
2630-0435



คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University

PSPAJ
วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

ป ที่  12 ฉบับที่  2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

Vol .12 No.2 (JULY-DECEMBER 2021)     

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL

IS
S

N
 2

6
3

0
-0

4
3

5
 l E-IS

S
N

 2
6

3
0

-0
6

9
9



 

 

 
 
 
 
 

 
วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

Political Science and Public Administration Journal 

ปท่ี 12 • ฉบับท่ี 2 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
Volume 12 • Number 2 • July-December 2021 

ISSN 2630-0435 (Print) • ISSN 2630-0699 (Online) 
  



 

 

วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
Political Science and Public Administration Journal 

ISSN 2630-0435 (Print) • ISSN 2630-0699 (Online) 
 
1. วัตถุประสงค 

(1) เพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

(2) เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัย พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานรัฐศาสตร 
ในสาขาวิชาการเมือง การปกครอง การระหวางประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร  

2. ขอบเขตเนื้อหา 

 วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับพิจารณาบทความ
วิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวของกับ
สาขาวิชาการเมือง การปกครอง การระหวางประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร  

3. กําหนดออกตีพิมพเผยแพร 

 วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวารสารวิชาการ 
ซ่ึงตีพิมพบทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ
รายป ปละ 2 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

4. เจาของ 

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

5. สํานักงานกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท: 0-5394-2995 โทรสาร: 0-5394-2988 
อีเมล: polscicmujournal@gmail.com 
เว็บไซต: https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 



 

 

กองบรรณาธิการ 

ท่ีปรึกษา  
ผศ.ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ 
ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร เจริญเมือง คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.นรุตม เจริญศร ี คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กองบรรณาธิการ 
รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รศ.ดร.ธโสธร ตูทองคํา สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทรโรจนกิจ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.พฤดี หงุยตระกูล คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.กมลพร กญัชนะ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคําปน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ชาลินี สนพลาย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
Assoc. Prof. Dr. Ron Bridget Vilog International Studies Department, De La Salle University 
Asst. Prof. Dr. Lee Kian Cheng คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Dr. Guo Hai Institute of Public Policy, South China University of 

Technology 
Dr. Khang Nguyen Tran Faculty of International Relations University of Social 

Sciences and Humanities, Vietnam National University 
Mrs. Maki Aoki-Okabe Institute of Developing Economies, Japan External Trade 

Organization (JETRO) 

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
น.ส.สิริมา ชินสมุทร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



 

 

สารบัญ 
ความสัมพันธระหวางโครงการเกษตรแปลงใหญกับระบอบการเมืองชวง พ.ศ. 2557-2561:  
กรณีศึกษาโครงการเกษตรแปลงใหญในภาคตะวันออก ประเทศไทย 
 วีระ หวังสัจจะโชค 1-22 

บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขตางชาตกัิบการใชทรัพยากรรวม (มนุษย) พัฒนาสุขภาพเมืองชายแดน 
 อรัญญา ศริิผล และเทพินทร พัชรานุรักษ 23-46 

พัฒนาการของ “เมืองเชียงราย” ภายใตการวางผังเมืองสมัยใหม 
 ณัฐกร วิทิตานนท 47-74 

การพัฒนากลยุทธสงเสรมิการทองเท่ียวเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
 ดรุณี ทิพยปลูก 75-96 

การสรางและรักษาฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยในจังหวัดเชียงรายระหวาง พ.ศ. 2544-2562 
 ศิริรัตน พิสัยเลิศ 97-122 

ธรรมาภิบาลเปรียบเทียบและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย 
 รินทรลภัส วุฒิปรีชาสิทธ์ิ และณัฐกริช เปาอินทร 123-166 

การศึกษาการอนุรักษดนตรีชาติพันธุลาวและหาแนวทางสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โดยใชดนตรีชาติพันธุลาวในจังหวัดเพชรบุร ี
 สมบัติ ไวยรัช 167-182 

ความไมมั่นคงภายใตนโยบายการสงเสริมความมั่นคงภายในปากีสถานระหวาง ค.ศ. 2015-2017: 
กรณีศึกษาโครงการแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน 
 จุลพัชร เอกวัฒน และชูเกียรติ พนัสพรประสิทธ์ิ 183-216 

รัฐบาลสยามกับการจดัการปกครอง 4 หัวเมืองมลายู (ไทรบุรี ปะลสิ กลันตัน และตรังกานู) 

ระหวาง ค.ศ. 1873-1910 
 ชัยวัฒน ปะสุนะ 217-240 

โครงสรางองคการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย: มุมมองเชิงวัฒนธรรมองคการ 
 กิตติ วิสารกาญจน 241-268 

การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐักับการสรางแบรนดนายจาง 
 ปฐกฤต จิรนนทกิจ 269-294 

บทวิจารณหนังสือ อํามาตยาธิปไตยไทยกับการฉุดรั้งสังคมใหกาวย่ําอยูกับท่ี: มองสังคมไทย 
ผาน Thailand, society and politics ของ John L. S. Girling 
 ชัยพงษ สําเนียง 295-302 

แนวทางการจัดทําตนฉบับบทความ เพ่ือสงขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารรัฐศาสตร 
และรัฐประศาสนศาสตร  



วารสารรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564): 241-268 

 

โครงสรางองคการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย:  
มุมมองเชิงวัฒนธรรมองคการ0

1 
กิตติ วิสารกาญจน1

2 

 Received: January 24, 2020 
Revised: May 28, 2020 

Accepted: August 27, 2020 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาพัฒนาการขององคการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 
(เฉพาะองคกรกลางระดับชาติ) ดวยมุมมองวัฒนธรรมองคการ โดยวิเคราะหผานบริบทการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแตหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
จนถึงปจจุบัน โดยพบวา การออกแบบโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีผานมา ยังคง 
มีลักษณะเปน “ตัวแบบพีระมิด” และ “วัฒนธรรมแบบระบบราชการ” ท่ีเนนรวมศูนยอํานาจ
ไวกับผูนําฝายการเมืองและระบบราชการ โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีตองรับมือกับวิกฤติดาน
ทรัพยากรน้ํา โครงสรางองคการแบบรวมศูนยอํานาจจะเขมขนมากกวา ในชวงสภาวะปกติ  
ซ่ึงสมควรออกแบบโครงสรางองคการท่ีใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ การจดัการทรัพยากรน้ํา, วัฒนธรรมองคการ, โครงสรางองคการ  

                                                           
1  บทความน้ีปรับปรุงเพ่ิมเติมจากรายงานในรายวิชา องคการและการจัดการ (ร.681) ภาคการศึกษา 
1/2561 โครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเขียนขอขอบพระคุณ 
ศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอบทความช้ินน้ี 
ท้ังน้ี หากมีขอผิดพลาดประการใดยอมเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 
2  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 
76120 อีเมล: kitti@ms.su.ac.th 



โครงสรางองคการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย: มุมมองเชิงวัฒนธรรมองคการ • กิตติ วิสารกาญจน 

242 

The Structure of Water Resource Management Organizations 
in Thailand: An Organizational Culture Perspective 

Kitti Wisankanchana3 
 

Abstract 
This article focuses on the development of water resources management 
organizations in Thailand, especially the apex body level. This article examines 
the organizational culture perspective and analyzes through political, economic, 
and social contexts with have happened since the bureaucratic reform 2002.  
The results show that the structural design of the water resources management 
organization is characterized as "a pyramid model" and "bureaucratic culture"  
that centralized the power to political and bureaucratic leaders. Particularly 
during times of crisis in water resources, the organizational structure is more 
centralized than normal. The structure of the water resources management 
organization should be designed to increase public participation. 

