
 

 

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน ้าสกว. ครั งที่ 6 
เร่ือง การบริหารจัดการน ้าระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป  

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 
ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ 

 
1) หลักการและเหตุผล  

การเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ท าให้เกิดความเสียหายไปทุกภาคส่วน  มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 

12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่

สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่งเป็นผลนอกจากสภาพพายุที่เข้ามาหลายลูกต่อกันแล้วยัง

เป็นผลจากสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินรวมถึงระบบการจัดการที่ไม่สามารถรับกับความ

เสี่ยงได้ ท าให้มีการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นและหามาตรการจัดการป้องกันมีการจัดตั้งส านักงานนโยบายและ

บริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ หรือสบอช. โดยมีโครงการบริหารจัดการน้ า 3.5 แสนล้าน เพื่อแก้ปัญหา

น้ าท่วมและภัยแล้ง แต่ในปี 2557 ที่ผ่านมาประเทศประสบกับภาวะน้ าแล้งเนื่องจากการจัดการกับน้ าในอ่างเพ่ือ

รองรับกับปัญหาที่เคยเกิดในปี 2554 จึงท าให้เกิดค าถามในการก าหนดแผนมาตรการที่ทาง สบอช.ได้จัดท าและ

ด าเนินการ ซึ่งต่อมาในปี 2557 ได้ก่อเกิดสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้าน

ต่างๆ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ านั้นอยู่ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีหน้าที่ด าเนินการในการปฎิรูปการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับ

นโยบายของประเทศทั้งระบบเพ่ือให้ลดภาวะความเสี่ยงจากปัญหาที่เคยเกิดรวมถึงการรองรับการเติบโตของ

ประเทศเป็นตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

ส าหรับการเติบโตด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดบนศักยภาพของจังหวัดที่เป็นปัจจัยภายใน

ผลักดันการเติบโตโดยอาศัยทรัพยากรภายในจังหวัดเป็นฐานน าไปสู่ความมั่นคงของจังหวัด แต่ในการบริหาร

ราชการของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ ในส่วนที่เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยผูกรวม

ทรัพยากรของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อเป็นต้นทุนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง

ของจังหวัด แต่หากรัฐบาลไม่ผลักดันศักยภาพรวมของประเทศจะท าให้เสียสภาพการแข่งขันโดยเฉพาะในภาวะ

ทีป่ระเทศอ่ืนได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและได้มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาในแนวทางท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย 

หากประเทศไทยยังคงระดับการจัดการทรัพยากร ในระดับนี้ประเทศก็จะประสบกับปัญหากับดักของประเทศ

รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชะงักงันในที่สุด เนื่องจากศูนย์



 

2 
 

เสียสภาพการแข่งขันเพราะประเทศใช้โครงสร้างของทรัพยากรถึงจุดที่ไม่สามารถแสวงหาความได้เปรียบกว่า

ประเทศอ่ืน แต่ทั้งนี้การผลักดันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงสร้างทรัพยากรที่กระทบต่อความมั่นคงของ

จังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ ในการปฏิบัติตามนโยบายที่ เกี่ยวกับการเกษตร 

มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากรน้ าเนื่องจากการเกษตรเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักของทรัพยากรน้ า หากมี

การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเพ่ิมหรือลดการใช้ย่อมส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมาก 

ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อความมั่นคงของทรัพยากรน้ า (Water Security) ระดับประเทศแต่ส่งผลกระทบต่อจังหวัด

โดยตรง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการเติบโตของชุมชนเมืองและเงื่อนไขราคาของผลผลิต

การเกษตรก็เป็นอีกแรงผลักหนึ่งที่ท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับการจัดการทรัพยากรน้ า  

การบริหารจัดการหรือแผนการที่ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์จะช่วยลดและบรรเทา 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การเรียนรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ จะช่วยให้เห็นองค์ประกอบระดับ

ผู้ ใ ช้ เ พ่ื อ เชื่ อม โย งกั บหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการขยายศั กยภาพเป็ น โคร งข่ ายกา รจั ดการ 

ทรัพยากรน้ า (Water Linkage Management) ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ า สกว. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นเวทีของการสร้างเครือข่ายความรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกัน ในระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการน้ าของชุมชน 

ท้องถิ่น จังหวัด และลุ่มน้ า และเป็น "พื้นที่" ให้หน่วยงานรัฐได้หาทางเลือกและตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรน้ าที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม และให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงใหม่ในอนาคต โดยเวทีสาธารณะนโยบาย

น้ าจัดขึ้นในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแห่งชาติและวันน้ าโลกต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีนับตั้งแต่ปี 2553 โดย

