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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอรูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ตำ�รา บทความ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าและศาสตร์พระราชา ประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นได้ทำ�การ
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชน ซึ่งเน้นลักษณะเฉพาะ
ของความเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการบนหลักพื้นฐานแห่งศาสตร์พระราชา แล้วนำ�เสนอเชิงพรรณนาความ
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบหุ้นส่วน; การบริหาร; ชุมชน
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ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์
พระราชา ได้แก่ (1) การจัดการแบบบูรณาการทรัพยากรตามธรรมชาติ (2) การออกแบบระบบที่เหมาะสม
กับบริบท (3) การวางระบบและกลไกการบริหารจัดการ (4) การวางยุทธศาสตร์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน (5) การจัดการ
โดยยึดเป้าหมาย (6) การระดมหุ้นส่วนการจัดการ (7) การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (8) การจัดการ
ระบบสารสนเทศ (9) การจัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และ (10) การจัดยุทธศาสตร์
รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการ
Abstract
The purpose of this research was to propose a model of integrated water management
partnership by communities based on the King’s philosophy. Various academic documents
in relation to water management and the King’s philosophy were examined, including
books, textbooks, articles, and reports. The information gathered was analyzed and synthesized
in order to identify the components of a model of integrated water management by communities
with specific emphasis on the management partnership based on the King’s philosophy.
The model was then presented descriptively.
It was found that the components of a model for integrated water management
partnership by communities following the King’s philosophy are: (1) integrated management
of natural resources, (2) a system design that satisfies the conditions, (3) a management
system and mechanism, (4) strategic planning throughout the supply chain, (5) achievementoriented management, (6) mobilization of management partnerships, (7) continuous potential
development, (8) management of information systems, (9) balanced allocation of benefits
among stakeholders, and (10) a scheme of strategies for the management partnership.
Keywords: Partnership Model; Management; Community
บทนำ�

นํ้า (water) เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เรา
ที่ต้องการนํ้า ถือได้ว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว
นํา้ ยังกลายเป็นปัจจัยสำ�คัญในอันทีจ่ ะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดำ�เนินต่อไป ทัง้ ในส่วนของภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ซึง่ เราสามารถบอกคุณประโยชน์ของนํา้ ได้ดงั นีค้ อื (1) การอุปโภคบริโภค (consumer) มนุษย์
ต้องการนํ้าสะอาดเพื่อดื่มกิน และใช้ในการประกอบอาหาร และใช้นํ้าชำ�ระล้างร่างกาย ชะล้างสิ่งสกปรกและ
ใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน (2) การเกษตรกรรม (agriculture) พืชสัตว์ต้องการนํ้าเพื่อ
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การเจริญเติบโต นา้ํ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ สำ�หรับการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ (3) อุตสาหกรรม (industry)
นํ้าเป็นปัจจัยสำ�คัญในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าถูกใช้เป็นวัตถุดิบใช้หล่อเครื่องจักรและ
ระบายความร้อนให้แก่เครือ่ งจักร ใช้ท�ำ ความสะอาดเครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ของโรงงานและใช้ชะล้างกากของเสีย
จากโรงงาน (4) การคมนาคมขนส่ง (transportation) การคมนาคมขนส่งทางนํ้า นับว่า สะดวกและรวดเร็ว
เนื่องจากสามารถขนส่งได้จำ�นวนมากและเข้าไปถึงทุกแห่งที่มีแม่นํ้าลำ�คลองแหล่งต้นตอของนํ้าที่เป็น
ประโยชน์หรือมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ ทรัพยากรนํ้ามีความสำ�คัญ เนื่องจากนํ้าเป็นสิ่ง
จำ�เป็นแก่การดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้มีการนำ�นํ้ามาใช้ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านเรือน
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2514) นํ้าที่มนุษย์นำ�มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ดังกล่าวนั้น จะเป็นนํ้าจืด แต่นํ้าจืดในโลกเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของนํ้าจืด
จำ�นวนนี้ เป็นนา้ํ แข็ง ในรูปของธารนา้ํ แข็งและนา้ํ แข็งทีจ่ บั ตัวกันอยูท่ ข่ี ว้ั โลกทัง้ สองขัว้ ปัจจุบนั ความต้องการนํา้
มีมากกว่านํ้าจืดที่มีอยู่ในหลายส่วนของโลก และในอีกหลายพื้นที่ในโลกกำ�ลังจะประสบปัญหาความไม่สมดุล
ของนํ้าในอนาคตอันไม่ไกลนัก กรอบปฏิบัติเพื่อการจัดสรรทรัพยากรนํ้าให้แก่ผู้ใช้นํ้าในชุมชน (ในพื้นที่ชุมชน
ที่มีกรอบปฏิบัติแล้ว) เรียกว่า “สิทธิการใช้นํ้า” (water rights) หลักสำ�คัญว่า “ต้องมีนํ้า นํ้าบริโภคและนํ้าใช้
นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีนํ้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนํ้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้า
มีไฟฟ้า ไม่มีนํ้า คนอยู่ไม่ได้”
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย
สภาพปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรนา้ํ ทีส่ �ำ คัญได้แก่ (1) การขาดแคลน (shortage) นา้ํ ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
(2) การเกิดนํ้าท่วม (floods) ทำ�ความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม อุทกภัย (3) ปัญหานํ้าเสีย
(wastewater problem) กล่าวได้วา่ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ํ ทีส่ มั ฤทธิผ์ ลในประเทศ (พ.ศ. 2556)
ทุกภาคทุกชุมชนในประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ
1. ภาคเหนือ มีปัญหาการขาดแคลนนํ้าบางพื้นที่และตามฤดูกาล หลายพื้นที่มีปัญหามากเนื่องจาก
อุทกภัย อันมีสาเหตุมาจากป่าไม้บริเวณต้นนํ้าลำ�ธารถูกทำ�ลายไปมาก
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดการขาดแคลนนํ้าอย่างรุนแรง เมื่อฝนไม่ตกและในฤดูแล้ง เพราะ
ดินเป็นทรายจึงมีการระเหยและการซึมของนา้ํ ลงในดินมากกว่าภาคอืน่ ส่วนฤดูฝนก็มกั เกิดอุทกภัยตามบริเวณ
พื้นที่ลุ่มสองฝั่งลำ�นํ้าในลุ่มนํ้าต่าง ๆ หลายลุ่มนํ้า ซึ่งนับเป็นปัญหาของภูมิภาคนี้ที่ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมาก
ได้รับความเดือดร้อน
3. ภาคกลาง ต้องการนํ้าใช้ทำ�การเกษตรจำ�นวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง ในฤดูฝนมักเกิด
อุทกภัยตามบริเวณที่ลุ่มของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในเขตหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อีกทั้งแม่นํ้า
เจ้าพระยาตอนล่าง แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง มีปัญหาด้านคุณภาพนํ้าเป็นนํ้าเสีย ซึ่งนับว่ามีความรุนแรง
มากขึ้นทุกปี
4. ภาคตะวันออก ปัญหาหลักคือ การขาดแคลนนํ้าในแหล่งชุมชนริมฝั่งทะเลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และย่านนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
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5. ภาคใต้ มีปัญหาขาดแคลนนํ้าบางท้องที่ ปัญหาคุณภาพนํ้าจากดินเปรี้ยวและนํ้าเค็ม ปัญหา
เรื่องนํ้าที่สำ�คัญของภาคนี้ คือ การเกิดนํ้าท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากฝนที่ตกชุก
และป่าไม้ต้นนํ้าลำ�ธารถูกบุกทำ�ลายไปมาก นั่นเอง
สภาพปัญหาและสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดปัญหาดังกล่าว กล่าวได้ว่า มีสาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการคือ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำ�ของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ก่อมีหลายรูปแบบ อีกสาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากสภาพตาม
ธรรมชาติของแต่ละท้องที่ และความวิปริตผันแปรของฝนทีต่ กในฤดูตา่ ง ๆ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ (phenomenon)
ตามธรรมชาติทอ่ี ยูเ่ หนือการควบคุม ปัญหาการจัดการนา้ํ ทีก่ ล่าวถึงนีเ้ ป็นปัญหาเกีย่ วกับกระบวนการบริหาร
จัดการนา้ํ เชิงบูรณาการ กล่าวได้วา่ ปัญหาต่อเนือ่ งทีย่ ากต่อการแก้ไข ดังตัวอย่างของปัญหาขอกล่าวถึงพอเป็น
สังเขปดังต่อไปนี้
1. ในแต่ละลุ่มนํ้า มีหน่วยงาน (department) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเข้ามา
บริหารงานเกี่ยวข้องกับนํ้าเฉพาะด้านมากมาย ทำ�ให้วิธีการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่ประสานและ
ไม่มีความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนํ้าที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการนํ้าและการจัดสรรนํ้า การจัดหาหรือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการอนุรักษ์แหล่งนํ้า