Keywords Water Resource Management, Oganizational Culture, Oganizational 
Structure  

                                                           
3  Lecturer, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, 
Phetchaburi 76120. E-mail: kitti@ms.su.ac.th 



วารสารรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564): 241-268 

243 

1. บทนํา 

เปนท่ีทราบกันดีวา ประเทศไทยประสบปญหาดานทรัพยากรน้ําอยางซํ้าซากมาเปน
เวลานาน ท้ังปญหาอุทกภัยในชวงฤดูมรสุมซ่ึงสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเปนประจําทุกป ขณะท่ีในฤดูแลงหลายพ้ืนท่ีกลับตองประสบกับปญหาน้ําขาดแคลน 
ในสภาวะท่ีน้ําตนทุนมีอยูอยางจํากัดแตความตองการใชน้ํากลับเพ่ิมสูงข้ึน นําไปสูปญหาการ
แยงชิงน้ําระหวางภาคสวนตางๆ ปญหาเหลานี้นับวันจะยิ่งทวคีวามรุนแรงและสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมในวงกวาง โดยทุกรัฐบาลท่ีผานมามีความพยายามท่ีจะ
จัดการกับปญหาดานทรัพยากรน้ํามาตลอด  

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน้ําของภาครัฐไทย ไดแก การมี
หนวยงาน ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับกรมกองอยูเปนจํานวนมาก 
(ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544) โดยชวงกอนการปฏิรูประบบราชการ มีหนวยงานท่ี
เก่ียวของกระจายอยูใน 9 กระทรวง 40 หนวยงาน การปฏิบัติงานของแตละหนวยงานท่ี 
ตางสังกัดเปนไปแบบตางคนตางทํา ปราศจากการกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน ซ่ึงนําไปสูปญหาการ
ขาดเอกภาพและความซํ้าซอนของงบประมาณ ในขณะท่ีการบริหารงานยังคงเปนไปแบบรวม
ศูนยอํานาจไวกับระบบราชการ หรือดังท่ีเกษียร เตชะพีระ (2558) ไดชี้ใหเห็นวา รัฐไทยตั้งแต
อดีตถึงปจจุบันตกอยูใน “กับดักรัฐราชการ” กลาวคือ โครงสรางรัฐท่ีรวมศูนยอํานาจสูงแตขาด
เอกภาพ เหมือนพีระมิดท่ีแตกเปนเสี่ยง (a fragmented pyramid - like overcentralized 
but under-unified state structure) ท่ีพยายามรวมศูนยอํานาจไวกับระบบราชการ แตการ
ปฏิบัติงานกลับดอยประสิทธิภาพและเต็มไปดวยปญหาการชวงชิงเขตอํานาจและงบประมาณ 
ท่ีทับซอนกันระหวางกรมกองตางๆ โดยปราศจากการตรวจสอบถวงดุลท่ีมีประสิทธิผลจาก
ภายนอกหรือจากภาคประชาชน ซ่ึงแนนอนวาการบริหารจัดการน้ําก็ประสบกับปญหาดังกลาว  

กลาวเฉพาะในแงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แนวทางท่ีรัฐไทยเลือกใชสําหรับ
แกไขปญหาความซํ้าซอนท่ีกลาวมาขางตน ไดแก  การจัดตั้ งองคกรกลางในรูปแบบ 
“คณะกรรมการ” ข้ึนท้ังในระดับชาติและระดับลุมน้ํา เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากและกระจาย
อยูในหลายกระทรวง ทบวง กรม ใหเกิดความเปนเอกภาพมากยิ่งข้ึน โดยการจัดโครงสรางและ
กําหนดสัดสวน องคประกอบของคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมท่ีแตกตางกันไปในแตละรัฐบาล 

หาก เป นดั ง ท่ี  Hofstede Geert (2010) นั ก วิ ช าการด านวั ฒนธรรมองค การ  
(Organizational Culture) ไดเสนอวา รูปแบบการจัดโครงสรางองคการ ตลอดจนการวางแผน 
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และควบคุมขององคการนั้น ไดรับอิทธิพลจากมิติเชิงวัฒนธรรมของแตละประเทศ ในฐานะ 
ท่ีเปน “ชุดคําสั่งภายในจิตใจ” (Software of Mind) ของผูคนในประเทศนั้นๆ เชนนั้นแลว  
การวิเคราะหและตีความ (Interpretation) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสัดสวนองคประกอบ 
ขององคการจัดการทรัพยากรน้ํา อาจชวยสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง 
บรรดาคานิยมและบรรทัดฐาน (Value and Norm) ท่ีภาครัฐไทยใหความสําคัญอยูในชวงเวลา 
นั้นๆ ได บทความนี้ จึงเปนการศึกษาถึงพัฒนาการการจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ํา 
ของประเทศไทย เนนเฉพาะองคกรระดับชาติ (Apex Body) ผานมุมมองเชิงวัฒนธรรมองคการ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแตชวงหลังการปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงถือเปนชวงเวลาสําคัญท่ีภาครัฐไทย ตองเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจหลายดาน เพ่ือท่ีจะคลี่คลายใหเห็นถึง 
บรรดาคานิยมและบรรทัดฐานท่ีมีอิทธิพลตอการจัดรูปแบบโครงสรางองคการภาครัฐในแตละ 
ชวงสมัย โดยเฉพาะในแงของการตอสูตอรองและขับเค่ียวกันระหวางวัฒนธรรมระบบราชการ 
แบบรวมศูนยอํานาจกับวัฒนธรรมแบบมุงกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน  

บทความนี้แบงเนื้อหาออกเปนสามสวน สวนแรก จะเปนการกลาวถึงแนวคิดใน
การศึกษาวิเคราะหองคการดวยมุมมองวัฒนธรรมองคการ สวนท่ีสอง จะเปนการวิเคราะห 
ถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 
เฉพาะในกรณีของคณะกรรมการ ระดับชาติ ภายใตปจจัยและบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย สวนสุดทาย เปนการอภิปรายสรุป รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมทิศทางการจัดโครงสราง
องคการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต 

 
2. การศึกษาโครงสรางองคการดวยมุมมองวัฒนธรรมองคการ 

“วัฒนธรรมองคการ” หมายถึง ชุดของคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ และวิธีการคิด 
ท่ีบรรดาสมาชิกในองคการรวมรับรู ยอมรับ และถายทอดใหกับบรรดาสมาชิกภายในองคการ 
โดยอาจปรากฏออกมาในระดับพ้ืนผิวภายนอก ไดแก รูปแบบพฤติกรรม การกระทํา เรื่องเลา
ภาษาและพิธีกรรมตางๆ ภายในองคการ และระดับคานิยมภายในท่ีรองรับองคการ ซ่ึงหมายถึง
การใหคุณคาและความคิด ความเชื่อท่ีบงบอกถึงความเปนสมาชิกสวนหนึ่งขององคการ (อัมพร 
ธํารงลักษณ, 2553, น. 159-160) ในดานหนึ่ง การศึกษาวัฒนธรรรมองคการ อาจมีจุดเนนไปยัง
การศึกษาคานิยมและบรรทัดฐานภายในองคการท่ีครอบงําและสงผลตอพฤติกรรมของ 
บรรดาสมาชิกองคการ และถูกทําให “กลายเปนเรื่องปกติธรรมดา” (Normalization) ของ
บรรดาสมาชิกภายในองคการ (Schein, 2010, p. 9) แตในอีกดานหนึ่ง การศึกษาวัฒนธรรม



วารสารรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564): 241-268 

245 

องคการอาจมีจุดเนนไปยังอิทธิพลเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง คานิยมและบรรทัดฐานอยางไ 
มเปนทางการ (Informal Value and Norm) ท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการจัดรูปแบบ
โครงสราง การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงขององคการ (Christensen, 
Lægreid, Roness and Røvic, 2007, pp. 37-38)  

ในแงนี้  การศึกษาวัฒนธรรมองคการ จึงเปนเรื่องเก่ียวกับการทําความเขาใจ 
“กระบวนการทําใหกลายเปนสถาบัน” (Institutionalization Process) ในฐานะท่ีวัฒนธรรม
องคการเปนผลผลิตของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีอาจกอรูปข้ึน 
จากท้ังปจจัยแรงกดดันภายใน (Internal Pressure) ซ่ึงหมายถึง ภูมิหลังทางสังคม (Social 
background) และรากทางประวัติศาสตร (Historical Roots) ของตัวองคการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ี 
หลอหลอมพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อของสมาชิก และยังอาจเกิดจากปจจัยแรงกดดัน
ภายนอก (External pressure) ซ่ึงหมายถึง สภาพแวดลอมและบริบท การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีสงผลตอการกอรูปคานิยมและบรรทัดฐานอยางไมเปนทางการ 
ขององคการ ในแตละชวงเวลาอีกดวย (Christensen, et al, 2007, pp. 43 -47) นอกจากนี้ 
ยังอาจรวมบรรดาแนวคิดตางๆ ซ่ึงแพรหลายและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในระดับสากล เชน การ
พัฒนาอยางยั่งยืน ธรรมมาภิบาลการจัดการภาครัฐแนวใหม ซ่ึงเผยแพรผานอิทธิพลและ
แรงผลักดันขององคการระหวางประเทศตางๆ 

