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กรอบแนวคิด   “ธรรมาภิบาลน้้า”-OECD

Source: framework of good water governance principles (OECD 2015)
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การศึกษา-ประเมิน “ธรรมาภิบาลด้านน ้า”

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

 Capacity

 Policy coherent

 Appropriate scales within basin systems

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

 Trade-offs across users, rural and urban, generations

 Stakeholders’ engagement

3. หลักการไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพัน (Trust& engagement)

 Data & Information

 Regulatory

 Innovative governance



ประหยัดเงิน เวลา,
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(สอดคล้องทางนโยบาย, 

ประสานสมทบ
ทรัพยากรข้ามโครงการ)

ประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ

ความเท่า
เทียมและ

สังคม
สมานฉันท์

การยอมรับ
และความ

ยั่งยืน

ศักยภาพและ
การพัฒนา

ความรู้

การปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพ; 
การบังคับใช้กฏที่เหมาะสม; 
การยอมรับทางการเมือง; 

ความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ
และรับผลที่ได้

การยกระดับส้านึก; 
การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู;้ 
การเสนอประเด็น;

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ความเชื่อมั่น; ความพึง

พอใจ, การสร้างภาวะความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

Source: OECD (2015c) 

ผลประโยชน์ของการสร้างข้อผูกพันร่วมของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 



1. การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง & ความเสมอภาค

2. เป้าหมายชัดเจน , ความโปร่งใส & ความรับผิด รบัชอบ 

3. ศักยภาพและ ระบบข้อมูล

เงื่อนไข/ภาวะแวดล้อมที่จ้าเป็น ในการสร้างข้อผูกพันร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในธรรมาภิบาลน้้า 

4. ความมีประสิทธิภาพ & ประสิทธิผล

5. กลไกเชิงสถาบัน, โครงสร้าง และ การบูรณาการ 

6. ความสามารถในการปรับตัว

Source: OECD (2015c)

กรอบแนวทางการสร้างเงื่อนไข/ภาวะแวดล้อมที่จ้าเป็นในธรรมาภิบาลน้้า
ของ OECD 



การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นน า้’

 Scopes & Scales

 (ชี้ )วดั-ตดัสิน/ศึกษา-ประเมิน

 การมีสว่นร่วม ของ กลุ่ม/เครือขา่ย/กลไกเชิงสถาบนั-แบบถว้นหน้า(กรณี

ทัว่ไป-เฉพาะเจาะจง)

 มิติสงัคม –จดัสรร/ล าดบัความส าคญั

 มิติ เศรษฐศาสตร ์–กรอบการใชน้ ้ามีประสิทธิภาพ/การลงทุนดา้นน ้า

 มิติ การเมือง –สิทธิอ านาจในการก าหนดตนเอง และโอกาส/ความเสมอภาค

 มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยกระดบักรอบนโยบาย/ ค านึงถึงระบบนิเวศลุ่มน ้า



ขอบเขตนิเวศ ครอบคลมุพ้ืนท่ี 

(ตร.กม.)

อิทธิพลของพืชปก

คลมุพ้ืนท่ี

หน่วยพ้ืนฐานท่ี 

ก ากบัดูแล

จุดเนน้การจดัการ

พ้ืนท่ีนิเวศลุ่มน ้า

ขนาดเล็ก

(Micro-watershed)

0.05-0.50 มีผลมาก ส่วนบุคคล/ทอ้งถ่ิน การใชดู้แล-รกัษา

พ้ืนท่ีนิเวศลุ่มน ้ายอ่ย

(Sub-watershed)

1-10 มาก อปท.-องคก์รทอ้งถ่ิน การจดัชั้นลุ่มน ้าการจดัการ

แบบผสมผสาน

ลุ่มน ้า-ขนาดเล็ก

(Watershed)

10-100 ปานกลาง อปท.-หลายหน่วย การก าหนดแบบแผนการใช้

ท่ีดิน

ลุ่มน ้าสาขา

(Sub-basin)

100-1,000 นอ้ย ทอ้งถ่ิน-จงัหวดั-ภาค แผนบรูณาการลุ่มน ้า

ลุ่มน ้าขนาดใหญ่

(Basin)

1000-10000 นอ้ยมาก รฐั-หลายรฐั แผนบรูณาการลุ่มน ้า

adjusted from Watershed Management Approaches, Policies and Operations: 