ในพื้นที่ลุ่มนํ้า โดยหลักการที่จะให้การจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องมีข้อมูลและ
องค์กรรองรับสำ�หรับการจัดการเฉพาะในแต่ละลุ่มนํ้า เพื่อให้มีการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ภายในลุ่มนํ้า ซึ่งมี
การแก้ปญั หาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง มีการควบคุม การพัฒนา การใช้และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรนา้ํ
ร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การจัดการอย่างเป็นระบบภายในลุ่มนํ้าที่มีความชัดเจนนี้
จะสามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์ (analysis) และจัดการทรัพยากรนํ้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการกำ�หนดจากบน
ลงล่างหรือมีการกำ�หนดให้ด�ำ เนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก หรืออาจ
จากผู้มีอำ�นาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้ว ไม่ว่าเป็นการ
ก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บนํ้า ระบบชลประทาน และอื่น ๆ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
ชุมชนต่าง ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชนในระดับ
รากหญ้าที่แท้จริง การประเมินโครงการ การวางแผนดำ�เนินการที่หน่วยงานส่วนกลางจัดทำ�ขึ้นหรืออาจ
เป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น นอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
หรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลายโครงการยังเกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่อง
มาจากการเกิดผลกระทบกับเขาทั้งหลายที่หน่วยงานมักไม่มีคำ�ตอบว่า จะเยียวยาแก้ไขได้อย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การกระทบกับสิทธิของชุมชน ซึง่ ได้ชอ่ื ว่า เป็นเจ้าของทรัพยากรนํา้ และทรัพยากรต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ
3. ปัญหาการขาดแคลนนํ้า (shortage of water) ภาวะนํ้าท่วมและอุทกภัย และการลดลงของ
คุณภาพนํ้านั้น ที่ยังก่อความเดือดร้อนไปทั่วนี้ กล่าวได้ว่า ล้วนมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้น ถือว่า
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เป็นปัญหาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรนํ้าของไทยทุกยุคสมัย
เป็นการดำ�เนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นไปในลักษณะบูรณาการกัน ทัง้ ในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองค์กร
ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการจัดการนํา้ จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรนํา้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีต่ อ้ งมีการปฏิรปู กระบวนการบริหารจัดการกันใหม่
4. เนื่องด้วยกฎหมายไทย (Thai law) กำ�หนดสิทธิการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างกว้าง ๆ ว่า ทรัพยากรนํา้
เป็นของทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้ทกุ คนสามารถใช้นา้ํ อย่างไม่จ�ำ กัด ทำ�ให้ทกุ คนมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้ได้อย่างเสรี
นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้นํ้าที่ด้อยประสิทธิภาพ จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องรู้จักประหยัดในการใช้นํ้า
ไม่ใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ยังต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้ทรัพยากรนํ้าว่า ต้องได้รับความเป็นธรรม
เท่าเทียมกันอีกด้วย . . . แต่ปัญหาสำ�คัญคือ เราจะสามารถจัดการให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร
5. ปัจจุบันเมื่อถือกันว่า นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) เป็นสมบัติของส่วนรวม
มิใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ทุกคนสามารถเข้าถึงนํ้าได้โดยเสรี การที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
อย่างแน่ชัดเช่นนี้ ทำ�ให้นํ้าแทบไม่มีราคาตลาด แต่มีมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำ�ให้เกิดปัญหา
หลายประการที่ต้องจัดการให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น การบริหารจัดการนํ้าที่จัดสรรกันเองตามพื้นที่
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันในกลุ่ม โดยใช้ท่อส่งนํ้าไปยังพื้นที่ของแต่ละครอบครัว ยกตัวอย่าง เช่น ภูโกร๋น
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และบ่อพวงสันเขา การบริหารจัดการนํ้าที่จัดสรรกันเองตามพื้นที่
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันในกลุ่ม โดยใช้ท่อส่งนํ้าไปยังพื้นที่ของแต่ละครอบครัว
สรุป ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ํ ตามชุมชน ประการแรก เมือ่ เป็นภาระของรัฐทีต่ อ้ งเข้าไป
ดำ�เนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้ารูปแบบต่าง ๆ และระบบการจัดสรรนํ้าเอง ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
สูงมากในการลงทุน แต่ผลของการจัดการโดยรัฐนี้ มักไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์
และด้านสังคม ทีย่ งั ไม่สามารถแก้ความขาดแคลนนา้ํ ของผูค้ นให้หมดไปอย่างยุตธิ รรมและทัว่ ถึงตามทีม่ งุ่ หวังได้
จึงเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั ต้องมีการปฏิรปู การจัดการนา้ํ ให้เหมาะสมต่อไป ประการต่อมา เมือ่ ความต้องการใช้นา้ํ เพิม่ ขึน้
ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน ประกอบกับสภาวะฝนแล้ง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนา้ํ
ทัง้ ในเมืองและชนบท ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งเพิม่ มากขึน้ ระหว่างกลุม่ ผูใ้ ช้นา้ํ จึงเริม่ มีการปกป้องผลประโยชน์
ของกลุ่มตน โดยการเข้าไปแสดงสิทธิในการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ผู้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้า
มีความต้องการใช้นํ้ามากที่สุด อาจไม่ได้ใช้นํ้ามากเท่าที่ต้องการ เช่น ชุมชนชนบทต่าง ๆ และผู้ประกอบอาชีพ
การเกษตร แต่นํ้ากลับตกเป็นของผู้ที่เข้าถึงได้ก่อน เพราะความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ทางการเงิน หรือ
ทางเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้คนในสังคมเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมักแย่งชิงทั้งทางตรงและ