งานของ Hofstede (2010) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมระดับชาติ (National 
Culture) ของประเทศตางๆ วาสงผลตอวิธีคิด วิธีการทํางาน และการแกปญหาขององคการ
อยางไร ดวยการวิเคราะหจากระดับความตํ่าสูงของ “ชวงหางระหวางอํานาจ” (Power of 
Distance: PDI) ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะทางสังคมท่ีมีความแตกตางทางสถานภาพของผูคน 
ในสังคม (หรืออาจเรียกวา ลําดับชวงชั้นทางสังคม) เชน ระหวางผูมีอํานาจและผูคนท่ัวไป 
ระหวางผูบริหารกับพนักงานระดับลาง ประกอบกับ “การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน” 
(Uncertainty Avoidance: UAI) ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะทางสังคมท่ีผูคนใหความสําคัญ 
กับปจจัยความไมแนนอนและความเสี่ยงหรือกลา ท่ีจะเผชิญกับความไมแนนอนและ 
การเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด ท่ีเรียกวา “PDI – UAI matrix model” (Hofstede, 2010, 
pp. 301-307) โดยเสนอตัวแบบสําหรับการมองวัฒนธรรมองคการของประเทศตางๆ ซ่ึงอาจ
จัดแบงประเภทไดเปนสี่ตัวแบบ ไดแก 

(1) ตัวแบบพิรามิด (Pyramid Model) จะพบในประเทศท่ีมีลักษณะสังคมซ่ึงมี 
ชวงหางระหวางอํานาจสูง และมีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง ซ่ึงลักษณะเดนของวัฒนธรรม
องคการตามตัวแบบนี้ ไดแก การเนนใหอํานาจผูบริหารระดับสูงในการตัดสินและแกไขปญหา
ตางๆ ตัวอยางเชน ฝรั่งเศส สเปน เบลเยี่ยม รัสเซีย 
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(2) ตัวแบบเครื่องจักร (Machine Model) จะพบในประเทศท่ีมีลักษณะสังคมซ่ึงมี 
ชวงหางระหวางอํานาจต่ํา และมีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง ซ่ึงลักษณะเดนของวัฒนธรรม
องคการตามตัวแบบนี้ ไดแก การเนนประสิทธิภาพของโครงสราง กลไกและกระบวนการในการ
บริหารองคการ การเนนกฎระเบียบในการทํางาน ตัวอยางเชน ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย 
ฮังการี อิสราเอล 

(3) ตัวแบบตลาด (Marget Model) พบในประเทศท่ีมีลักษณะสังคมซ่ึงมีชวงหาง
ระหวางอํานาจต่ํา และการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่า ซ่ึงลักษณะเดนของวัฒนธรรมองคการ
ตามตัวแบบนี้ ไดแก การเนนไปท่ีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน มากกวา
การเนนกฎระเบียบ โดยใหความสําคัญกับการเจรจาตอรองและการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมารก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

(4) ตัวแบบครอบครัว (Family Model) พบในประเทศท่ีมีลักษณะสังคมซ่ึงมีชวงหาง
ระหวางอํานาจสูง และการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา ซ่ึงลักษณะเดนของการบริหารองคการ
ตามตัวแบบนี้ ไดแก การใหความสําคัญกับผูนําในการควบคุมและตัดสินใจเสมือนเปนหัวหนา
ครอบครัว ความสัมพันธระหวางบุคคลจะเปนไปตามสถานะทางสังคม โดยพบมากในกลุม
ประเทศแถบเอเซีย ตัวอยางเชน จีน อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม  

สําหรับประเทศไทย ผลการศึกษาของ Hofstede ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมลักษณะทาง
สังคมท่ีมีชวงหางระหวางอํานาจในระดับคอนขางสูง และการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนในระดับ
ปานกลางคอนขางสูงเชนกัน โดยจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมองคการตาม  
“ตัวแบบพิรามิด” อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยดูเหมือนจะมีความโนมเอียงไปใกลเคียงกับ
กลุมตัวแบบครอบครัวเชนเดียวกับประเทศแถบเอเชียอ่ืนๆ ดวย (Hofstede, 2010, p. 303) 
นอกจากนี้ หากพิจารณาในดานการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบ ในกลุมประเทศท่ีมีชวงหาง
ระหวางอํานาจสูง มักมีลักษณะท่ีสนับสนุนการวางแผนและกํากับควบคุมโดยตัวบุคคล 
โดยเฉพาะผูอยูในสายบังคับบัญชาระดับสูง โดย Hofstede ตั้งขอสังเกตไวอยางนาสนใจวา 
สําหรับประเทศไทยซ่ึงจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีชวงหางระหวางอํานาจสูง ยอมสงผลกระทบ 
ตอระดับการของมีสวนรวมของผูคนในระดับลางขององคการ ดังเชนกรณีท่ีมีการเรียกรอง 
ขอเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถูกตอตาน
อยางรุนแรง เหตุเพราะแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจ (Redistribution of Power) เขากัน
ไมไดกับคานิยมแบบไทย (Hofstede, 2010, p. 319) 

ในอีกมุมมองหนึ่ง Richard Daft ไดจัดประเภทโครงสรางองคการตามวัฒนธรรม
องคการ ซ่ึงมองจากจุดเนนของกลยุทธท่ีองคการใชในการดําเนินงาน ซ่ึงแบงออกเปน “กลยุทธ
ท่ีเนนปจจัยภายใน” (จุดออนและจุดแข็งขององคการ) และ “กลยุทธท่ีเนนปจจัยภายนอก” 
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(ภัยคุกคามและความเสี่ยง) พิจารณาประกอบกับการตอบสนองตอสภาพแวดลอมขององคการ 
ประกอบดวย “มิติดานความสามารถในการยืดหยุน” (Flexibility) และ “มิติดานความ 
มีเสถียรภาพ” (Stability) โดยจัดประเภทโครงสรางองคการตามวัฒนธรรมองคการไดเปน 
สี่ประเภท (Daft, 2001 อางถึงใน อัมพร ธํารงลักษณ, 2553, น. 160-163) ดังนี้  

(1) วัฒนธรรมแบบผูประกอบการ (Adaptatability/Entrepreneurial Culture)  
เปนลักษณะขององคการท่ีมีการวางกลยุทธเพ่ือมุงตอบสนองตอปจจัยภายนอกและเนน 
การดําเนินงานแบบยืดหยุน โดยมีจุดเดนอยูท่ีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพ่ือสนองตอ
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

(2) วัฒนธรรมแบบมุงภารกิจ (Mission Culture) เปนลักษณะขององคการท่ีใช 
กลยุทธเพ่ือมุงตอบสนองตอปจจัยภายนอกหรือลูกคาเฉพาะกลุม และเนนการดําเนินงานท่ีมี
ความแนนอน โดยจุดเดนของวัฒนธรรมองคการประเภทนี้ ไดแก การมุงบรรลุเปาหมายอยาง
ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายของบุคคลากรและเนนการแขงขันเพ่ือบรรลุเปาหมายของ
องคการท่ีวางไว 

(3) วัฒนธรรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เปนลักษณะขององคการท่ีเนนความ
ผูกพันและการมีสวนรวมของบุคคลากรภายในองคการ โดยมีความยืดหยุนสูงเพ่ือเพ่ือรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม จุดเดนคือการใหความสําคัญกับความตองการของ
บุคลากรในองคการเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ ความรูสึกเปนเจาของ และปฏิบัติงานอยางดี 
มีประสิทธิภาพ 