น าเสนอแนวคิดการวางแผนการจัดการน้ าระดับจังหวัด การเชื่อมโยงการวางแผนน้ ากับการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัด และกระบวนการเชื่อมโยงแผนระดับพ้ืนที่กับระดับนโยบาย และตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริง การจัด

เวทีนโยบายสาธารณะน้ า สกว. ในปี 2558 นี้น าเสนอ เรื่อง การปฎิรูปการจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบกับ

ทรัพยากรน้ า และการจัดการทรัพยากรน้ าระดับพื้นที่เพ่ือการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด 

 

2) วัตถุประสงค์ของเวทีสาธารณะนโยบายน ้าครั งที่ 6 

น าเสนอผลสรุปของชุดโครงการวิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือความมั่นคงระดับจังหวัด

และข้อเสนอกลไก ข้อต่อ การวางแผนการจัดการน้ า รวมถึงกรณีตัวอย่างจากงานวิจัย และกรณีศึกษา เพ่ือ

เชื่อมโยงกับการจัดการในระดับต่างๆ ในลักษณะโครงข่ายการจัดการทรัพยากรน้ า จากพ้ืนที่สู่นโยบาย  
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3) ก้าหนดการ วันที่ 20 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 

 

ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด  

โดย  ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์  

    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ  

    ประธานคณะกรรมการก ากับทิศทางโครงการวิจัยยุทธศาสตร์  

    เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ า สกว.  

09.30 - 10.00 น. งานวิจัยและผลงานวิจัยที่ผ่านมา สู่ประเด็นในการปฏิรูป 

                      โดย  รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.00 - 11.00 น. น าเสนอผลการวิจัย และแนวคิดการจัดการน้ าระดับจังหวัดและชุมชน  

                        บทเรียนจากงานวิจัยพ้ืนที่ชุมชน (20 นาที) 

   โดยนักวิจัยโครงการพื้นที่ นครปฐม นครศรธีรรมราช สมุทรสงคราม 

11.00 - 11.30 น. การน าบทเรียนที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 

   ได้อย่างไร 

   โดย   รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา  

            นักวิชาการอิสระ และกรรมการก ากับทิศทางโครงการวิจัยยุทธศาสตร์  

            เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ า สกว. 
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11.30 - 12.00 น. อภิปราย ถามตอบ ในประเด็นจะปฏิรูปการจัดการน้ าระดับจังหวัดและชุมชน 

    ได้อย่างไร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

ช่วงบ่าย 

13.00 - 13.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่องการปฏิรูปกับกลไกการจัดการน้ าระดับประเทศและจังหวัด 

   โดย  คุณปราโมทย์ ไม้กลัด  ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดการทรัพยากรน้ า 

         ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 

 

 

13.30 - 14.00 น.  การปฏิรูปการบริหารส่วนท้องถิ่น กับกลไกการจัดการน้ าในระดับจังหวัดและ 

   ชุมชน 

  โดย  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  

          รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนที่ สกว.  

14.00 - 14.25 น. ถาม-ตอบ 

14.25 - 14.40 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.40 - 15.40 น. อภิปราย ข้อสรุป ข้อเสนอการจัดการน้ าระดับจังหวัดและชุมชน ต่อการปฏิรูป 

   โดย ตัวแทนจาก สภาปฏิรูป หน่วยงานราชการ นักวิชาการ  

     องค์กรพัฒนาเอกชนและตัวแทนชุมชน 

ด าเนินการอภิปราย โดย  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.40 -16.00 น.  ถาม-ตอบ 

16.00 - 16.15 น. สรุปงานเวทีสาธารณะนโยบายน้ าครั้งที่ 6 และข้อเสนอการจัดการน้ าระดับ 

   จังหวัดและชุมชนเพื่อส่งให้กรรมาธิการปฎิรูป 

 
4) ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 150 คน จากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ 
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า  

     คณะกรรมการลุ่มน้ า 

     ผูว้่าราชการจังหวัด ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           สถาบันการศึกษา องค์กร/เครือข่ายชุมชนน้ า ผู้น าชุมชน  

 
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1) หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบข้อมูลนโยบาย

การจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า และเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย และ

กรณีศึกษา เป็นแนวทางวางกรอบนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ าและพัฒนาศักยภาพการจัดการ

น้ าในพื้นท่ี  

5.2) เครือข่ายร่วมกันทั้งภาครัฐ องค์กรชุมชน และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนงานวิจัย  

จากพ้ืนที่สู่นโยบายและการปฏิรูป 

5.3) เอกสารประกอบการจัดเวทีและรายงานสรุปผลการจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

5.4) ข้อเสนอการจัดการน้ าระดับจังหวัดและชุมชนเพื่อส่งให้กรรมาธิการปฎิรูป 
 