โดยอ้อม โดยมิได้ค�ำ นึงถึงสิทธิในนา้ํ ของชุมชน ซึง่ เป็นผูใ้ กล้ชดิ กับทรัพยากรมาตัง้ แต่สมัยบรรพบุรษุ แต่อย่างใด
และภาครัฐเองทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์นํ้า ขาดแคลนนํ้าเช่นนี้ ที่ผ่านมาก็มักใช้อำ�นาจรัฐทุกระดับเข้าไป
จัดการมุง่ แก้ปญ
ั หาให้กบั กลุม่ อุตสาหกรรม กลุม่ ธุรกิจ มิให้เกิดความขาดแคลนเป็นลำ�ดับแรก โดยมิได้ค�ำ นึงถึง
สิทธิของชุมชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเสมอ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนำ�เสนอรูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย เรื่อง รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ ผู้วิจัยกำ�หนดขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลสำ�หรับการศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการ
โดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ ตำ�รา
บทความวิชาการ ทั้งในห้องสมุดทั่วไป และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัย เรื่อง รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ผู้วิจัยกำ�หนดเนื้อหาสาระ ดังนี้
1.		การจัดการแบบบูรณาการทรัพยากรตามธรรมชาติ
2.		การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบท
3.		การวางระบบและกลไกการบริหารจัดการ
4.		การวางยุทธศาสตร์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5.		การจัดการโดยยึดเป้าหมาย
6.		การระดมหุ้นส่วนการจัดการ
7.		การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
8.		การจัดการระบบสารสนเทศ
9.		การจัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
10. จัดยุทธศาสตร์รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการ
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษา เรื่อง รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา
ผู้วิจัยกำ�หนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำ�รา บทความ
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ตลอดจนเอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการนํา้ และศาสตร์แห่งพระราชา เครือ่ งมือการศึกษา
เป็นการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
จากนั้นได้ทำ�การสังเคราะห์ (synthesis) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดย
ชุมชน ซึง่ เน้นลักษณะเฉพาะของความเป็นหุน้ ส่วนทางการบริหารจัดการบนหลักการพืน้ ฐานแห่งศาสตร์พระราชา
และทำ�การนำ�เสนอเชิงพรรณนาความ (description)
ผลการวิจัย
การบริ ห ารจั ด การนํ้ า แบบบู ร ณาการเป็ น กระบวนการจั ด การนํ้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยทั่ ว ไป
จะเกี่ยวข้องกับการจัดหา การพัฒนา การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้าให้คงอยู่
และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรนํ้า ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทรัพยากร
แหล่งนํ้า ถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม อีกทั้งถือเป็นทรัพยากร
พืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญในการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หน่วยงานทีด่ แู ลจัดการทรัพยากร
แหล่งนํ้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้าให้มีความสมดุลกับความ
ต้องการใช้นํ้าที่มีเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�รงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นํ้าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่
นํ้าในบรรยากาศ (ฝน) นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นมา
หรือลดปริมาณทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติได้เองตามต้องการ บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้นา้ํ ในแม่นา้ํ ลำ�ธารมีนอ้ ย
จนไม่สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเนื่องจากนํ้าท่วมทรัพย์สิน
และพืน้ ทีช่ มุ ชน ตลอดจนการมีนา้ํ เสียหรือมลพิษทางนา้ํ เกิดขึน้ ในหลายท้องทีต่ ามมาอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์
เกี่ยวกับนํ้า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนข้างใกล้เคียงกัน
แทบทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวดในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับนํา้
ซึง่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานสำ�คัญของการดำ�รงชีวติ และการประกอบอาชีพให้กบั เกษตรกร ซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่
ของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน
ดังนัน้ ในภาวะปัจจุบนั เราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรนา้ํ โดยมีวธิ คี ดิ และดำ�เนินงานหลายด้าน
อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แล้วค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ต้องมองว่า ทุกสิง่ เป็นพลวัตทีท่ กุ มิตมิ คี วามเชือ่ มโยงกัน โดยเฉพาะนา้ํ ดิน และทรัพยากรมนุษย์ซง่ึ เป็น
ปัจจัยการผลิตทีส่ �ำ คัญ ให้บงั เกิดประโยชน์กบั ผูค้ นแบบ “มุง่ ถึงประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุม่ นํา้ เป็นหลัก นีค่ อื
การจัดการนํา้ แบบบูรณาการ ส่วนการจัดการนา้ํ อย่างยัง่ ยืน หมายถึง วิถกี ารบริหารจัดการทีเ่ น้นให้ทกุ ส่วนของ
สังคมรูถ้ งึ คุณค่าของนา้ํ ใช้นา้ํ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล เพือ่ ให้ทรัพยากรนํา้ มีใช้อย่างทัว่ ถึง เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปใน
ลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือทำ�ลายแบบที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน
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จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการเกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบหุ้นส่วนการบริหาร
จัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. การจัดการแบบบูรณาการทรัพยากรตามธรรมชาติ นา้ํ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทต่ี อ้ งมีการบริหาร
จัดการทัง้ ปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มนํ้า ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการนํ้าบางส่วน
ให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถ
ปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา
ซึ่งการจัดการนํ้าในปัจจุบันควรมีกลไกสำ�คัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการทำ�งานแบบร่วมด้วย
ช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีดำ�เนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม คือ
			1.1 การใช้ประโยชน์ (benefit) ทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรต้องยึดปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพึ่งตนเองได้ เป็นพื้นฐานก่อน
			1.2 มีการคุม้ ครอง (protection) และฟืน้ ฟูทรัพยากรนํา้ และทรัพยากรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาได้อย่างยั่งยืน
			1.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (นํ้าในบรรยากาศ นํ้าบนผิวดิน นํ้าบาดาล) ร่วมกับ ทรัพยากรดิน
และที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ (รวมสัตว์ป่าและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มนํ้า (หรือเขตพื้นที่ที่กำ�หนด)
จะต้องดำ�เนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย
2 . การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบท กระบวนการจัดการนํ้าโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดหา
และพัฒนา การจัดสรรและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้าให้คงอยู่
และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรนํา้ ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพให้หมดไป. . .
ซึ่งการจัดการนํ้านี้ เรามักกล่าวถึงกันเสมอ ๆ ว่า การจัดการนํ้า ต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณาการ”
หรือไม่ก็ “การจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน” นั้น มีหลักการอย่างไร สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการนํ้าอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือโดยด้านใดด้านหนึ่งแบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องดำ�เนินการให้
สอดคล้องผสมผสานแบบรวมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอย่างทีเ่ รียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธหี ลายเทคนิค
และผู้คนในสังคมทุกชุมชนยอมรับ จึงควรจะนำ�ไปสู่การจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับนํ้าได้อย่าง
สัมพันธ์กัน
			2.1 การดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ให้บูรณาการเกี่ยวกับนํ้าและ
ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตลุ่มนํ้า
			2.2 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์นํ้า. . . การขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม
(นํ้าเสีย) อย่างเป็นรูปธรรม ให้ปัญหาบรรเทาหรือกำ�จัดจนหมดสิ้นไป
			2.3 มีเป้าหมายให้ทุก ๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์ และพืช ฯลฯ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
ดำ�เนินชีวิตที่ดี มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง มีความยุติธรรม
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ปราศจากความขัดแย้ง ตลอดจนพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันไปด้วย
3 . การวางระบบและกลไกการบริหารจัดการ กฎหมายนโยบาย (legal policy) หลักการทีน่ �ำ มาใช้
บริหารจัดการนา้ํ เชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากร
นํ้าพระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำ�เป็น
ในการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรนํ้า ทั้งในมิติ
ด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำ�รุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในนํ้า
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภค และประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำ�หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 		
			3.1 โครงสร้างของ พ.ร.บ. (ทรัพยากรนํ้า, 2561) ประกอบด้วย 9 หมวด และบทเฉพาะกาล
จำ�นวน 106 มาตรา ได้แก่ หมวด 1 ทรัพยากรนํ้า หมวด 2 สิทธิในนํ้า หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า หมวด 4 การจัดสรรนํ้าและการใช้นํ้า หมวด 5 ภาวะนํ้าแล้งและภาวะนํ้าท่วม หมวด 6 การ
อนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด ความรับผิดทางแพ่ง
ในกรณีทท่ี �ำ ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรนา้ํ สาธารณะ และหมวด 9 บทกำ�หนดโทษ ทัง้ นี้ การจัดสรรนํา้
ของประเทศ ได้คำ�นึงถึงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทา
สาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) กำ�หนด นอกจากนี้ โครงสร้างของ
พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ยังได้แบ่งการใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะ (มาตรา 41) เป็นสามประเภท คือ
การใช้นํ้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเพื่อการดำ�รงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี
การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้นํ้าในปริมาณเล็กน้อย การใช้นํ้าประเภทที่สอง ได้แก่
การใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า
การประปาและกิจการอืน่ การใช้นา้ํ ประเภททีส่ าม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนํา้ สาธารณะ เพือ่ กิจการขนาดใหญ่
ที่ใช้นํ้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มนํ้า หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยการใช้
นํ้าประเภทที่สองและประเภทที่สามจะต้องมีการขออนุญาตใช้นํ้า
3.2 มาตรา 66: บุคคลซึ่งร่วมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน
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ร่วมในการจัดการ การบำ�รุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
			3.3 มาตรา 67: สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำ�รุงรักษา และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
4. การวางยุทธศาสตร์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ยุทธศาสตร์ (strategic) การบริหารจัดการนา้ํ เชิงบูรณาการ
โดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ในการวิจัยด้าน
การจัดการนํ้า ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ และกลยุทธ์
การวิจัยที่ 4 สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบบริหารจัดการ
นํา้ ท่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนํา้ นี้ ให้ความสำ�คัญกับการอนุรกั ษ์ เสริมสร้าง
และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			4.1 แผนหลัก ซึง่ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์และวิธกี ารทีจ่ ะดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทุกประเภทอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กันในแต่ละลุ่มนํ้าหรือระหว่างลุ่มนํ้า
โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินชีวิตของทุก ๆ สิ่งในสังคมโดยชุมชน และเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งคน สัตว์ พืช และอื่น ๆ ซึ่งการจัดทำ�แผนแม่บทของแต่ละด้าน มียุทธศาสตร์และวิธีการที่จะ
ดำ�เนินการอย่างไร การกำ�หนดในแต่ละแผนต้องมีการบูรณาการในระดับพื้นที่ลุ่มนํ้า
			4.2 เป็นแผนงานและวิธกี ารทีผ่ า่ นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิควิธกี ารต่าง ๆ แล้วครบรอบด้าน
มีความถูกต้องเหมาะสม ทำ�แล้วเกิดประโยชน์ แก้ปัญหาได้ ซึ่งประชาชนในสังคมโดยชุมชน ผู้มีส่วนร่วม
ให้การยอมรับไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสังคม หรือหากมีผลกระทบก็สามารถแก้ไขเยียวยาให้ผไู้ ด้รบั
ผลกระทบมีความพอใจได้
			4.3 จัดทำ�แผนแม่บทต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มในแต่ละพื้นที่ลุ่มนํ้า
ทั้งลุ่มนํ้าย่อย ลุ่มนํ้าสาขา และรวมทั้งลุ่มนํ้าหลัก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ลุ่มนํ้า และแนวทางจัดการนํ้าที่เขาเหล่านั้นต้องการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ�แผนแม่บทให้มี
ความสมบูรณ์ที่สุด
5. การจัดการโดยยึดเป้าหมาย ผลกระทบ (effect) ที่เกิดจากการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการ
โดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา การแก้ไขปัญหามักดำ�เนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพื่อ
สนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลัก จึงมักกำ�หนดแนวทางหรือกลยุทธ์จากส่วนกลาง ซึง่ อาจทำ�ให้การวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จึงมีผลทำ�ให้การวางแผนและการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร
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			5.1 การจัดการแก้ปญ
ั หานา้ํ ท่วมและอุทกภัย ในปัจจุบนั มีพน้ื ทีแ่ ละบริเวณเกิดภัยเป็นจำ�นวนมาก
ที่รอการแก้ปัญหา เพราะส่วนใหญ่เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยผ่านไปก็มักละเลยกัน ไม่สนใจศึกษาวิเคราะห์หาวิธี
แก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นรูปธรรม แล้วปฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หาให้เสร็จสิน้ ดังนัน้ บางแห่งจึงเกิดภัยแบบเดิมซํา้ ในอีก 2-3 ปี
ต่อมา จนผู้คนย่านนั้นมักกล่าวขานว่า เป็น “อุทกภัยซํ้าซาก” จึงมีความจำ�เป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องมีการ
ศึกษาหาวิธีการบรรเทาภัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลากหลายผสมกันให้เหมาะสม
			5.2 งานขุดลอกหนองและบึง มีข้อจำ�กัด เพราะหนองและบึงสาธารณะมีไม่มาก หนองและ
บึงจำ�นวนมากมักถูกครอบครองโดยผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่ปัจจุบันนี้ ยังมีความยากในการแก้ไข
			5.3 งานอ่างเก็บนา้ํ (สร้างเขือ่ นเก็บกักนา้ํ ) มีขอ้ จำ�กัดเรือ่ งสภาพภูมปิ ระเทศและแหล่งนํา้ ตลอดจน
ผลกระทบกับชุมชนและสังคมที่ยากในการจัดการให้เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักความจริงว่า
ทำ�ได้น้อยแห่งและบางลุ่มนํ้าทำ�ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
6. การระดมหุน้ ส่วนการจัดการ แนวทางการบริหารจัดการนํา้ เชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์
พระราชา มาตรการจัดการนํ้า หมายถึง ยุทธศาสตร์หรือวิธีการที่จะดำ�เนินการแก้ไขปัญหาให้บังเกิดผลสำ�เร็จ
จากนโยบายการจัดการนํ้าที่กำ�หนด รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาศึกษาถึงมาตรการ
ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาแต่ ล ะด้ า นโดยกำ � หนดอยู่ ใ นแผนแม่ บ ทของลุ่ ม นํ้ า รวมทุ ก ด้ า นให้ มี ค วามชั ด เจนและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่
			6.1 กรณีหมูบ่ า้ นและชุมชนตัง้ อยูท่ บ่ี ริเวณเชิงเขา เมือ่ ศึกษาวิเคราะห์รว่ มกันแล้วพบว่า เสีย่ งภัยมาก
ควรพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่บริเวณพื้นที่สูงใกล้กับหมู่บ้านเดิม เพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงภัยหรือเสียค่าใช้จ่าย
ในสิ่งก่อสร้างสำ�หรับป้องกันภัยโดยไม่อาจรับประกันได้ว่า มีความปลอดภัยเท่าที่ควร วิธีนี้เรียกว่า “หลบภัย”
ไม่สู้กับธรรมชาติ
			6.2 การปรับปรุงสภาพลำ�นํ้า ปรับปรุงและตกแต่งลำ�นํ้าเพื่อช่วยให้นํ้าไหลได้สะดวกมีกระแสนํ้า
ไหลเร็วขึ้น
			6.3 การอนุรกั ษ์พน้ื ทีต่ น้ นา้ํ ลำ�ธาร อนุรกั ษ์ปา่ ไม้รว่ มกับอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ช่วยบรรเทา
ไม่ให้นํ้าไหลหลากมาทันทีทันใดได้
7. การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มศักยภาพ (empowering) การบริหารจัดการนํ้าเชิง
บูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา ความมั่นคงด้านนํ้า ถูกกำ�หนดให้เป็นปัจจัยชี้บ่งถึงความต้องการ
ทรัพยากรนํ้าของประชากร ความมั่นคง ความยั่งยืน และเพียงพอต่อความต้องการในการดำ�รงชีวิตในการ
เข้าถึงทรัพยากรแหล่งนํ้า การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อมั่นในการป้องกันการปนเปื้อน
ของมลพิษสู่แหล่งนํ้า การป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
การดูแลรักษาระบบนิเวศน์เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงทางด้านการเมือง การปกครอง
			7.1 ประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพือ่ กระตุน้ ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารจัดการนํ้า สู่หนทางป้องกันนํ้าท่วม นํ้าแล้ง อย่างยั่งยืน โดยแลกเปลี่ยนประสบการบริหาร
จัดการนํ้าจาก 3 ประเทศต้นแบบ ได้แก่ อิสราเอล สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ (Gavriel, 2016)
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			7.2 อะไรทีท่ �ำ ให้ประเทศอิสราเอล ทีต่ ง้ั อยูท่ างตะวันออกกลาง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศค่อนข้าง
แห้งแล้งห้อมล้อมด้วยทะเลทราย มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 20-50 นิ้ว หรือน้อยกว่า 33 มิลลิเมตร/ปี