(4) วัฒนธรรมแบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) เปนลักษณะองคกรท่ีเนน
เรื่องของความเปนผูนํา แบบแผนและพิธีกรรมตางๆ มีความแนนอนในการกําหนดเปาหมาย
ภารกิจและมีลักษณะของการสืบทอดจารีตปฏิบั ติอยางท่ีเคยมีอยูกอนโดยไมเนนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจุดเดนคือการมุงไปยังความสําเร็จในการประสานการทํางานภาพรวมของ
องคการมากกวาความสําเร็จของตัวบุคคล 

ในแงนี้จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมองคการมีสวนสัมพันธกับการออกแบบโครงสราง
องคการอยางซับซอน การศึกษาการจัดและออกแบบโครงสรางขององคการอาจสะทอน 
ใหเห็นถึงมิติทางวัฒนธรรม ไดแก บรรดาคานิยม บรรทัดฐาน เจตคติ ตลอดจนอุดมการณ 
ท่ีองคการยอมรับปรับใชอยูภายในรูปแบบท่ีเปนจุดเนนของโครงสรางขององคการ ดังนั้น 
สําหรับในสวนตอไปจะเปนการศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดโครงสรางองคการจัดการ
ทรัพยากรน้ําระดับชาติของประเทศไทย ผานมุมมองวัฒธรรมองคการโดยวิเคราะหประกอบกับ
สภาพแวดลอมท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกจากบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
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โดยแบงออกเปนสามชวง ไดแก ชวงหลังการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2545-2553) ชวงหลัง
เกิดเหตุมหาอุทกภัย (พ.ศ. 2554-2557) และชวงหลังการรัฐประหาร (พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบัน)  

 
3. พัฒนาการของการจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติของประเทศไทย

ในฐานะภาพสะทอนวัฒนธรรมองคการ 

3.1 การจัดโครงสรางองคกรจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติหลังการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545 

แนวคิดการจัดตั้ งองคกรกลางสําหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าในรูปแบบ
คณะกรรมการระดับชาติ เริ่มต้ังแตชวงกลางทศวรรษท่ี 2530 โดยในสมัยรัฐบาลพลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. 2532 จัดตั้ง “คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ” (กทช.) เพ่ือทําหนาท่ีองคกร
กลางในการกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
แบบบูรณาการในภาพรวมอยางเปนระบบ อยางไรก็ตาม ระเบียบฯ ฉบับดังกลาวไมไดมีการ
กําหนดโครงสราง สัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน โดยกําหนดไวแต
เพียงวา “ใหมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และบุคคลซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ” 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2532, 9 กุมภาพันธ 
2532) ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมี “คณะอนุกรรมการลุมน้ํา” เพ่ือทําหนาท่ีเปน
องคกรจัดการทรัพยากรน้ําในระดับพ้ืนท่ีลุมน้ํา พรอมท้ังจัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ” (สทช.) ข้ึนเปนหนวยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545,  
21 สิงหาคม 2545) 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของสังคมไทย ภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สงผลใหแนวคิดเรื่องการกระจาย
อํานาจ ประชาธิปไตยทางตรงและการมีสวนรวมของประชาชนแพรหลายไปในวงกวาง  
พรอมท้ังหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดถูกบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ จนมีการขนานนามวาเปน “รัฐธรรมนูญ 
สีเขียว” (โสภารัตน จารุสมบัติ, 2553, น. 119-127) ชวงเวลาเดียวกัน หลายประเทศท่ัวโลก 
ไดมีการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water 
Resources Management: IWRM) และองคการจัดการน้ํ าในระบบลุมน้ํ า (River Basin 
Management Organization) บนกระบวนทัศนการพัฒนาตามแนวเสรีนิยมใหม (Neo – 
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Liberal Development Paradigm) ซ่ึงมุงเนนการลดบทบาทภาครัฐและเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชน กําหนดมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน้ํา การกระจายความรับผิดชอบไปสูฐาน
ลางและเนนการมีสวนรวมของประชาชน ผานอิทธิพลขององคกรการเงินระหวางประเทศ เชน 
ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development 
Bank) ซ่ึงนําไปสูกระแสการปฏิรูประบบชลประทานและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา
ไปท่ัวโลก (Mollinga & Bolding, 2003, pp. 2-5) 

ชวงป พ.ศ. 2545 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ไดดําเนินนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
โดยมีการยุบรวมหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําท่ีมีอยูเดิมเขาไวดวยกัน 
เชน สทช. ในสํานักเลขธิการนายกรัฐมนตรี บางสวนงานของกรมโยธาธิการ กรมการเรงรัด
พัฒนาชนบท กรมอนามัย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และจัดต้ังเปนหนวยงานใหม ไดแก 
“กรมทรัพยากรน้ํา” สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, 2545) โดยกําหนดภารกิจหนาท่ีใหเปนหนวยงาน
หลักในดานการเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ในภาพรวมของประเทศ รวมท้ังทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของ กทช. (พระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, 2545; กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545, 2545) แตกระนั้นยังพบวามี
หนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับทรัพยากรน้ําอ่ืนๆ กระจายอยูในหลายกรมและกระทรวง 
อีกเปนจํานวนมาก (วุฒิสภา, 2546; สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2547)  

ในชวงเวลาเดียวกัน รัฐบาลไดดําเนินการผลักดัน “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. ...” เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมและจัดโครงสรางองคกร
บริหารจัดการน้ําท้ัง ในระดับชาติและระดับลุมน้ํา แตเนื่องจากวิกฤติการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายใต
การบริหารงานในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงนําไปสูการชุมนุมประทวงขับไลรัฐบาลของ 
กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และติดตามมาดวยการรัฐประหารโดยกองทัพ  
ในวันท่ี 19 กันยายน 2549 สภาวะท่ีรัฐบาลขาดเสถียรภาพ จึงไมสามารถผลักดันราง 
กฎหมายน้ําไดสําเร็จ ท้ังนี้ ในระหวางกระบวนการยกราง รัฐบาลไดมีการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 เพ่ือปรับปรุง
โครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการปฏิรูประบบราชการข้ึนบังคับแทนใชฉบับเดิม โดย
ดําเนินการแลวเสร็จในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
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สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรองประธาน ผูแทน
สวนราชการและผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ มีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหกรมทรัพยากรน้ํา เปนสํานักงานเลขานุการ กนช. (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550, 13 กรกฎาคม 
2550) โดยอาจถือไดวา การจัดตั้ง กนช. ข้ึนนี้ มีเปาหมายเพ่ือใหเปนองคกรสวนกลยุทธหลัก 
(Strategic Apex) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ 
รวมท้ังกรอบงบประมาณเก่ียวกับการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําระดับภาพรวมของประเทศ 

อยางไรก็ตาม ถึงแมระเบียบฯ ฉบับใหมนี้จะมีการกําหนดองคประกอบของ กนช. ไววา
ตองประกอบดวย ฝายการเมือง ผูแทนสวนราชการ และผูทรงคุณวุฒิ แตไมไดมีการกําหนด 
ลงรายละเอียดสัดสวนและจํานวนองคประกอบของคณะกรรมการไวแตอยางใด ท้ังนี้   
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคําสั่งแตงตั้ง กนช. ซ่ึงออกมาในชวงคาบเวลาเก่ียวระหวาง
รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท สืบเนื่องมาถึงชวงรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งสมัยรัฐบาล 
นายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ พบวามีความพยายามท่ีจะกําหนด
สัดสวนองคประกอบของผูแทนจากภาครัฐและนอกภาครัฐไวใกลเคียงกัน โดยประกอบดวย 
ผูแทนภาครัฐจากฝายการเมืองและ สวนราชการ จํานวน 21 ราย และผูแทนภาคประชาชน 
จากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนผูใชน้ําจากลุมน้ําตางๆ และผูทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการบริหารจัดการน้ํา จํานวน 20 ราย ในแงนี้ การจัด
โครงสรางและองคประกอบของ กนช. ในชวงระยะเวลานี้ สะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมองคการ
แบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) ท่ีเนนผูนําในภาคราชการและการประสานการ
ทํางานในภาพรวมขององคการยังคงมีอิทธิพลสูงในสังคมไทย แตอยางไรก็ตาม พบวามีแนวโนม
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังมี
รายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 1 โครงสรางองคประกอบและสัดสวนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(กนช.) หลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

