เครือขายการจัดการนํ้าแบบผสมผสานที่จัดตั้งขึ้นใหมในภูมิภาคเอเชีย :
เครือขายองคกรลุมนํ้าแหงเอเชีย ( NARBO )
การจัดการนํ้าแบบผสมผสานควรเปนอยางไร
“ นํา้ ” มีบทบาทหลากหลาย โดยเปนทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน และในการ
พัฒนาดานตางๆ ในขณะเดียวกัน นํ้าก็เปนธาตุที่สําคัญอันประกอบกันขึ้นเปนสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
ปจจุบนั นี้ ปญหาเกี่ยวกับนํ้าที่มีความรุนแรงและซับซอนไดเกิดขึ้นแลวทั่วโลก ในการแกไขปญหา จึงตองมี
การจัดการนํ้าแบบผสมผสาน (IWRM) ซึง่ เปนการจัดการนํ้าที่ตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆทุกชนิดที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรนํ้าไปพรอมๆกันดวย
การจัดการนําแบบผสมผสานนั
้
้น ไมใชเปนเพียงการกําหนดแผนงานขึ้นมาแผนเดียวเทานั้น แตเปน
กระบวนการทํางานทีเ่ กิดจากการพิจารณาปจจัยตางๆแบบองครวม (บูรณาการ) เพือ่ ใหเกิดการบริหารจัดการ
นําที
้ ่ดีกวา
แตละประเทศหรือภูมภิ าคนัน้ ตางก็มลี กั ษณะทางดานภูมศิ าสตรและลักษณะอากาศ ประวัติศาสตร
การใชนํ้า วัฒนธรรมและประเพณี ที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง และการตัดสินในคุณคาของชีวิต
ประจําวันตางๆ ก็ขนึ้ อยูกับสิ่งเหลานี้ดวย นอกจากนี้ แตละประเทศ/ภูมิภาคยังมีสถานการณของการพัฒนา
เศรษฐกิจทีแ่ ตกตางกันดวย และถาสถานการณที่เปนจริง รวมทั้งคุณคาเหลานี้มิไดถูกพิจารณาอยางจริงจัง
แลว ก็จะเปนการยากที่จะทํ าใหเกิดการบริหารจัดการนํ้ าแบบผสมผสานที่มีความเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลได
ดังนัน้ การจัดการนํ้าแบบผสมผสานในระดับที่เหมาะสมจึงมิไดเกิดจากการใชกฎเกณฑ/มาตรฐาน
เดียวเทานัน้ เพราะนัน่ จะเปนการนํากฎเกณฑ / มาตรฐานที่ตายตัวจากประเทศอื่นมาใชในประเทศของตน
ซึง่ มีความแตกตางกันในบริบททางดานลักษณะของภูมิประเทศ วัฒนธรรม และระบบคุณคาดังไดกลาวแลว
ดังนั้นการจัดการนํ้าแบบผสมผสานของแตละประเทศควรเปนไปอยางอิสระตามบริบทของแตละประเทศ
เทานั้น
ในการจะทําใหการจัดการนําแบบผสมผสานเกิ
้
ดขึน้ ไดนนั้ ตองมีระบบกฎหมาย ระบบการบริหารงาน
ระบบการดําเนินงาน และองคกร ที่มีความเหมาะสม ซึ่งก็ไมใชเพียงกฎหมายฉบับเดียว การบริหารหรือการ
ดําเนินงานรูปแบบเดียว หรือองคกร องคกรเดียวเทานั้น ที่จะนํามาผสมผสานหรือบูรณาการ แตเปนการนํา
ระบบตางๆเหลานี้ในหลายๆระบบมาใช และปรับใหมีความสอดคลองกัน จึงจะเกิดการจัดการนํ้าแบบผสม
ผสานขึ้นได
ในระหวางที่มีการดําเนินการจัดการนํ้ าแบบผสมผสานนั้น ถาไดมีการประสานความรวมมือกัน
ระหวางประเทศ / องคกร ก็จะเปนประโยชนอยางยิง่ โดยเฉพาะความรวมมือกันผานทางเครือขายที่ประกอบ
ดวยประเทศ / องคกร ที่มีความคลายคลึงกันของลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะอากาศ และการใชนํ้า
/ ปญหาเรื่องนํ้า…

ปญหาเรื่องนํ้าในพื้นที่เขตมรสุมเอเชีย
พืน้ ทีเ่ ขตมรสุมในเอเชีย ซึ่งเครือขายองคกรลุมนํ้าแหงเอเชีย (NARBO) ไดดําเนินกิจกรรมอยูนั้น
มีประชากรหนาแนน ราวๆ 3.3 พันลานคน คิดเปน 60% ของประชากรโลก ปริมาณการใชนํ้าในพื้นที่
คิดเปน 50% ของปริมาณการใชนํ้าโลก ดังนั้น การแกไขปญหาการใชนํ้าในพื้นที่เหลานี้จึงเปนการชวย
เสริมสรางความมั่นคงในระดับโลกไดมากยิ่งขึ้น