Lessons for Scaling Up, The World Bank Washington, DC,2008

คุณลกัษณะส าคญัของหน่วยจดัการในขอบเขตนิเวศลุ่มน ้า



ตัวอย่างรูปธรรม-จากกรณีศึกษาที่เป็นระบบนิเวศลุ่มน้้าขนาดเล็ก
พื้นที่/ลุ่มน้้า ลุ่มน้้าห้วยหลวง อุบลราชธานี

รูปแบบ-โครงสร้าง กลุ่ม/เครือข่ายพื้นที่-คณะกรรมการอ่างพาน (3 

อปท.)

กลุ่ม/เครือข่ายพื้นที่ (อปท.)-คณะกรรมการ

จัดการMOU

บทบาท-หน้าที่ จัดการปัญหาใช้-จัดการน้้าระดับพื้นที่-ความ

ร่วมมือระหว่าง3อปท.

จัดการปัญหาใช้-จัดการน้้าระดับพื้นที่-

จัดท้าข้อตกลงแผนจัดการข้ามพื้นที่

ความสัมพันธ์/ตัวแสดง

หลัก

กลุ่มผู้ใช้/ อาชีพ/เครือข่ายระดับพื้นที-่ผู้น้า

ท้องถิ่น-หน่วยงาน

กลุ่มผู้ใช้/ กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายระดับพื้นที-่

ผู้น้าท้องถิ่น-หน่วยงาน

(กระบวนการ) ต่อรอง-

ร่วมมือ

สร้างแบบแผนความร่วมมือ-และต่อรอง

หน่วยงานท้องถิ่น/จังหวัด

กลุ่มร่วมมือระดับพื้นที่-แผนจัดการร่วมกับ

ท้องถิ่น-ข้อตกลงข้ามพื้นที่

การเชื่อมโยงกับ

หน่วยงาน/รัฐ

-ประสานอปท.

-แผนความร่วมมือ3 อปท.

-แผนสนับสนุนของท้องถิ่น

-แนวทางความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน

นัยทางมาตรการ/

นโยบาย

-แผนบูรณาการความร่วมมือข้ามอปท.

-“ข้อตกลงร่วม” ระดับพื้นที่

-แผนจัดการร่วมอปท. 

แผนบูรณาการความร่วมมือและ

-“ข้อตกลงร่วม” ระดับพื้นที่



การเมืองเรื่องของ ขนาด

ดดัแปลงจาก: Lebel, L., P. Garden, and M. Imamura. 2005.

ความแตกตา่ง มิติของ “ขนาดพ้ืนท่ี”



ดดัแปลงจาก: Lebel, L., P. Garden, and M. Imamura. 2005.

การเมือง ของต าแหน่ง/ท่ีตั้ง

ความตา่ง มิต ิ“ต  าแหน่ง-ท่ีตัง้ ของพ้ืนท่ี”



ดดัแปลงจาก: Lebel, L., P. Garden, and M. Imamura. 2005.

การเมือง ของมิตเิชิงพ้ืนท่ี-กายภาพ

ความตา่งกนัของ “สภาพพ้ืนท่ี-ภูมิประเทศ”



ระบบนิเวศลุม่น ้าขนาดเล็ก -คอ้ทอง”



ระบบนิเวศลุม่น ้าขนาดเล็ก -ชลประทานบางพลวง”



อ่างน ้าพาน อ.สรา้งคอม จ.อุดรธานี

 อ่างน ้าพาน” มีเน้ือท่ีประมาณ  12,000 ไร่  เป็นพื้ นท่ีรบัปริมาณน ้าฝนก่อนการระบายลงสู่แมน่ ้าโขง (แกม้ลิง) 

ลกัษณะเป็นแอ่งกะทะขนาดใหญ่  มีล าหว้ยน ้าพานเป็นล าหว้ยสายหลกั

 ทิศทางการไหลเวียนของน ้า อ่างน ้าพานเป็นแกม้ลิงท่ีเช่ือมโยงกบัล าหว้ยหลวงและแมน่ ้าโขงจึงไดร้บัอิทธิพล

โดยตรง 

 ยอ้นกลบัไปเมื่อ 30 ปีก่อน ถือวา่เป็นพื้ นท่ีท่ีมีความอุดมสมบรูณข์องแหล่งน ้าธรรมชาติ ช่วงฤดูฝนของทุกปีน ้าใน