ผูแทนภาครัฐ (21) ผูแทนภาคประชาชน (20) 

ฝายการเมือง (4) ผูแทนสวนราชการ (17) 

 นายกรัฐมนตรี 

 รมว. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

 รมว. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 รมว. กระทรวง 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ปลัดกระทรวงคมมนาคม 

 ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 ปลัดกระทรวงพลังงาน 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

 เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 อธิบดีกรมชลประทาน 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

 อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 รองอธิบดีกรมชลประทาน 

 รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
แผน กรมทรัพยากรนํ้า 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) 

 ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย 

 ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

 ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทย 

ผูแทนผูใชน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ํา (9) 

 ผูแทนผูใชนํ้าลุมนํ้าภาคเหนือ 

 ผูแทนผูใชนํ้าลุมนํ้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผูแทนผูใชนํ้าลุมนํ้าภาคกลาง / ตะวันออก 
/ ตะวันตก 

 ผูแทนผูใชนํ้าลุมนํ้าภาคใต 

ผูทรงคุณวุฒิ (8) 
ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานบริหาร
จัดการนํ้าตามท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เชน 

 ผูแทนสภาอุตสาหกรรม 

 ผูแทนสภาหอการคา 

 นักวิชาการ 

 ผูเช่ียวชาญ 

ท่ีมา: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 244/2550 (2550), คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีท่ี 80/2552 (2552) และ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 253/2552 (2552) 

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง อันเปนผล
สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองเพ่ือขับไลรัฐบาล ท้ังโดยกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พธม.) และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)  
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สงผลใหคณะกรรมการชุดดังกลาวไมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีผลงานเปน
รูปธรรม 

3.2 การจัดโครงสรางองคกรจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 
2554 

โครงสราง สัดสวนและองคประกอบของ กนช. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ดังกลาวขางตน ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
จนกระท่ังในป พ.ศ. 2554 เม่ือประเทศไทยตองประสบกับภัยพิบัติจากมหาอุทกภัยครั้งรายแรง
ท่ีสุดในรอบ 50 ป โดยกระแสน้ําทวมไหลบาจากภาคเหนือถึงใจกลางกรุงเทพมหานคร  
มีประชาชนไดรับผลกระทบกวา 12.8 ลานคน มีผูเสียชีวิตและสูญหายมากกวา 800 ราย  
และสรางความเสียหายซ่ึงกระทบตอการผลิต ท้ังภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนวงกวาง 
มีการประเมินวาน้ําทวมครั้งนี้เปนภัยพิบัติท่ีมีความเสียหายมากท่ีสุดเปนอันดับสี่ของโลก  
โดยธนาคารโลกประเมินความเสียหายไวสูงถึง 1.356 ลานลานบาท (ไทยพับลิกา, 2554) 

ปจจัยดังกลาวสงผลใหประเด็นปญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ํากลับมาอยูในความ
สนใจของภาครัฐอีกครั้ง หลังวิกฤติสถานการณน้ําทวมใหญบรรเทาลง รัฐบาลสมัยนางสาว 
ยิ่ งลักษณ  ชินวัตร ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหลายฉบับเ พ่ือวางแนวทาง 
การดําเนินงาน และมีการแตงตั้ งคณะกรรมการระดับชาติ ข้ึนใหมหลายคณะ อาทิ  
(1) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (2) คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) (3) คณะกรรมการนโยบายน้ําและ
อุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) และ (4) คณะกรรมการบริการจัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัย 
(กบอ.) 

สําหรับโครงสรางองคกรจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติ ไดถูกกําหนดไวโดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555 โดยมุงสราง
องคกรรับผิดชอบท่ีเปนศูนยกลางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาดานการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเรงดวน 
ภายใตแนวคิด “Single Command” ท่ีเนนความเปนเอกภาพและบูรณาการแผนและการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของเขาไวดวยกัน พรอมท้ังจัดต้ัง “สํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ” (สบอช.) เปนหนวยงานภายในสังกัดสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมา ไดเปลี่ยนมาอยูในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2556, 29 มกราคม 2556) พรอมท้ังกําหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติจํานวน 2 คณะ ไดแก 
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คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริการจัดการน้ํา
และอุทกภัย (กบอ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ  (กนอช.) ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน 
รองประธาน รัฐมนตรี ผูแทนหนวยงานของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง  
เปนกรรมการ มีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและจัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัยแหงชาติ  
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรน้ําและการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ตลอดจนวางระเบียบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ รวมท้ังการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงบประมาณในการ
จัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัย ดังมีรายละเอียดองคประกอบและสัดสวนของคณะกรรมการ
โดยสรุป ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 โครงสรางสัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัย

แหงชาติ 

ฝายการเมือง 
(12) 

ผูแทนสวนราชการ 
(28) 

ผูแทนรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน (5) 

 นายกรัฐมนตรี 

 รองนายกรัฐมนตรี (2) 

 รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 รมว. กระทรวงการคลัง 

 รมว. กระทรวงกลาโหม 

 รมว. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 รมว. กระทรวงคมนาคม 

 รมว. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 รมว. 
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

 รมว. กระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ปลัดกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 เลขาธิการคณะกรรมการ  
กฤษฎีกา 

 เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

 เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน

 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

 อธิบดีกรมเจาทา 

 อธิบดีกรมชลประทาน 

 อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล 

 อธิบดีกรมปาไม 

 อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ผูวาการการประปา
นครหลวง 

 ผูวาการการประปา
สวนภูมิภาค 

 ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

 ผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากร
นํ้าและการเกษตร 

 ผูอํานวยการ
สํานักงานเทคโนโลยี
อวกาศและ
สารสนเทศ  
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ฝายการเมือง 
(12) 

ผูแทนสวนราชการ 
(28) 

ผูแทนรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน (5) 

 ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 

 ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 ผูบัญชาการกองทัพบก 

 ผูบัญชาการกองทัพเรือ 

 ผูบัญชาการกองทัพอากาศ 

 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

 อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธพืช  

 ผูอํานวยการศูนยเตือน
ภัยพิบัติแหงชาติ 

 เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัย
แหงชาติ 

ท่ีมา: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 62/2555 (2555), คําสั่ง ท่ี 67/2555 (2555), คําสั่ง ท่ี 116/2556 
(2556), และคําสั่ง ท่ี 131/2556 (2556) 

 
(2) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซ่ึง
นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและจัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัย
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยอํานาจหนาท่ีหลักของ กบอ. ไดแก การจัดทํา
แผนปฏิบัติการและดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัย การกําหนดนโยบาย 
และอํานวยการในการบริหารโครงการเพ่ือวางระบบจัดการทรัพยากรน้ําและการใชจายเงินกู 
ในการดําเนินโครงการดังกลาว การกําหนดวิธีดําเนินการของหนวยงานของรัฐ การเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย การอนุมัติแผนงานหรือโครงการของหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของ ใหความเห็นชอบการสนับสนุนวงเงินรายจายกําลังคนวัสดุอุปกรณและทรัพยากรอ่ืน 
การสั่งการ อํานวยการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐ และการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนตอการจัดการทรัพยากรน้ําและอุทกภัย 

 
ตารางท่ี 3 โครงสรางองคประกอบและสัดสวนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

ฝายการเมือง 
(3) 

ผูแทนสวนราชการ 
(16) 

ผูแทนองคการมหาชน 
(5) 

 รองนายกรัฐมนตร ี 

 รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 อธิบดีกรมชลประทาน 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

 ผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากร
นํ้าและการเกษตร 
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 ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 

 เสนาธิการทหารบก 

 อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 อธิบดีกรมปาไม 

 อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 

 เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัย
แหงชาติ 

 ผูอํานวยการ
สํานักงานเทคโนโลยี
อวกาศและสารสนเทศ  

ท่ีมา: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 62/2555 (2555), คําสั่ง ท่ี 67/2555 (2555), คําสั่ง ท่ี 116/2556 
(2556), และคําสั่ง ท่ี 131/2556 (2556) 