จํานวนประชากรในพื้นที่เขตมรสุมเอเชีย กําลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่พื้นที่แถบชานเมือง
ก็กาลั
ํ งเกิดปญหา เชน ปญหาการขาดแคลนนํา้ ซึง่ เปนผลมาจากความหนาแนนของประชากร ความเสียหาย
จากอุทกภัย และมลภาวะทางนํ้า
การใชนาในพื
ํ้
้นที่เขตมรสุมเอเชียนั้น สวนใหญเพื่อการเกษตรกรรม คือการปลูกขาว ตั้งแตอดีตจน
ถึงปจจุบนั ขณะเดียวกัน ในการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็มีความตองการ
การใชนํ้าประปา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วดวย โดยเฉพาะพื้นที่แถบชานเมือง ซึ่งได
กอใหเกิดผลกระทบตอการใชนํ้าแบบดั้งเดิมในการชลประทาน
พืน้ ทีเ่ ขตมรสุมเอเชียเปนพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณนําฝนสู
้
ง แตจะกระจุกตัวเปนบางพืน้ ทีแ่ ละตกเฉพาะฤดูกาล
นํ้าในแมนํ้าจึงมีอัตราการไหลที่ผันแปร มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ทําใหการเพิ่ม/ลดเกิดขึ้นซํ้าอยางรวดเร็ว
ตลอดทัง้ ป และในหลายประเทศมีเมืองตัง้ อยูบ นพืน้ ทีร่ าบลุม ปากแมนาซึ
ํ้ ง่ เปนทีร่ าบนําท
้ วมถึง เพราะฉะนั้น
จึงประสบกับปญหาทั้งนํ้าทวมและนํ้าแลงอันเกิดจากอัตราการไหลที่ผันแปรของนํ้าในแมนํ้า
ขอสําคัญในการจัดการนํ้าแบบผสมผสานในพื้นที่เขตมรสุมเอเชีย
สิง่ สําคัญในการจัดการนํ้าแบบผสมผสานในพื้นที่เขตมรสุมเอเชีย ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปญหานํ้าทวมและ
ปญหาการขาดแคลนนําเกิ
้ ดขึน้ พรอมกันนัน้ ตองมีการจัดการลุม นําที
้ เ่ หมาะสมดวยการใชมมุ มองทีก่ วางขวาง
ดังนัน้ ในการแกไขปญหา จึงตองการมาตรการทั้งแบบที่ไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การพัฒนา /
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานนํ้า
การดําเนินมาตรการเหลานี้อาจเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองนําเรื่องการ
อนุรกั ษสิ่งแวดลอมมาพิจารณาดวย
ในพื้นที่เขตมรสุมเอเชียไดมีการกําหนดกฎเกณฑการใชนํ้าเพื่อการชลประทานมาแตดั้งเดิม และ
กลายเปนองคประกอบสําคัญของวัฒนธรรมของภูมภิ าคในหลายๆกรณี ดังนัน้ เมือ่ จะสรางระบบการจัดการนํ้า
แบบผสมผสาน จึงตองนําปจจัยที่เปนกฎเกณฑหรือประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมในเรื่องนํ้ามาพิจารณาดวย
เนือ่ งจากนําเป
้ นทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงจําเปนที่ตองมีการจัด
หานําในปริ
้
มาณที่เพียงพอใหแกประชาชนดวย

/ การใชนํ้า…

การใชนาํ้ จะรวมถึงนํ้าที่เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม นํ้าเพื่อการชลประทาน นํ้าประปา นํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟา และอื่นๆ ซึ่งมีการใชนํ้าเพื่อจุดประสงคตางๆเหลานี้ในตนนํ้าและทายนํ้า
ของลุม นํา้ จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหวางภาคการใชนํ้า / พื้นที่ ซึ่งจะตองไดรับการ
แกไขเพื่อใหเกิดระบบการใชนํ้าที่สอดคลอง เปนธรรมตอไป
ความจําเปนในการจัดตั้งองคกรลุมนํ้า ( RBOs)
การสรางระบบการจัดการนํ้าแบบผสมผสานนั้น ในแตละลุมนํ้าควรดําเนินการจนถึงระดับเล็กสุด
ของกลุม ทีเ่ กีย่ วของ แตการจะดําเนินงานดังกลาวได ก็จะตองจัดตั้งองคกรลุมนํ้าเพื่อดูแลจัดการงานในทาง
ปฏิบตั ิ เชน การปรับเปลี่ยน การพัฒนา และการดําเนินการจัดการทรัพยากรนํ้า และเพื่อใหองคกรลุมนํ้าได
