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การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน
โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่
ไดพิจารณารายงานเรือ่ ง การบริหารจัดการทรัพยากรลุม น้ำขนาดเล็กอยางยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว นรวม
ของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน๑
ตระหนัก วาการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ ก อย า งยั่ ง ยื น เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสำคัญและมีประโยชน
ตอการดำเนินชีวิตของประชาชน ที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำรวมกับหนวยงาน
องคกร ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำได
รับทราบ วาการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่ งยื นในป จ จุ บั นมี ก ารดำเนินงานโดยหนวยงาน
ภาครัฐ แตเปนการดำเนินงานแบบแยกสวน ถึงแมจะมีการสนับสนุนและเขาไปมีสวนรวมจากองคกรภาคเอกชน
และภาคประชาชนบางสวน แตยังคงปรากฏปญหาที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาทิเชน อุทกภัย ภัยแลง ไฟปา และ
หมอกควัน ทั้งนี้เนื่องจากขาดกลไกสนับสนุนการกำหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน
แบบมีสวนรวมจากภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ
กังวล วาปญหาการขาดแคลนน้ำและอุ ท กภั ยที่เ ปนป ญหาที่ป ลายเหตุ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ
ไมวาจะเปนน้ำไมเพียงพอตอการบริโภค อุปโภค และใชเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
การแกไขปญหาไมวาจะเปนเรื่องปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ จำเปนตองมี
การจัดการทั้งวัฏจักรของน้ำ (น้ำฝน พื้นที่กักเก็บน้ำ ปาไมและคุณสมบัติของดิน) และการใหน้ำ (แมน้ำและทิศทาง
การไหล) หากมีการบริหารจัดการที่ยังไมเปนระบบและครอบคลุม โดยเฉพาะขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ตระหนัก ถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของที่เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรและ
พื้นที่ลุมน้ำ รวมถึงการใชประโยชนจากระบบขอมูลขาวสารอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยมีภาคประชาชนมีสวนรวม
ในฐานะกลไกหนึ่งในการเขาถึงขอมูลขาวสาร จึงเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและ/หรืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลและเปนธรรม
ชื่นชม เครือขายภาคประชาชนในหลายพืน้ ทีท่ สี่ ามารถบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีน่ เิ วศลุมน้ำขนาดเล็กไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แมจะยังมีปญ
 หาสำคัญจากการขาดการยอมรับ ทัง้ ในระดับกลไกจัดการและระดับนโยบาย กฎหมาย
ตระหนัก ถึงความจำเปนของการมีนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยาง
ยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน เพื่อเปนทิศทางหลักของการพัฒนาแบบ
บูรณาการที่สมดุลและเปนธรรม

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕
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จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. เห็นชอบในหลั กการวา ทรัพยากรลุมน้ำ ขนาดเล็ กเป นสมบั ติ ร วมของสั งคมที่ มีคา และส ง ผลตอ
คุณภาพชีวิต กลุมหรือองคกร ชุมชน และเครือขายผูใชน้ำ มีสวนเปนเจาของ มีสิทธิและหนาที่ที่จะมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ การกำหนดแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก และ
ไดรับการสนองตอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานและภาคีทเี่ กีย่ วของในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำ
ดำเนินการ
๒.๑ ใหมีกระบวนการรวมมือกันในรูปแบบพหุภาคีทปี่ ระกอบดวยภาคประชาชน ผูใ ช ผูม สี วนไดสวนเสีย
เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ควบคูกับการสรางกลไกกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากร
ลุมน้ำขนาดเล็กใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบภูมินิเวศของแตละลุมน้ำ
๒.๒ สราง “ขอตกลงรวม” ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก โดยการมีสวนรวมของ
พหุภาคี ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ลุมน้ำขนาดเล็ก นำไปสูการจัดทำธรรมนูญลุมน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ลุมน้ำขนาดเล็กที่ยั่งยืน
๒.๓ ศึกษาทบทวนและพัฒนานโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรั พ ยากรน้ ำ เชน รางพระราชบัญญัติท รั พยากรน้ ำ พ.ศ. .... ด วยกระบวนการมี ส ว นร ว มตามระเบีย บ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึ ง การทบทวนและ
พั ฒ นาโครงสร า งของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก ใหสามารถ
ดำเนินการรวมกันในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนลุมน้ำขนาดเล็กแบบมีสวนรวมทั้งองคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ และภาคประชาชน เพื่อใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำ รวมถึงการฟนฟู อนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๓. ขอใหเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เครือขายทางวิชาการ เครือขายการวิจัยในพื้นที่
(เชน เครือขายที่ไดรับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) และสถาบันการศึกษาในจังหวัด รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของ
๓.๑ สนับสนุนการจัดการความรูโดยเคารพตอภูมิปญญาชาวบานแตละทองถิ่น อาทิ การถอดบทเรียน
การศึกษาวิจัย (เชน การสำรวจระบบนิเวศลุมน้ำขนาดเล็ก การจัดทำแผนผังทางเดินน้ำ) การพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางเปนระบบ และการพัฒนาองคความรู โดยครอบคลุม
ถึงความรูเกี่ยวกับการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับระบบภูมินิเวศของแตละ
ลุมน้ำ
๓.๒ เผยแพรประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม น้ำขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางสือ่ สิง่ พิมพและวิทยุชมุ ชนทองถิน่ ใหผมู สี ว นไดสว นเสียทุกภาคสวนไดรบั ทราบอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม
๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห ง ชาติ ร ายงานความก า วหน า ต อ สมั ชชาสุข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕
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๔๓๗