 
เม่ือพิเคราะหจากสัดสวนองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการท้ังสอง

คณะดังกลาว จะเห็นไดวามีการแยกโครงสรางการบริหารออกเปนสองสวน ไดแก กนอช.  
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร (Strategic Apex) และ กบอ. ทําหนาท่ีสวนเทคนิค 
(Techno Structure) ในการกํากับควบคุมภาพรวมการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและอุทกภัยของหนวยงานตางๆ แตเม่ือมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติสอง
คณะข้ึนใหมดังท่ีไดกลาวมาแลว รัฐบาลกลับไมไดมีการยกเลิกหรือยุบคณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแหงชาติ (กนช.) ซ่ึงยังดําเนินการอยู เดิม ท้ังนี้  เ ม่ือพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนใหมท้ังสองคณะ (กนอช. และ กบอ.) กับคณะกรรมการชุดเดิม (กนช.) 
จะเห็นไดวามีการกําหนดอํานาจหนาท่ีใกลเคียงกันอยางมาก จนอาจกลาวไดวามีความซํ้าซอน
กันของอํานาจหนาท่ี อีกท้ังบรรดาผูแทนสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ  
ท้ังใน กนอช. กบอ. กนช. สวนใหญเปนผูดํารงตําแหนงเดียวกันหรือเปนบุคคลคนเดียวกัน 
ในทางปฏิบัติ จึงเปนท่ีรับทราบกันของบรรดาหนวยงานท่ีเก่ียวของวา คณะกรรมการท่ีแตงตั้ง
ข้ึนชุดใหม (กนอช.) ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการชุดเดิม (กนช.) ท่ีมีอยูไปโดยปริยาย แตปญหา
ใหญท่ีตามมาคือ คณะกรรมการท้ังสองคณะ ท่ีจัดตั้งข้ึนมาใหมนั้น ไมไดมีการกําหนดอํานาจ
หนาท่ีเชื่อมโยงกับ “คณะกรรมการลุมน้ํา” ซ่ึงเปนองคกรจัดการทรัพยากรน้ําในระดับพ้ืนท่ี 
ลุมน้ําแตอยางใด ในแงนี้ ถึงแมรัฐบาลจะมุงจัดโครงสรางองคการใหมข้ึนเพ่ือบูรณาการ 
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และสรางเอกภาพในการจัดการทรัพยากรน้ํา แตดูเหมือนวาจะยิ่งเปนการเพ่ิมความซํ้าซอน 
ในโครงสรางภาพรวมยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนภาพตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 1 โครงสรางภาพรวมขององคการจัดการทรัพยากรน้ําหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 

2554 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ผูเขียนสรุปและประมวลข้ึนจากองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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เม่ือพิจารณาจากโครงสราง สัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการท้ังสองคณะท่ี
จัดต้ังข้ึนใหม เห็นไดอยางชัดเจนวามีเพียงองคประกอบจากฝายการเมือง ผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐและผูเชี่ยวชาญ โดยไมมีผูแทนจากองคกรผูใชน้ําหรือผูแทนจากคณะกรรมการลุมน้ํา 
เขารวมเปนกรรมการแตอยางใด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการในขณะนั้น วามี
แนวโนมรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการน้ํา (Centralization) มากกวาท่ีจะมุงกระจาย
อํานาจ ท้ังนี้ อาจเกิดจากการท่ี กนอช. และ กบอ. เปนองคการจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีจัดตั้งข้ึน
ในชวงหลังมหาอุทกภัย โดยยึดหลักการดําเนินงานแบบ Single Command เพ่ือความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณน้ําทวมโดยเฉพาะ และเพ่ือดําเนิน “โครงการ
จัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย” หรือ  
“เมกะโปรเจ็กตการจัดการทรัพยากรน้ํา 3.5 แสนลานบาท” ประกอบกับรัฐบาลนางสาว 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนรัฐบาลพรรคใหญท่ีมีความเขมแข็งจากการไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้ง 
จึงสงผลใหการจัดโครงสรางวัฒนธรรรมองคการของ กนอช. และ กบอ. มีลักษณะของการ 
รวมศูนยอํานาจไวท่ีฝายการเมือง ระบบราชการและผูเชี่ยวชาญอยางชัดเจน หรืออาจกลาวได
วาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของ กบอช. และ กบอ. มีสวนผสมของวัฒนธรรมองคการ 
แบบระบบราชการ (Bureaucratic Culure) กับวัฒนธรรมแบบเนนภารกิจ (Mission Culture) 
ท่ีมุงตอบสนองตอปจจัยภายนอก อันไดแกการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย แตยังตองการ
การดําเนินงานท่ีแนนอนชัดเจนภายใตระบบของราชการเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ในขณะ
ท่ี กนช. ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการลุมน้ํ า 29 ลุมน้ํา ท่ัวประเทศ มีสัดสวน
องคประกอบของภาคประชาชนผูใชน้ําเขามามีสวนรวมมากกวา กลับไมไดมีบทบาทในชวงเวลา
ดังกลาว 

ยิ่ ง ไปกว านั้น  ด วยโครงสร างของ กนอช.  ท่ีประกอบไปดวยฝ ายการเ มือง 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 12 คน ผูแทนสวนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูนําเหลาทัพและตํารวจ และผูวาการรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนรวม 
33 คน กลาวไดวาเปนคณะกรรมการท่ีรวมบรรดาผูบริหารระดับสูงของประเทศถึง 45 คน 
ภายใตโครงสรางขนาดใหญนี้ทําใหไมสามารถจัดประชุมไดบอยครั้ง คณะกรรมการท่ีดําเนินงาน
จริงจึงเปนคณะกรรมการระดับอํานวยการ (กบอ.) ซ่ึงในขอเท็จจริงพบวา กบอ. มุงใหความ
สนใจกับการดําเนินโครงการเมกะโปรเจ็กตการจัดการทรัพยากรน้ําเทานั้น ทามกลางกระแส
ตอตานและเสียงวิพากษวิจารณจากหลายฝายท้ังในประเด็นความโปรงใสและผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม (โครงการ 3.5 แสนลาน บทเรียนความลมเหลว เวทีรับฟงความคิดเห็น 
การบริหารจัดการน้ํา, 2557) ซ่ึงตอมา รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และ กบอ. ถูกฟองรอง
ตอศาลปกครองเพ่ือขอใหพิจารณายุติโครงการเมกะโปรเจ็กตดังกลาว พรอมกับตองเผชิญหนา
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กับมรสุมการเมืองเม่ือรัฐสภาท่ีนําโดยพรรคเพ่ือไทยผานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ  
ซ่ึงรวมถึงการนิรโทษกรรมใหแกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร อยางรีบเรง นําไปสู 
การชุมนุมประทวงขับไลรัฐบาลของกลุมคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ทามกลาง 
เหตุรุนแรงและการปะทะสืบเนื่องจากเหตชุมนุมประทวงอยางตอเนื่อง ในทายท่ีสุดจึงจบลง 
ดวยการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคม 2557 

3.3 การจัดโครงสรางองคกรจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 
2557 

หลังจากการรัฐประหารสําเร็จลง หัวหนา คสช. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําชุดใหม เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การจัดการทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังยกเลิกระเบียบคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําซ่ึงออกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตรท้ังหมด (คําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 85/2557, 2557) สงผลใหสถานภาพของคณะกรรมการท้ัง กนอช. และ กบอ. 
สิ้นสุดลง โดยแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกันกับการท่ีรัฐบาล คสช. ตองเผชิญกับปญหาภัยแลงคาดการณวามี 
ความรุนแรงท่ีสุดในรอบ 40 ป  

