รายงานการสัมมนา

“ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาค
ตะวันออก... เพื่อคนภาคตะวันออก”

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรงแรม แกรนด รอยัล พลาซา
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. หลักการและเหตุผลของการสัมมนา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน เชนการคมนาคม เปน
การใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ทําใหความเสื่อมโทรมดังกลาวเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเชื่อวา
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) จะตองคํานึงถึง “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” โดย
สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมใหเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนและความ
เปนธรรมทางดานสิ่งแวดลอม
ความขั ด แย ง ในสั ง คมไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ใ นป จ จุ บั น ส ว นหนึ่ ง มาจากเรื่ อ งการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การใชประโยชนที่ดินในอําเภอวังน้ําเขียว และความ
ขัดแยงจากการพัฒนาแผนงานโดยขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือ
ประชาชนในพื้นที่ การหาทางออกของความขัดแยงในเรื่องดังกลาวในปจจุบันยังเปนทางออกใน
ระยะสั้น สวนการใหขอมูลขาวสารจากทางภาครัฐถึงแมจะมีเพิ่มมากขึ้น แตขอมูลขาวสารยังเปน
ขอมูลทางเทคนิคที่ประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาใจได ดังนั้นเพื่อใหเกิดธรรมภิบาลและการมีสวน
รวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ การ
สัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวมสรางกรอบของยุทธศาสตรในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่
ภาคตะวันออกโดยภาคประชาสังคม ซึ่งจะเปนภาคสวนที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเจรจากับ
ภาครัฐในอนาคต
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2. ผูเขารวม
ผูเขารวมการสัมมนาจํานวน 50 คนประกอบไปดวยผูแทนจากภาคประชาสังคมในภาค
ตะวันออก หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา หนวยงานดานกฎหมายและองคกร
อิสระดานวิชาการ (รายชื่อผูเขารวมตาม ภาคผนวก 2)
3. กําหนดการ
การสัมมนาไดแบงออกเปน 2 ชวง คือ
3.1 การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ขอมูลพื้นฐานดาน
ภูมิ ศ าสตร ข องภาคตะวั น ออก การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ทรั พ ยากรน้ํ า และภัย พิ บั ติ ที่ เ กิด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง
3.2 การถาม-ตอบ และระดมความคิ ด เห็ นเพื่ อสรุ ปกรอบยุ ทธศาสตร การจัดการน้ํ าภาค
ตะวันออก (กําหนดการสัมมนา ตามภาคผนวก 1)
4. สรุปประเด็นสําคัญของการนําเสนอจากผูเชี่ยวชาญ
• คุณลดาวัลย คําภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
บรรยายเรื่อง แผนยุทธศาสตรการบริหารน้ําระดับประเทศ โดยใหขอมูลตอผูเขารวมเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดอธิบายถึงแผนการพัฒนาภาคตะวันออกใน
อนาคต โดยระบุวาการจัดการน้ําเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ที่
มีเขตอุตสาหกรรมถึงร อยละ 90 ในขณะที่พื้น ที่การเกษตรมี อยูที่รอยละ 10 ของพื้น ที่
ทั้งหมด จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้ นตามภาคอุตสาหกรรมและจากการ
เพิ่มขึ้นของการทองเที่ยวจําเปนตองใชทรัพยากรน้ําอยางมาก เพื่อรองรับกิจกรรมดังกลาว
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จากการประเมินพบวาความตองการในการใชน้ําจะเพิ่มขึ้น เปน 6,733 ลาน ลูกบาศกเมตร
ในป พ.ศ.2567 จาก 4,682 ลาน ลูกบาศกเมตร โดยเทียบกับในป พ.ศ. 2547
• ดร. สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร ผูอํานวยการฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ มหาชน) นําเสนอขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ 3 ลุมน้ํา
ภาคตะวันออก คือ ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกง และกลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก โดย
พื้นที่ของลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออกเปนพื้นที่ที่ใหญที่สุด (8.1 ลานไร) และมีระดับฝนตก
เฉลี่ยมากที่สุด ดร.สุรเจตสเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินของ 3 ลุมน้ํา ซึ่งลุมน้ําบางปะ
กงมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด นอกจากนี้ ดร. สุรเจตส ไดนําเสนอขอมูลการไหลของน้ําและ
พื้นที่ทรัพยากรน้ํา และระบุวา อําเภอบานสรางซึ่งตั้งอยูในลุมน้ําบางปะกงและเปนจุดที่
แมน้ําใหญ 3 แมน้ําประสบกับน้ําทวมทุกป ดังนั้นอําเภอบานสรางเปนพื้นที่เสี่ยงตอภัยน้ํา
ทวม ดร.สุรเจตสสรุปวาความทาทายของพื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันออกคือการลดน้ําทวมและ
เพิ่มศักยภาพการระบายน้ํา การวางผังเมืองที่ดีจะเปนเครื่องมือในการควบคุมทิศทางการ
ไหลของน้ําดวยการสรางถนนและการวางระบบทอน้ํา
• ดร.ธงชัย โรจนกนันท สถาปนิกชํานาญการพิเศษ ศูนยศึกษาและติดตามภัยแผนดินไหว
กรมโยธาธิการและผัง เมือง นําเสนอการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินจากการทําการเกษตรไปสูอุตสาหกรรม ดร. ธงชัยไดอางถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาคตะวั น ออกว า พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกไม มี ค วามเหมาะสมในการพั ฒ นาให เ ป น พื้ น ที่
อุตสาหกรรม และจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่มากมายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางไหลของน้ําจากสมัยกอน และสิ่งกอสรางหลายอยางไปขวางกั้นทางไหลของน้ําทํา
ให เ กิ ด น้ํ า ท ว ม สุ ด ท า ย ดร. ธงชั ย ได ก ล า วถึ ง ป ญ หาความขั ด แย ง ในการใช น้ํ า ระหว า ง
ภาคอุตสาหกรรมกับชาวบานในพื้นที่อีกดวย
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5. สรุปประเด็นสําคัญจากการระดมความคิดเห็นเพื่อรางยุทธศาสตรการจัดการน้ําภาคตะวันออก
• การรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังขาดการมีสวนรวมและความเปนหุนสวน
ขององคกรภาคประชาสังคม และควรเพิ่มการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
• องคกรภาคประชาสังคมและนักวิชาการทองถิ่นยังขาดความรูและความเชี่ยวชาญ
• วิธีการแบงพื้นที่เพื่อรางกรอบยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ําควรแบงตามปญหาที่
เหมือนกันของแตละพื้นที่ เปน 4 จังหวัดดานนอก และ 4 จังหวัดดานใน หรือแบงตามลุมน้ํา
• ผูแทนของ 8 จังหวัดจากองคกรภาคประชาสังคมมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ํา ซึ่งมองได 2 อยางคือการปรับตัวของทองถิ่นใหเขากับแผนระดับชาติที่
กําหนดมาแลว หรือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผนระดับภูมิภาค
• ผูแทนองคกรภาคประชาสังคมตั้งคําถามถึงเปาหมายการใชน้ํา 6,000 ลาน ลูกบาศกเมตร
และผูที่ไดรับผลประโยชนจากน้ํา
• การสรางฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหควรพิจารณารายพื้นที่ทั้งกอนและหลังน้ําทวม
• ความสําคัญของการสื่อสารกับผูวาราชการจังหวัด และการใชยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
น้ําในการเจรจากับฝายรัฐบาล โดยองคกรภาคประชาสังคมจะตองมีเปาหมายที่แนชัด เชน
พื้นที่ของแตละจังหวัดจะมุงเนนในเรื่องการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
• การคํานึงถึงภาคการเกษตรและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เชน
ชาวนา ชาวสวน หรือผูผลิตกุงจะมีการปรับตัวอยางไรตามการผลิต
• ควรนําขอมูลทางวิชาการและแผนงานของภาครัฐมาพิจารณาในกระบวนการจัดทําแผนของ
ชุมชน
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6. สรุปการดําเนินการตอไป
• ผูแทนองคกรภาคประชาสังคมเห็นดวยกับการรางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ของชุมชน ซึ่งชุมชนจะไดเปนหุนสวนอยางแทจริง และยุทธ
ศาสตรควรใชประโยชนและเพิ่มศักยภาพแหลงทรัพยากรน้ําทีม่ ีอยูแลวใหมากที่สุด
• ผูแทนภาครัฐ อันไดแก คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ศูนยศึกษาและติดตามภัย
แผนดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ยินดีสนับสนุนขอมูลและขาวสาร
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรภาคประชาสังคม
• การรางแผนยุทธศาสตรหรือแผนงานจะเริ่มจากระดับชุมชน

