




ข้อมูลทั่วไป (๒) 

• พื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ (๓.๘ แสนไร)่ ถูกบุกเบิกเป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
• เหลือพ้ืนที่ป่าไม้ (ต้นน้ า) ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
• ที่เหลืออีกราวร้อยละ ๑๐ เป็นพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 



ความเป็นมา 

• พ.ศ.๒๕๔๕ ปฏิรูประบบราชการ จัดตั้งกรม
ทรัพยากรน้ า  
• พ.ศ.๒๕๔๘ จัดตั้งเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ าห้วย
สามหมอ ในคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าชีตอนบน และ
ต่อมามีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลุ่มน้ าห้วยสาม
หมอ ลง ๒๒ ส.ค.๒๕๔๙ 
• เป็น ๑ ใน ๓๐ ลุ่มน้ าสาขาน าร่องของประเทศ ใน
เรื่องบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ า และเป็นพื้นที่
น าร่องของ MRC ในพื้นที่ ๕T ในเรื่องการวางแผน
ชุมชนลุ่มน้ าในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งธนาคารโลก
สนับสนุน 



ด าเนินกระบวนการวางแผน
ชุมชนลุ่มน้ า ภายใต้การ
สนับสนุนของ สนง.ทภ.๔ กรม
ทรัพยากรน้ า และแผนงาน
พัฒนาลุ่มน้ า หรือ Basin 
Development Plan: BDP ใน
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
(Mekong River Commission: 
MRC) 

กระบวนการจัดต้ัง วางแผน และขับเคล่ือน (๑) 

ช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อเนื่องจนถึงครึ่ง
ปีแรกของปีถัดไป เป็นช่วงการด าเนินกระบวนการ
จัดตั้งองค์กรลุ่มน้ าและวางแผนชุมชนลุ่มน้ า 

เริ่มด้วยการเปิดเวทีรายต าบล 
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกเพศ ทุก
วัย จากทุกหมู่บ้าน ร่วมระดม
ปัญหา ความคิดเห็น และคัดเลือก
ผู้แทนต าบลละ ๒ คน จัดตั้ง
เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ าห้วย
สามหมอ 

ภายใต้หลักการผสมผสาน 
(Integrated Water 
Resources Management: 
IWRM) โดยพหุภาคี และ
หลักการธรรมาภบิาลสากล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) นิติธรรม (๒) ความ
โปร่งใส (๓) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
(๔) ความรับผิดชอบ (๕) 
ความคาดหมายได้ และ (๖) 
ความยุติธรรม 



กระบวนการจัดตั้ง วางแผน และขับเคล่ือน (๒) 

ภายใต้กระบวนการระดมสมอง 
“ศึกษาอดีต เพื่อท าความเข้าใจ
ปัจจุบัน และวาดฝันอนาคต” ท าให้
ก าหนดวิสัยทัศน์ลุ่มน้ าว่า “ลุ่มน้ า
ห้วยสามหมอ มีองค์กรเข้มแข็ง 
เพื่อการจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ฟื้น
ความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ 
โดยภูมิปัญญาชุมชนและรัฐ” 

จากวิสัยทัศน์นี้ แปลงเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ประการคือ 
(๑) แผนแหล่งน้ าชุมชน 
(๒) แผนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

อาชีพ และรายได้ 
(๓) แผนส่งเสริมศักยภาพองค์กร

ลุ่มน้ าและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
(๔) แผนหลักสูตรท้องถิ่น องค์

ความรู้และระเบียบชุมชน 
(๕) แผนส่งเสริมบทบาทสตรีและ

เยาวชน 



มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์
ให้เป็นแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ด้วยการ
สนับสนุนของหน่วยงาน
วิชาการของรัฐบาลเยอรมัน 
(GTZ) โดยระดมแผนงาน
โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการ
เข้ากับแผนงานโครงการของ
คณะท างานลุ่มน้ า สามารถ
สรุปได้ดังนี้  
 

กระบวนการจัดตั้ง วางแผน และขับเคล่ือน (๓) 

การขาดแคลนน ้า ๓๒๕  โครงการ 
น ้าท่วม        ๗๗  โครงการ 
ป่าไม้  ๔๙  โครงการ 
ดิน  ๔๒  โครงการ 
สิ่งแวดล้อม  ๕  โครงการ 
บริหารจัดการ ๖๒  โครงการ 
 รวม ๕๖๐ โครงการ 



กระบวนการจัดตั้ง วางแผน และขับเคล่ือน (๔) 

การขับเคลื่อนท่ีเป็นไปตามยถากรรม 

• โดยเฉพาะแผนชุมชนลุ่มน้ า ที่ต้องอาศัย
เงินงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงาน
ราชการ 
• ส่วนแผนงานอ่ืนๆ ได้อาศัยการเคลื่อนไหว
ตามวาระและโอกาสที่ส านักงานทรัพยากร
น้ าภาค ๔ สามารถสนับสนุนได้ ภายใต้
งบประมาณอันจ ากัดของส่วนประสานและ
บริหารจัดการลุ่มน้ า  



บทเรียน ปัญหา อุปสรรค (๑) 

แนวคิดและหลักการ 
กระบวนการจัดตั้ง 
กระบวนการวางแผน 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

แนวคิดและหลักการ 
กระบวนการจัดตั้ง 
กระบวนการวางแผน 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

ข้อจ ากัดที่ท าให้องค์กรลุ่มน้ าระดับต่างๆ 
ยังไม่เข้มแข็งพอ 
๑. ปัญหาระดับนโยบายของรัฐบาลยัง

ไม่ชัดเจน 
๒. ปัญหาที่เกิดจากส่วนราชการ ส่วน
ราชการที่มีอ านาจหน้าที่ด้านทรัพยากร
น้ ามีจ านวนมาก แต่การปฏิบัติไม่มี
เอกภาพ ระบบราชการไม่สามารถบูรณา
การกันได้จริง  
๓. องค์กรลุ่มน้ า ไม่มีกฎหมายรองรับ
อ านาจหน้าที่  
๔. ประชาชนไม่มีความเข้าใจในบทบาท
การมีส่วนร่วม ขาดโอกาสและขาด
กระบวนการเรียนรู ้



มองโลกมองเรา 

• ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ มีการเสวนา 

Stakeholder ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่าง เรื่องทิศทางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี MRC (2011-2015) 
• มีข้อเสนอให้ MRC ปรับตัวให้เล็กและแหลมคม เพื่อเจาะลึกลงสู่การ

สร้างแม่ข่ายในท้องถิ่นระดับจุลภาค เพื่อขยายลูกข่ายให้กว้างขวางและ
เข้มแข็ง 
• ต่อมา ๒๓-๒๔ เดือนเดียวกัน มีเวทีนานาชาติในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เสวนาในประเด็นการปรับตัวรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

ที่สามเหลี่ยมทองค า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 















มติคือคัดค้านและต่อต้านอย่างถึงที่สุด 





ก้าวต่อไป 

• ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ า สู่เป้าหมาย 
๕ ปีข้างหน้า ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
สถานการณ์โลกและเรา 
• ทบทวนแนวคิด เริ่มจากความเป็นจริง 
จากระดับจุลภาค สร้างแม่ข่าย ขยายลูกข่าย
ให้เข้มแข็ง 
• หาทางพ่ึงตนเอง ต่อยอดต้นทุน ๕ ปีที่
ผ่านมา บ่มเพาะผู้สืบทอดรุ่นใหม่ๆ 
• เก็บเกี่ยวหมากผล เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
เรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงท้อก็ถอยไม่ได้ !! 