ในป พ.ศ. 2558 หัวหนา คสช. ควบตําแหนงนายกรัฐมนตรี ออกคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี แตงต้ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี 145/2558, 2558; คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 212/2558, 2558; คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ท่ี 248/2558, 2558) ประกอบดวย นายกรัฐมนนตรีเปนประธาน รัฐมนตรี ผูแทนสวนราชการ 
และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ โดยเปนท่ีนาสังเกตวา การแตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติในครั้งนี้ ไมไดอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ียังคงบังคับใชอยู  แตกลับเปนการใช อํานาจของ
นายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงหมายความวา การกําหนดโครงสรางสัดสวนและองคประกอบของ กนช. ชุดใหมนี้ ยอม
กําหนดสัดสวนองคประกอบอยางไรก็ไดตามท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร 

ตอมา ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการจัดตั้ง “สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ” 
(คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 46/2560, 25 ตุลาคม 2560) ซ่ึงภายหลังได
เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ” (สทนช.) มีฐานะเปนหนวยงานในบังคับ
บัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 2/2561, 22 
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มกราคม 2561) และในป พ.ศ. 2561 รัฐบาลไดออกกฎกระทรวงกําหนดให สทนช. เปน
หนวยงานระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในภารกิจหนาท่ี
เก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย จัดทํายุทธศาสตรแผนแมบท และมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแหงชาติ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2561, 2561)  

สําหรับโครงสรางสัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(กนช.) ในยุครัฐบาล คสช. ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรี เปนรองประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 5 คน ผูแทนสวนราชการและ
องคการมหาชน 15 คน และผูทรงคุณวุฒิตามท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง 4 คน รวมจํานวน
คณะกรรมการท้ังสิ้น 24 คน ซ่ึงเปนการลดขนาดจากโครงสรางเดิมท่ีใหญโตเทอะทะใหเล็กลง 
แตเม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดของคําสั่งแตงต้ัง จะเห็นไดวาตามโครงสรางใหมนี้ ยังคงมี
เพียงองคประกอบของฝายการเมือง ผูแทนสวนราชการในระดับปลัดกระทรวงและอธิบดี และ
ผูอํานวยการขององคการมหาชน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคลายคลึงกับ กบอ. ชุดเดิมท่ียุบเลิกไป 
นอกจากนี้ การไมกําหนดสัดสวนองคประกอบของกรรมการท่ีมาจากตัวแทนองคกรผูใชน้ํา 
หรือคณะกรรมการลุมน้ําไวดวย ยังสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมวัฒนธรรมองคการของ กนช.  
ในยุครัฐบาล คสช.วามีแนวโนมจะหวนยอนกลับมาเปนตัวแบบพีระมิดและวัฒนธรรมองคการ
แบบระบบราชการท่ีเนนรวมศูนยอํานาจไวกับระบบราชการ โดยมิติการมีสวนรวมของ
ประชาชนกลับลดลงอยางเห็นไดชัด ดังมีรายละเอียดตามตารางดานลาง 
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ตารางท่ี 4 โครงสรางองคประกอบและสัดสวนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(กนช.) หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 

ฝายการเมือง 
(5) 

ผูแทนสวนราชการและองคกรมหาชน 
(15) 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง

(4) 

 นายกรัฐมนตรี 

 รองนายกรัฐมนตรี  

 รมว. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

 รมว. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 รมว. กระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 ปลัดกระทรวงพลังงาน 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 

 ผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร 

 อธิบดีกรมชลประทาน 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

 อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล 

 อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 เลขาธิการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

 รองเลขาธิการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

 นายอําพน กิตติอําพน 

 นายอานนท สนิทวงศ 
ณ อยุธยา 

 นางลดาวัลยฺ คําภา 

 เลขาธิการมูลนิธิ 
ปดทองหลังพระอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ท่ีมา: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 24/2561 (2561) 

 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของ กนช. จาก

เดิมท่ีเคยอยูในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตั้งแตการปฏิรูประบบราชการ ใหกลับมาอยูในภารกิจของหนวยงานกลางอยางสํานัก
นายกรัฐมนตรี ยังแสดงใหเห็นถึงชัยชนะของแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีเนนการแบงแยก
หนวยงานดานกําหนดนโยบายและกํากับควบคุม (Regulation Core) ออกจากหนวยงานดาน
ปฏิบัติการ (Operation Core) อยางเด็ดขาด มากกวาท่ีจะการกระจายบทบาทและอํานาจ 
การตัดสินใจไปยังหนวยงานตางๆ ซ่ึงการจัดโครงสรางใหมครั้งนี้ คลายกับเปนการยอนเวลา
กลับไปสูจุดเริ่มตนของการจัดโครงสรางองคกรการจัดการทรัพยากรน้ํา ในชวงกลางทศวรรษ 
ท่ี 2530 กอนการปฏิรูประบบราชการ 
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นอกจากนี้ หากพิจารณาในแงกระบวนการจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
ยังสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการทํางานของรัฐบาลหลังการรัฐประหาร ท่ีเนนใหความสําคัญ
กับหัวหนา คสช. และนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจและบริหาร
เรื่องราวตางๆ รวมท้ัง หากพิจารณาประกอบกับการออกคําสั่งแตงต้ัง กนช. โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แทนท่ีจะใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีซ่ึงยังคงมีผลบังคับใชอยู ตลอดจนการใชกลไกคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติในการจัดตั้งหนวยงานใหม นัยหนึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนไปเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการดําเนินงาน แตอีกนัยหนึ่งอาจสะทอนถึงวัฒนธรรมองคการตามตัวแบบพีระมิด
ของรัฐบาลเผด็จการทหารท่ีรวมศูนยอํานาจสั่งการไวท่ีหัวหนา คสช. และนายกรัฐมนตรีอยาง
ชัดเจน ท้ังท่ีสามารถดําเนินการไดตามกฎระเบียบและข้ันตอนของระบบราชการปกติ  

 
4. บทสรุป: ความสัมพันธของโครงสรางองคการกับวัฒนธรรมองคการ  

แนวโนมทิศทางการจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต  

หากพิจารณาจากขอคนพบของ Hofstede (2010) ท่ีชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยมี
ลักษณะวัฒนธรรมองคการตาม “ตัวแบบแบบพีระมิด” จากการท่ีเปนสังคมท่ีมีชวงหางระหวาง
อํานาจในระดับคอนขางสูงและมีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนในระดับคอนขางสูง ซ่ึงไมนา
แปลกใจเพราะผลการสํารวจดังกลาวไดถูกจัดทําข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 1960-1970 ในชวงเวลา 
ท่ีบริบทสังคมไทยยังคงถูกปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการทหารมาเปนระยะเวลายาวนาน แต
ถึงแมจะผานการเปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมืองและการเปลี่ยนผานไปสูความเปนประชาธิปไตย
มานานกวาสี่ทศวรรษ แตวัฒนธรรมองคการของภาครัฐไทยยังคงสามารถอธิบายไดดวยตัวแบบ
พีระมิดและวัฒนธรรมองคการแบบระบบราชการ ท่ีเนนรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวกับผูนํา
ฝายการเมืองและผูนําขาราชการระดับสูงอยางนาประหลาดใจ 

บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นการจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ํา ในฐานะ 
ภาพสะทอนวัฒนธรรมองคการ (แบบไทยๆ) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยและบริบทของแตละ
ชวงรัฐบาลนั้น พบวา การจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยยังสามารถอธิบาย
ไดดวยตัวแบบพีระมิดและวัฒนธรรมแบบระบบราชการ ท่ีเนนเรื่องอํานาจของผูนํา ระเบียบ
แบบแผน เพ่ือความแนนอนในการกําหนดเปาหมายภารกิจ และมุงสรางความสําเร็จในการ
ประสานงานในภาพรวมใหเกิดข้ึน โดยจะเห็นไดจากการแตงตั้งขาราชการระดับสูงจาก
กระทรวงและกรมตางๆ เขามาอยูในคณะกรรมการระดับชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงของ
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โครงสรางองคการแตละชวงอาจแตกตางเพียงการเลือกแตงตั้งจากผูแทนระดับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีกรมเทานั้น  