และมีอตั ราการระเหยของนา้ํ สูง เคยประสบภาวะวิกฤติขาดแคลนนา้ํ ถึงขัน้ ต้องสัง่ ซือ้ นา้ํ จากประเทศเพือ่ นบ้าน
อย่างตุรกี ในปี 2547 สามารถอยูไ่ ด้โดยมีนา้ํ ใช้อย่างเพียงพอ และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ อีกในปัจจุบนั
			7.3 นํ้าในความหมายของเราคือ นํ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนํ้าฝน นํ้าทะเล นํ้าในชั้นหิน นํ้าบาดาล
นํ้าที่ใช้แล้ว นํ้าเสียที่ต้องบำ�บัด การวางนโยบายจึงต้องทำ�ความเข้าใจวัฎจักรนํ้าทั้งระบบ และจัดการให้
สัมพันธ์กนั เพราะนา้ํ ในชัน้ หิน นา้ํ ทีซ่ มึ ซับสูพ่ น้ื ดิน ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณนํา้ ฝน การใช้นา้ํ บาดาลต้องมีการวิเคราะห์
แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากนำ�นํา้ ใต้ดนิ มาใช้มาก ๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบ
ตามมา ซึ่งหากเข้าใจวัฏจักรของนํ้าทั้งระบบ ก็จะทำ�ให้สามารถใช้นํ้าได้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน
8. การจัดการระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ (information) และการประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา ในการจัดการนํ้าและทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งมีความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ อย่างบูรณาการและมีความยัง่ ยืนนัน้ ต้องใช้ความรูห้ ลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ
เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความ
หลากหลายของความรู้ต่าง ๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (นํ้าในบรรยากาศ นํ้าบนผิวดิน นํ้าบาดาล)
ร่วมกับ ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ (รวมสัตว์ป่าและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มนํ้า (หรือ
เขตพื้นที่ที่กำ�หนด) จะต้องดำ�เนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย
			8.1 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปในทุ ก ลุ่ ม นํ้ า ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
ทรัพยากรนํ้า การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่า ด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ทุกระดับระดับ
			8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งทุกลุม่ นํา้ ด้วยเอกสารและสือ่ ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการนํา้
แบบเข้าใจง่าย ๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพและสภาพเกีย่ วกับปัญหานา้ํ และทรัพยากรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระดับท้องถิ่นและระดับลุ่มนํ้าอย่างถูกต้องชัดเจน
			8.3 มีสว่ นร่วมในการเป็นผูช้ กั ชวน แนะนำ� ประชาสัมพันธ์ เรือ่ งราว ข่าวสาร เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการนํ้าด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มนํ้าได้รับรู้เรื่องราวและเกิดความเข้าใจที่ดี
9. การจัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเชิง
บูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินชีวิต
ของทุก ๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์ และพืช นํ้าเป็นปัจจัยสำ�คัญในชีวิตประจำ�วันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคประจำ�วัน และการใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และนํ้าก็จัดว่า เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีความสำ�คัญเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการนํ้าทั้งปริมาณและ
คุณภาพ อย่างสอดคล้องและบูรณาการเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกลุ่มนํ้าไว้ โดยอาศัยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย และที่สำ�คัญคือ ประชาชนในลุ่มนํ้าผู้มีส่วนได้เสียด้วย
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			9.1 ร่วมทำ�การศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรนํ้า ได้แก่ การขาดแคลนนํ้า
การเกิดอุทกภัย และด้านคุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความต้องการที่จะแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
			9.2 ควรบรรจุการเรียนรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรนํา้ ในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชนทุกระดับให้เข้าใจ
ถึงสภาพทรัพยากรกรนํ้าลักษณะต่าง ๆ ในลุ่มนํ้า สภาพปัญหาและกระบวนการเข้าใจในความสำ�คัญของการ
ใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
			9.3 ร่วมวางนโยบาย หรือกำ�หนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อบรรเทาหรือขจัดปัญหา
เรื่องนํ้าที่สนองความต้องการของชุมชน
10. จัดยุทธศาสตร์รปู แบบหุน้ ส่วนการบริหารจัดการ การบริหารจัดการนา้ํ เชิงบูรณาการโดยชุมชน
ตามศาสตร์พระราชา (King's Science) ได้แก่
				 10.1 ยุทธศาสตร์หรือวิธีการที่จะดำ�เนินการแก้ไขปัญหาให้บังเกิดผลสำ�เร็จ จากนโยบายการ
จัดการนํ้าที่กำ�หนด รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาศึกษาถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา
แต่ละด้าน โดยกำ�หนดอยู่ในแผนแม่บทของลุ่มนํ้ารวมทุกด้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่
				 10.2 การบริหารจัดการจัดหาหรือพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้า เกี่ยวกับ
มาตรการจัดการนํา้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมสิ งั คมนี้ ผูเ้ ขียนในฐานะเป็นผูท้ �ำ งานแก้ปญ
ั หานา้ํ มายาวนาน
ก็ใคร่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการจัดหานํ้าหรือพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันควรต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละท้องที่
				 10.3 การแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและอุทกภัยด้วยสิ่งก่อสร้าง มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและบรรเทา
นํา้ ท่วม กรณีเกิดนา้ํ ไหลหลากท่วมฉับพลันจนเกิดความเสียหายแก่ชมุ ชนและทรัพย์สนิ พิจารณาแล้วเหมาะสม
กับสภาพท้องที่ เกิดผลกระทบกับสังคมและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และได้รับประโยชน์และการยอมรับ
จากชุมชน
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1. การจัดการ
แบบบูรณาการ
ทรัพยากรตาม
ธรรมชาติ

