
จั ด ส่ ง น้ ำ ดื่ ม ด้ ว ยท่ อ ที่ มี ค วำมยำว 350.3 กม. ซึ่ ง น้ ำ จะถู ก บ้ ำ บั ด และแจกจ่ ำ ยโดย Water Supply and
Sewerage Company (USUG) ให้กับพืนที่อยู่อำศัย อพำร์ทเม้นท์ และภำคอุตสำหกรรม นอกจำกนีประชำชน
และบริษัทยังได้มีกำรขุดบ่อน้ำเองกว่ำ 800 บ่อ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่ม
การจัดส่งน้าดื่มในชนบท
น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำที่มีกำรใช้มำกที่สุดส้ำหรับกำรจัดส่งน้ำ ผ่ำนท่อโลหะให้กับ โรงเรียน โรงพยำบำล
และหน่ ว ยงำนรำชกำร ซึ่งน้ ำใต้ดิ น หำได้จำกกำรขุด เจำะบ่ อน้ ำและบ่ อน้ ำบำดำล นอกจำกนียังมี กำรใช้น้ ำ
จำกแล้งอื่นเช่น เช่น แม่น้ำ บึง และทะเลสำบ
ภาพรวมของการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน
การใช้น้า
ภำคครัวเรือน
ภำคกำรเกษตร
ภำคอุตสำหกรรม
ด้ำนพลังงำน
เขตเทศบำลเมือง
ภำคกำรท่องเที่ยว

ส่วนย่อย
เมือง
ชนบท
กำรปศุสัตว์
กำรชลประทำน
กำรท้ำเหมือง
อุตสำหกรรมหนัก
กำรผลิต
กำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ
กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์
กำรบริกำรสำธำรณะ
พืนที่สีเขียว

ปริมาณการใช้น้า
2008
46.9
2.6
94.7
83.5
49.4
1.3
2.2
1.0
35.2
3.7
5.3
0.3
0.6

2010
51.9
3.2
76.9
98.7
41.5
1.3
3.6
1.2
33.4
3.9
5.5
2.5
0.8
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กำรคมนำคม
รวม

2.3
329.0

2.7
327.1

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อกฎหมาย
Evironment Protection Law
Law on Water (2012)
Law on Land
Law on Food
Law on Meteorology and Environment Monitoring
Law on Urban Water Supply, Sanitation Sewerage Use
Law on Water Transpotation
Law on Prohibition of Mineral Prospecting Exploration in Water
Basin Areas and Forest Areas
Law on fees for natural resource use (renewed)
Law on Water Pollution Fee

ประกาศใช้
30/3/1995
17/5/2012
07/06/2002
07/10/1999
13/11/1997
06/10/2011
28/11/2003
16/07/2009

แก้ไขครังล่าสุด
31/01/2008
17/08/2012
01/07/200
15/05/2003
02/01/2003
20/01/2011

17/05/2012
17/05/2012

สรุปประวัติการบริหารจัดการน้า
สถาบัน
Water Supply Department
Department of water economic affairs
Department of construction in field of
water economic
Department of water economy and
construction
Department of water economy
Ministry of Water Economic of Mongolia
Department of water economy
Ministry of Water Economic of Mongolia
Department of water economy
Water Economic Corporation
General company of water economic
National Association of Mongolia
National Water Committee
Governmental Executive Agency of
Water Economic Affairs

เริ่ม สินสุด
หมายเหตุ
1938 1939 เป็นหน่วยงำนสังกัด the ministry of cattle breeding
and agriculture มีหน้ำที่ขุดบ่อนำ้ บำดำล ศึกษำน้ำใต้ดิน
ฝึกอบรมและจัดส่งเครื่องจักรกล
1939 1941 เป็นหน่วยงำนสังกัด the ministry of cattle breeding
and agriculture
1941 1954 เป็นหน่วยงำนสังกัด the ministry of cattle breeding
and agriculture
1957 1962 เกิดขึนจำกกำรตัดสินใจของ Council of Ministers of
People ที่ให้แยกน้ำส้ำหรับกำรเกษตรออกจำก the
ministry of cattle breeding and agriculture
1962 1965 Department of water economy, Department of
construction in field of water economic, และ Water
Survey Expedition เป็นหน่วยงำนเดียว
1965 1968 มีกำรก่อตังหน่วยงำนใหม่ส้ำหรับกำรจัดสรรน้ำ 5
หน่วยงำน ท้ำให้มีกำรตังกระทรวงขึน
1968 1971
1971 1986 Mr. B. Bars ถูกรับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีคนแรก
1986 1990 Mr. N. Chagnaa เป็นผู้น้ำ Ministry of Food and
Agriculture
1990 1995 Mr Ts Baldandorj ถูกเลือกให้เป็นประธำน
1995 2000 เป็นหน่วยงำนอิสระ
NGO
1998 2014 ก่อตัง Department of Internal Affair อีกครัง
2005

ส่วนจัดสรรน้ำ ส้ำนักบริหำรจัดกำรน้ำ

Department of water resources policy 2012
and regulation
Mongol-US/water/
Department of land and water
2014
resources policy and regulation

เป็นหน่วยงำนสังกัด Ministry of Environment and
Green development
ก่อตังหน่วยงำนภำคเอกชนที่รัฐเป็นเจ้ำของ
เป็นหน่วยงำนสังกัด Ministry of Environment

ที่มำ 1) เอกสำรจำก Asia Water Council (AWC): “Insight into Asian Water”
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