แมน่ ้าโขงจะไหลเอ่อลน้ฝัง่ไหลเขา้สู่ล าหว้ยหลวงและอ่างน ้าพานพรอ้มกบัน าพาพนัธุป์ลาน ้าจืดหลายสายพนัธุ์



ต.สรา้งคอม

อา่งน ้าพาน

Legend

‘บล๊อคน้อย’

Nong Pakhad

Huay Kee

Nong Takla

ขา้วนาปรงั



ต.สรา้งคอม

ต.เชียงดา

ต.นาสะอาด

อา่งน ้าพาน

อ.สรา้งคอม จ.อุดรธานี



ล าดบัเหตกุารณเ์ปล่ียนแปลงการใชท้รพัยากร: อ่างน ้า

พาน

ก่อน 2493 

มีพ้ืนท่ี 4,000 

ไร่ อุดมสมบรูณ ์

ป่าบุ่ง ป่าทาม 

แอ่งกระทะ หว้ย 

หนอง ฯลฯ

สรา้ง “อ่างน า้พาน” 

ประกาศเขตพื้ นท่ี 3 

ต าบลสรา้งคอม, นา

สะอาด, เชียงดาเป็น

พื้ นท่ีสงวน 12,000 ไร่

2519

2520

พื้ นท่ีการใชป้ระโยชน์

ลดลงเหลือ 6,000 ไร่ 

เน่ืองจากโครงการโขง ชี 

มลู และราษฏรบุกรุก

เป็นพื้ นท่ีท านาปรงั

2554

ระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า

กระจายน ้าเขา้สู่พื้ นท่ี

การเกษตรบา้นไทย

สวรรค ์ต.สรา้งคอม

(กรมทรพัยากรน ้า)

มีการตั้งคณะท างานศึกษา

การพฒันาอ่างน ้าพาน 

มีตวัแทน 3 ต าบล เพื่อ

ศึกษาและจดัท ายุทธศาสตร์

การพฒันาลุ่มน ้าพาน 

2555

2556

เกิดการ

ท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 

“ล่องแพล า

น า้พาน”

“กลุ่มเกษตรกร

ท านาบลอ๊คนอ้ย”

130 ราย 3,500 ไร่

2524



ความตอ้งการใชน้ ้าของอ่างน ้าพานท่ีเปล่ียนแปลงไป (เมษายน 2561)

โครงการศึกษารูปแบบกระบวนการจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์และการจดัการอ่างน ้าพานแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ต าบลรอบอ่างพาน 

อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอุดรธานี

เราจะบรหิารจดัการการใชน้ า้ท่ีอ่างน า้พานอย่างไร?



สรุป การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นน า้’

1. เป็น on-going process ท่ีมุง่ในการพฒันา-ยกระดบัการบริหารจดัการน ้า

2. ศึกษาประเมนิตนเอง แบบมีสว่นรว่ม”

3. เป็นกระบวนการแบบ adaptive mgt. 

4. จุดเน้น-

 Policy-กลไกเชิงสถาบนั-กระบวนการตดัสินใจ

 Performance-ความเหมาะสมทางนิเวศ/ประสิทธิภาพ/ผลของการจดัการ/นิเวศ

ลุ่มน ้า Scopes-scales-สมดุลมิติ เศรษฐกิจ-สงัคม-สิ่งแวดลอ้ม

 People-oriented-ตอบโจทย ์ปัญหา ความตอ้งการของพื้ นท่ี เปิดกวา้ง-ใช้

กระบวนปรึกษาหารือ-ไกล่เกล่ีย-ขอ้ขดัแยง้



สรุป การศึกษา-ประเมิน “’ธรรมาภิบาลดา้นน า้’

5. การสรา้งระบบสะทอ้นกลบัในทาง policy process-policy evaluation

 SDGs-6

 Investment framework –การวิเคราะห/์ประเมินความคุม้ค่า

6. การประสมประสาน กลุ่มตวัชี้ วดัท่ีเป็น-Fact based VS Observatory based 

ตวัชี้ วดัท่ีเป็น วัตถวิุสยักบั กลุ่มท่ีเป็นอตัตวิสยั

ฯลฯ