10.
จัดยุทธศาสตร์
รูปแบบหุ้นส่วนการ
บริหารจัดการ

 

รูปแบบหุ้นส่วน
การบริหารจัดการนํ้าแข็ง
บูรณาการโดยชุมชน
ประเทศไทยตามศาสตร์
พระราชา



8. การจัดการ
ระบบสารสนเทศ



7. การพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

 

 

6. การระดม
หุ้นส่วนการจัดการ

 

9. การจัดสรร
ผลประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล

2. การออกแบบ
ระบบที่เหมาะสม
กับบริบท
3. การวางระบบ
และกลไกการ
บริหารจัดการ

4. การวาง
ยุทธศาสตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

5. การจัดการ
โดยยึดเป้าหมาย

ภาพ 1 องค์ประกอบของรูปแบบหุน้ ส่วนการบริหารจัดการนํา้ เชิงบูรณาการโดยชุมชนประเทศไทยตามศาสตร์
พระราชา
บทสรุป

การบริหารจัดการแก้ปญ
ั หานา้ํ ของประเทศ ทำ�ให้ปญ
ั หาต่าง ๆ บรรเทาหรือถูกกำ�จัดจนหมดไปให้ครบ
ทุกด้านตามนโยบายทีก่ �ำ หนดคงจะหวังผลสัมฤทธิไ์ ด้ยาก ถ้าหากไม่มกี ารปรับหรือปฏิรปู กลไกองค์กรจัดการนา้ํ
ในระดับชาติและท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพ กลไกการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านนํ้าต้องคำ�นึงถึงความสมดุลด้านอาหารและพลังงานด้วยทั้งในระดับภาพรวม ได้แก่
พื้นที่ในเขตชลประทาน เขตชุมชนเมือง-เทศบาล ภาคอุตสาหกรรม และในระดับชุมชน (คณะกรรมการ
วิสามัญศึกษา, 2556; ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2514) โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรนํ้าฝน 128 ล้านไร่ รวมถึงการคืน
สมดุลของป่า ดิน สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ต้นนํ้า พื้นที่ชุ่มนํ้า และพื้นที่นํ้าท่วมถึง ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้
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จะช่วยทำ�หน้าที่เป็นโครงสร้างนํ้าตามธรรมชาติ (natural infrastructure) อันเป็นหัวใจของการรับมือ
วิกฤตนํ้าและสภาพอากาศรุนแรงในอนาคต
นอกจากนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานและกลไกประสานการทำ�งานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ทัง้ ในแนวดิง่ และแนวราบ การมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงกับภาคประชาชน เพือ่ ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันเชิงพืน้ ที่
ทีม่ เี อกภาพของภาครัฐ และสร้างให้หน่วยงานปฏิบตั หิ ลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน โดยเฉพาะ
พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน มีความเข้มแข็ง สามารถวางแผนการใช้นํ้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการนํ้า เพื่อให้สามารถแก้ปัญหานํ้าท่วม นํ้าแล้ง นํ้าเสีย และอนุรักษ์บำ�รุงรักษา
ทรัพยากรนา้ํ แหล่งนา้ํ และทีด่ นิ บนพืน้ ฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อย่างเป็นธรรม สร้างความพร้อม
ในการรับมือกับความแปรปรวนของภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนดังนี้
1. การบริหารแผนโครงการ (project) ทีส่ �ำ คัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทำ�ให้การพัฒนาโครงการสำ�คัญระดับชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องผู้รับผิดชอบ
โครงการ กระบวนการพัฒนาโครงการ การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการด้านงบประมาณ
รวมทั้งการปฏิรูปวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับโครงการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เพื่อสร้างความยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. การบริหารเชิงพื้นที่ (area) ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทำ�ให้เกิดความชัดเจน การแบ่งเขตบริหารจัดการ
และกำ�หนดผู้รับผิดชอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดการบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
ของหน่วยงานในพื้นที่ เกิดความชัดเจนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดรูปที่ดินที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้า
3. ระบบเส้นทาง (path) นํ้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทำ�ให้เกิดการจัดการระบบเส้นทางนํ้าที่มีความ
สอดคล้องกับระบบผังเมือง ประกาศขอบเขตเส้นทางนา้ํ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนด้านการอนุรกั ษ์หรือใช้ประโยชน์
ร่วมกันจากเส้นทางนํ้าเพื่อการคมนาคม การเกษตรกรรม การประปา การระบายนํ้า หรือรักษาระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม และรักษาเส้นทางนํ้าไว้ไม่ให้เกิดการุกลํ้าหรือถูกทำ�ลายเพิ่มเติมในอนาคต
4. ระบบขยายผล (extend results) แบบอย่างความสำ�เร็จ ซึง่ เมือ่ ปฏิรปู แล้วจะทำ�ให้เกิดเครือ่ งมือ
และกลไกในการขยายผลความสำ�เร็จ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการนา้ํ ทัง้ ในแนวดิง่ และแนวราบ
เกิดการขยายผลจากต้นแบบความสำ�เร็จสู่การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน
5. ความรู้เทคโนโลยี (technology knowledge) และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการนํ้า
ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้ว จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการนํ้าในทุกส่วนให้
มีความรู้ เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีและทันต่อสถานการณ์นํ้าในอนาคตต่อไป
93

วารสารรามคำ�แหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 1 January - April 2020
ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ได้ทราบถึงรูปแบบหุน้ ส่วนการบริหารจัดการนํา้ เชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา เพือ่ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสามารถนำ�ผลการวิจัยไปปรับหรือปฏิรูปกลไกองค์กรจัดการนํ้าในระดับชาติและท้องถิ่น ตลอดจน
กระบวนการบริหารจัดการเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรูปแบบหรือวิธีการในการคืนสมดุลของป่า ดิน
สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ต้นนํ้า พื้นที่ชุ่มนํ้า และพื้นที่นํ้าท่วมถึง ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยทำ�หน้าที่
เป็นโครงสร้างนํ้าตามธรรมชาติ (natural infrastructure) อันเป็นหัวใจของการรับมือวิกฤตนํ้าและสภาพ
อากาศรุนแรงในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการนา้ํ ยังขาดความสมดุล ไม่มคี วามสอดคล้องกันระหว่างต้นทุนนา้ํ ทีม่ อี ยูแ่ ละปริมาณนา้ํ
ทีถ่ กู ใช้ไป ยังคงเกิดสถานการณ์นา้ํ ท่วมในช่วงหน้าฝนและเกิดสถานการณ์ภยั แล้งในช่วงหน้าแล้ง อีกทัง้ ปัญหา
ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน การบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว จึงจำ�เป็นที่จะต้องจัดการควบคู่กันไป
ในอดีตมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านต้นทุน ปัจจุบันเริ่มมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านความต้องการใช้นํ้ามากขึ้น
ซึง่ การบริหารจัดการในสองด้านนี้ จำ�เป็นต้องเริม่ ในระดับพืน้ ทีย่ อ่ ย ซึง่ ปัจจุบนั ตัวอย่างความสำ�เร็จมีให้เห็นแล้ว
ในหลายพื้นที่ แต่กลับพบปัญหาด้านการขยายผลความสำ�เร็จสู่พื้นที่อื่น ที่ยังคงขาดระบบหรือกระบวนการ
ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกลไกในการขยายผล ประกอบกับพื้นที่หรือชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม ชุมชน
ยังไม่มคี วามเข้มแข็งเพียงพอ ขาดผูน้ �ำ ทีม่ ศี กั ยภาพด้านการพัฒนา รวมทัง้ คนในชุมชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรือ่ งนา้ํ และไม่ได้รบั โอกาสให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการนํา้ ในพืน้ ที่
ของตน ดังนั้น กลไกสำ�คัญในการขยายผลความสำ�เร็จและดูแลรักษาแหล่งนํ้าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน คือ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูล
ข้อเท็จจริง เพื่อนำ�ไปสู่แผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า ร่วมกันทำ�งานแบบเป็น หุ้นส่วน
และเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
สามารถรับรูส้ ถานการณ์ เข้าใจพืน้ ที่ มีบทบาทและอำ�นาจหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการ ดูแล บำ�รุงรักษาแหล่งนํา้
โครงสร้างนา้ํ รวมถึงการตัดสินใจสอดคล้องกับภูมสิ งั คม โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชน
ที่มีศักยภาพในการขยายผล เกิดเครือข่ายบริหารจัดการนํ้าระดับพื้นที่ระดับลุ่มนํ้าย่อยและระดับลุ่มนํ้า และ
รัฐทำ�หน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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