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ส่วนจัดสรรน้า ส้านักบริหารจัดการน้า
ความเป็นมา
ประเทศอุซเบกิสถำน เป็นหนึ่งในสองประเทศในโลกที่ไม่ติดทะเลเปิด ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดประเทศคำซัคสถำนและทะเลอำรัล ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศเติร์กเมนิสถำน ทิศตะวัน ออกเฉียงใต้
ติดประเทศทำจิกิสถำน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศคีร์กีซสถำน มีพืนที่ 448,840 ตร.กม. มีประชำกร
30.5 ล้ ำนคน มี ส ภำพอำกำศที่ แห้ งแล้ งฝนตกน้ อย (100-200 มม. ต่ อ ปี ) ฤดู ร้ อนอุ ณ หภู มิ สู ง ประมำณ
40 องศำเซลเซียส ฤดูหนำวอุณหภูมิประมำณ -23 องศำเซลเซียส
ระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูลแหล่งน้า
ระบบกำรตรวจสอบและเฝ้ำดูแหล่งน้ำและสถำนีตรวจวัดอำกำศในลุ่มน้ำ Amudarya และ Syrdarya
อยู่ภำยใต้กำรก้ำกับดูแลของ Hydrometeorological center (Uzhydromet) ส่วน Ministry of Agriculture
and Water Resource ของประเทศอุซเบกิสถำน (MAWR) มีหน้ำที่ก้ำกับดูแลกำรชลประทำน
รัฐบำลอุซเบกิสถำนได้มีควำมพยำยำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงอุตุ -อุทกวิทยำ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พืนฐำนในกำรคำดกำรณ์ และวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ รวมถึงกำรพัฒ นำปรับปรุง กำรศึกษำวิจัย กำรพยำกรณ์
สภำพอำกำศและน้ำที่สำมำรถใช้ได้และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศทังระยะสันและระยะยำว
สิ่งปลูกสร้างด้านน้า
ประเทศอุซเบกิสถำนมีพืนที่ชลประทำน 4.3 ล้ำน เฮกตำร์ พืนที่เขตประปำโดยใช้ปั้ม 2.2 ล้ำนเฮกตำร์
มีเขื่อน 55 แห่ง (เขื่อนแบบไม่มีทำงไหลน้ำ 31 แห่ง และเขื่อนแบบมีทำงไหลน้ำ 24 แห่ง) ซึ่งมีเขื่อน 27 แห่ง
ที่มีควำมจุมำกกว่ำ 10 ล้ำน ลบ.ม.
ประวัติการบริหารจัดการน้า
พืนที่ ตังของประเทศอุซ เบกิส ถำนได้เริ่มกำรผลิ ตน้ ำดื่ มและกำรท้ ำชลประทำนเมื่ อ 6,000 ปี ก่อ น
แต่ ได้ มี กำรให้ ควำมส้ ำคั ญอย่ ำงจริ งจั ง หลั งปี 1960 เมื่ อมี กำรเพิ่ มขึ นของประชำกรอย่ ำงรวดเร็ ว กำรพั ฒ นำ
ภำคอุ ตสำหกรรม และพั ฒ นำกำรชลประทำน ซึ่ งกำรชลประทำนประมำณ 90% ของทั งประเทศถู ก ใช้
โดยภำคกำรเกษตร
ปี 1980 : มีกำรน้ำน้ำมำใช้ประมำณ 65 ลบ.กม. ต่อปี และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งในปี 2008-2012
เหลือปริมำณกำรใช้น้ำเพียง 51% ต่อปี ในขณะที่ประชำกรเพิ่มขึน จำก 20.3 ล้ำนคน เป็น 31 ล้ำนคน
การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้า
 มีกำรใช้น้ำหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตน้ำประปำ
 ลดกำรปลูกพืชที่ต้องกำรน้ำสูง เช่น คอตตอน ข้ำว และอัลฟำฟ่ำ เปลี่ยนเป็นพืชที่ต้องกำรน้ำน้อย
เช่น ข้ำวโพด เมล่อน และพืชอื่นๆ
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 ปรั บ เปลี่ ย นเศรษฐกิ จ กำรเกษตรให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ ผลิ ต ทำงกำรเกษตร นอกจำกนี
ยังมีกำรวำงแผนกำรตลำดเพื่อรองรับควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ภำคกำรเกษตร
 มีกำรให้เช่ำพืนที่ท้ำกำรเกษตรระยะยำวอย่ำงต่้ำ 50 ปี ขึนไป แบ่งขนำดพืนที่เล็กสุดส้ำหรับพืชผัก