และประมวลวิเคราะหจัดทํา

เปนแผนระดับภาค และจะนําไปใชในการเจรจาตอรองกับผูบริหารตอไป
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ภาคผนวก 1 กําหนดการสัมมนา
กําหนดการสัมมนา
เรื่อง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก...เพื่อคนภาคตะวันออก
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย รวมกับ เครือขายเพื่อนตะวันออก: วาระเปลี่ยนตะวันออก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมพ.ศ. 2556
ที่โรงแรม แกรนด รอยัล พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9.30-10.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานน้ําชา-กาแฟ พรอมอาหารวาง
10.00-10.20 น.พิธีเปดการสัมมนา โดย
• ความเปนมาและวัตถุประสงคของการสัมมนา โดย ประธานสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย หรือผูแทน
• วาระการสัมมนา โดย ดร.จุฑาทิพย มณีพงษ ผูจัดการฝาย สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย
10.20-10.40 น.

บรรยายเรื่อง แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้าํ ระดับประเทศ
โดย นาง ลดาวัลย คําภา รองเลขาธิการคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

10.40-11.00 น.

บรรยายเรื่อง สถานการณและขอมูลการบริหารจัดการน้ํา
โดย ดร. สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร ผูอํานวยการฝายสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
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11.00-12.00 น.

อภิปรายและรวมกําหนดแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้าํ
ภาคตะวันออก
ผูอํานวยการอภิปราย: ดร.จุฑาทิพย มณีพงษ ผูจัดการฝาย สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารรวมกัน

13.00-13.20 น.

บรรยายเรื่อง การประสานผังภาคตะวันออกกับการบริหารจัดการน้ํา
โดย ดร.ธงชัยโรจนกนันท สถาปนิกชํานาญการพิเศษ ศูนยศึกษาและติดตาม
ภัยแผนดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

13.20-15.30 น.

อภิปรายและรวมกําหนดยุทธศาสตรแผนบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก
ผูอํานวยการอภิปราย:
ดร.จุฑาทิพย มณีพงษ ผูจดั การฝาย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
และดร.สมนึก จงมีวศิน ผูประสานงาน เครือขายเพื่อนตะวันออก: วาระ
เปลี่ยนตะวันออก

15.30-16.00 น.

สรุปผลการอภิปรายและหารือแนวทางการใชประโยชนผลการหารือและ
การดําเนินงานตอไป
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