แสดงบทบาทของตน รัฐบาลควรใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดังกลาวอยางเต็มที่
เมือ่ ไดจัดใหมีการจัดการนํ้าแบบผสมผสานที่มีความสอดคลอง เปนธรรม และเปนที่เขาใจไดของ
สังคมทัว่ ไปแลว ยังตองมีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนในพื้นที่ดวย และเพื่อการนี้
จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งองคกรลุมนํ้า
องคกรลุม นําจํ
้ าเปนตองมีงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานขององคกร และการจะเปน
มืออาชีพในการจัดการนําแบบผสมผสาน
้
องคกรลุม นําจะต
้ องมีศกั ยภาพอยางเพียงพอในการจัดการนํ้าและ
การจัดการสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพขององคกรลุมนํ้า จึงมีความสําคัญมาก
บทบาทขององคกรลุมนํ้าในการสรางเสถียรภาพและการพัฒนาพื้นที่โดยใชการจัดการทรัพยากรนํ้า
เปนเครือ่ งมือ จึงตองมีการสรางความมั่นใจใหกับประชาชนในพื้นที่
การจัดตั้งเครือขายองคกรลุมนํ้าแหงเอเชีย ( NARBO )
ในการแกปญ
 หาเพือ่ สรางระบบการจัดการนําแบบผสมผสาน
้
จึงมีการแลกเปลีย่ นขอมูล ประสบการณ
และการประสานความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพระหวางองคกรลุมนํ้า หนวยงานภาครัฐ หุนสวนความรู
และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ยังไมมีหนวยงานใดในเอเชียที่เปนตัวกลางในการ
ทําหนาที่ดังกลาว
จุดมุงหมายของ NARBO ก็เพื่อที่จะใหการสนับสนุนองคกรลุมนํ้าเพื่อใหเกิดการจัดการนํ้าแบบ
ผสมผสานขึ้นอยางเหมาะสมในแตละประเทศ หรือภูมิภาค
เพือ่ ใหเกิดการจัดการนํ้าแบบผสมผสาน เครือขายองคกรลุมนํ้าแหงเอเชีย (NARBO) จึงไดถูกจัดตั้ง
ขึน้ โดยความรวมมือขององคกรดานนํ้าในภูมิภาคเขตมรสุมเอเชีย โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
1. สงเสริมและสรางความตระหนักในการดําเนินการจัดการนําแบบผสมผสานระหว
้
างองคกรลุม นํ้า
หนวยงานสูงสุดดานนํ้า และหนวยงานหลักที่ดําเนินการดานนํ้าในภูมิภาค
/ 2. แลกเปลี่ยน…

2. แลกเปลีย่ น / แบงปนขอมูล การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณที่ไดจากการ
ดําเนินการจัดการนํ้าแบบผสมผสาน ระหวางองคกรตางๆ
3. สนับสนุนสมาชิกของเครือขายในการปรับปรุงธรรมาภิบาลนํ้ า รวมถึงการผลักดันนโยบาย
สถาบัน และกรอบดานกฎหมายในการจัดการนํ้าแบบผสมผสาน และการวางแผนการปฏิบัติ
4. การเสริมสรางศักยภาพขององคกรลุมนํ้าในการจัดการนํ้าแบบผสมผสาน โดยการแลกเปลี่ยน
ดานบุคลากรและการฝกอบรมระหวางองคกรตางๆ
5. สนับสนุนองคกรลุม นําในด
้ านวิชาการที่เกี่ยวกับการวางแผน การอนุรักษ การพัฒนา และการ
ดําเนินงาน อยางเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการบํารุงรักษาสิง่ อํานวยความสะดวกดานนํ้า
เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินการจัดการนํ้าแบบผสมผสาน
6. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปรับปรุงการจัดการลุมนํ้าขามพรมแดน
NARBO ไมเพียงแตสง เสริมใหเกิดความชวยเหลือกันระหวางองคกรเทานั้น แตยังชวยใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก โดยการเก็บเกี่ยวความรูจากองคกรอื่นๆ และขณะเดียวกันก็แบงปน
ประสบการณของตนเองใหกับผูอื่นดวย ดังนั้น สมาชิกของ NARBO จึงตองเขารวมในกิจกรรมของ NARBO
ดวยความรูสึกเปนเจาของ และเขาใจถึงความสําคัญของเครือขาย