30 เฮกตำร์ และพืช สวน 5 เฮกตำร์ พืช ดินที่ เกษตรกรได้เช่ำไว้ส ำมำรถสื บทอดกรรมสิ ทธิ์ และ
สำมำรถพัฒนำพืนที่ได้
 ส่วนแบ่งกำรตลำดของสินค้ำกำรเกษตรได้ลดลงจำก 30.1 เป็น 17.5 ระหว่ำง ปี 2000 – 2013
แต่ในขณะเดียวกันใน ปี 2013 อัตรำของกำรผลิตทำงกำรเกษตรกับเพิ่มขึน 2 เท่ำ จำกปี 2000
การเรียกคืนที่ดิน
ปี 2007 : ได้มีกำรจั ดตังกองทุน เพื่ อชดเชยกำรเรียกคืนที่ ดิน เพื่อกำรชลประทำน ซึ่งในปี 2008
มีจ้ำนวนเงินกองทุน 672 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
ปี 2008 - 2012 : ด้ำเนินกำรซ่อมแซมระบบระบำยน้ำ 88,903 กม. ปรับปรุงบ่อระบำยน้ำ 6,189 บ่อ
ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำ 233 แห่ง และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้ำงด้ำนน้ำ 7,445 แห่ง
ปี 2013 – 2017 : ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพิ่ม 5,190 กม. สถำนีสูบน้ำ 35 แห่ง และบ่อระบำยน้ำ
แนวตัง 907 แห่ง
การบูรณาการการพัฒนาการส่งน้าและสุขาภิบาล จนถึงปี 2020






วินิจฉัยและตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคที่มีคุณภำพและควำมเหมำะ
พัฒนำกำรจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมทังประเทศเพื่อลดปัญหำกำรอพยพ
พัฒนำสุขำภิภำลโดยเฉพำะเมืองส้ำคัญ
ติดตังอุปกรณ์วัดกำรใช้น้ำเพื่อตรวจสอบกำรใช้น้ำ
ปรับแก้กฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละภำคส่วน เพื่อให้กำรจัดสรรน้ำและกำรสุขำภิบำล
มีประสิทธิภำพสูงสุด

นโยบายน้า
กฎหมำยน้ำถูกใช้อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี 1993 มีหลักพืนฐำน ดังนี
1) กำรจัดสรรน้ำส้ำหรับดื่มให้มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร ทังปริมำณและคุณภำพ
2) กำรให้ใช้น้ำฟรีส้ำหรับกำรใช้น้ำแบบปกติและต้องเสียค่ำใช้จ่ำยส้ำหรับกำรใช้น้ำแบบพิเศษ
3) ออกกฎหมำยควบคุมน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
4) ก้ำหนดบทลงโทษส้ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ำ
5) ห้ำมท้ำลำยธรรมชำติ แหล่งน้ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวะภำพ เพื่อรักษำไว้ให้คนรุ่นต่อไป
6) ร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กันด้ำนน้ำ
7) กำรออกระเบียบต่ำงๆ ต้องมีควำมสัมพันธ์กับกฎหมำยน้ำ
การบริหารจัดการและควบคุมการใช้น้า
1) Ministry of Agriculture and Water Resource รับผิดชอบน้ำผิวดิน
2) State Committee of Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources
รับผิดชอบน้ำใต้ดิน
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3) The State Inspectorate for geological study of subsoil resource รับผิดชอบน้ำแร่
4) รัฐบำลท้องถิ่นเป็นผู้มีอ้ำนำจในพืนที่
แผนการพัฒนาในอนาคต
1) ควบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นกับควำมรู้จำกงำนวิจัยสมัยใหม่ เพื่อค้นหำกระบวนกำรและนวัตกรรมใหม่ๆ
2) บูรณำกำรระบบนวัตกรรมระดับโลกเข้ำด้วยกัน เพื่อกำรปรับตัว กำรแข่งขัน ลดกำรใช้งบประมำณ
สำธำรณะ และจูงใจกำรลงทุน
ที่มำ 1) เอกสำรจำก Asia Water Council (AWC): “Insight into Asian Water”
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