จากการศึกษานี้ยังพบวา ในชวงเวลาท่ีบริบทสังคมการเมืองไทยมีความเปน
ประชาธิปไตย เชน ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 การจัดโครงสรางองคการ
จัดการทรัพยากรน้ํา มีแนวโนมท่ีจะมุงเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน
มากข้ึน โดยสะทอนจากการมีสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการจากภาคประชาชนและ
คณะกรรมการลุมน้ําอยูในคณะกรรมการระดับชาติจํานวนมาก ในขณะท่ีการจัดโครงสราง
คณะกรรมการในบริบทสังคมไทยภายหลังการรัฐประหาร (โดยเฉพาะการรัฐประหารครั้งลาสุด
ของ คสช.) เม่ือพิจารณาจากสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะจะเห็นไดวา 
มีแนวโนมรวมศูนยอํานาจเพ่ิมมากข้ึน และหากพิจารณาในแงกระบวนการออกแบบโครงสราง
ยังพบวาเปนไปโดยไมไดคํานึงถึงกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ อยางไร 
ก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการของระบบราชการไทยผานการวิเคราะห
โครงสรางคณะกรรมการนี้ ยังอาจตองพิจารณาประกอบกับปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ รวมดวย 
ตัวอยางเชน ในบริบทท่ีสังคมกําลังประสบปญหาเรงดวนหรือ ภัยพิบัติ (ดังเชนกรณีการเกิด
วิกฤติมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 หรือวิกฤติภัยแลงครั้งรายแรง ในชวงป พ.ศ. 2557-2558) 
จะเห็นไดวาการจัดโครงสรางองคการจัดการทรัพยากรน้ํามีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรม
องคการแบบมุงภารกิจเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงจากภายนอกมากข้ึน แตใน
ภาพรวมก็ยังคงมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบระบบราชการท่ีเนนการรวมศูนยอํานาจไวท่ีผูนํา 
เปนหลัก 

ท้ังนื้ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติซ่ึงแตงตั้งจาก คสช.  
ไดลงมติรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 โดยกฎหมายฉบับนี้ ถือเปนกฎหมายท่ีใช
ระยะเวลาในการ ยกรางและพิจารณาอยางยาวนานกวาสามสิบป มีการเปลี่ยนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการยกรางและ เสนอรางถึง 4 หนวยงาน และมีรางกฎหมายท่ีจัดทําแลวเสร็จ 
ไมต่ํากวา 10 ฉบับ โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดแก การกําหนดให มี 
“คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ” (กนช.) เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและวางแผน
แมบทในการจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ โดยมีการกําหนสัดสวนองคประกอบ
และจํานวนของ กนช. ไวในกฎหมายฉบับนี้อยางชัดเจน ประกอบดวยคณะกรรมการ 24 คน 
แบงเปนสัดสวนของฝายการเมือง จํานวน 8 คน ผูแทนสวนราชการ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 คน 
ผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวน 6 คน และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน  
4 คน เขารวมเปนกรรมการระดับชาติ ดังมีรายละเอียดโดยสรุปในตารางท่ี 5  
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เม่ือพิจารณาจากการจัดโครงสราง สัดสวน องคประกอบของ กนช. ชุดปจจุบัน 
สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมทิศทางท่ีดีในการเปดโอการใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการน้ํามากยิ่งข้ึนตามหลักการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในระบบลุมน้ํา แตเปน
ท่ีนาสังเกตวา สําหรับองคประกอบของผูแทนสวนราชการนั้นกลับไมมีผูแทนระดับกรมท่ีมี
ภารกิจหนาท่ีและไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยตรง เชน  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมอยูองคประกอบของ กนช. แตกลับมีผูแทนจากฝายเมืองเมืองระดับรัฐมนตรี 
ถึง 8 คน เปนกรรมการ จนอาจกลาวไดวาเปน “คณะรัฐมนตรีชุดเล็กดานทรัพยากรน้ํา” 

 
ตารางท่ี 5 โครงสรางองคประกอบและสัดสวนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(กนช.) ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

ฝายการเมือง 
(8) 

ผูแทนสวนราชการ 
(4) 

ผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา 
(6) 

ผูทรงคุณวุฒิ 
(4) 

 นายกรัฐมนตรี 

 รองนายกรัฐมนตรี  

 รมว. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 รมว. กระทรวง
คมนาคม 

 รมว. กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 รมว. กระทรวง
พลังงาน 

 รมว. 
กระทรวงมหาดไทย 

 รมว. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 

 เลขาธิการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

 

 ผูแทนองคกรผูใชนํ้า (2) 

 ผูแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (2) 

 ผูแทนผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการลุมนํ้า (2) 

 

(นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูมีความรู  
ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ และ
ผลงานเปนท่ีประจักษ
ไมนอยกวา 5 ป  
ในดานการเกษตร 
ทรัพยากรนํ้า ผังเมือง 
อุตสาหกรรม) 

ท่ีมา: พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 (2561) 
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จากองคประกอบดังกลาวผูเขียนมีความเห็นวา ในดานหนึ่ง ผูยกรางในขณะนั้นอาจ
ตองการให กนช. ทําหนาท่ีเปนองคกรกลางในฐานะหนวยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติหรือหนวยกํากับควบคุมหลัก (Regulation Core) อยางแทจริง จึงกําหนดให
องคประกอบของคณะกรรมการมาจากรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดระดับกระทรวง เพ่ือแยก
ออกจากภารกิจของหนวยงานระดับกรม ในฐานะหนวยปฏิบัติการหลัก (Operation Core)  
แตในอีกดานหนึ่ง อาจตีความไดวาการจัดโครงสรางในรูปแบบดังกลาวยิ่งขับเนนใหเห็นถึง 
ความเปน “ตัวแบบพีระมิด” อยางเขมขนมากยิ่งข้ึนดวยการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง และ 
เนนใหอํานาจกับผูบริหารระดับสูงในการสั่งการและตัดสินใจเพ่ิมข้ึนกวาเดิม ถึงแมจะมี 
การกําหนดองคประกอบของผูแทนผูใชน้ําจากลุมน้ําตางๆ เพ่ิมข้ึนเปน 6 คน ก็ตาม แตเม่ือ
พิจารณาลงในรายละเอียดพบวามีสัดสวนของผูแทนผูใชน้ําท่ีสรรหาจากจาก 29 ลุมน้ํา 
ท่ัวประเทศเพียง 2 คน เทานั้น ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ีนอยมาก เม่ือเทียบกับสัดสวนของผูแทน
จากสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีสามารถใชอํานาจแตงตั้งไดเองโดยไมตอง 
มีกระบวนการสรรหา ในแงนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา สมควรเพ่ิมสัดสวนองคประกอบของผูแทน
ผูใชน้ําใน กนช. ใหมีตัวแทนผูใชน้ําจากคณะกรรมการลุมน้ํา อยางนอยใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ  

ทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนเห็นวาการบริหารงานของระบบราชการไทยยังคงยึดติดและวนเวียน
อยูกับรูปแบบการตั้งคณะกรรมการ จนอาจเรียกไดวาเปน “ระบอบคณะกรรมการ” ซ่ึงถือเปน
จารีตปฏิบัติหรือวัฒนนธรรมของระบบราชการไทย และถือเปนแบบแผนของการรางกฎหมาย
ฉบับตางๆ โดยองคประกอบของคณะกรรมการมักเต็มไปดวยบรรดาขาราชการและผูบริหาร
หนวยงานภาครัฐระดับสูง จนดูเหมือนวาสําหรับขาราชการระดับสูงแลวการเขาประชุม
คณะกรรมการตางๆ กลายเปนงานหลักมากกวาการบริหารองคการ ท้ังท่ีการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการของระบบราชการไทยยังคงมีปญหาหลายประการ อาทิ ในกรณีท่ีผูถูกแตงตั้ง 
เปนกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมได จะมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงอาจ 
ขาดความรูและไมมีอํานาจในการตัดสินใจมารวมประชุมแทน รวมท้ังในกรณีท่ีเปนกรรมการ
โดยตําแหนง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูดํารงตําแหนงก็อาจสงผลใหเกิดความไมตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการใชงบประมาณสําหรับจายเบี้ยประชุมท่ีท้ังสิ้นเปลืองและอาจไมได
กอใหเกิดผลผลิตอะไรจากการประชุมแตละครั้ง ในแงนี้ การพยายามจินตนาการถึงรูปแบบ
ใหมๆ ในการบริหารราชการ เชน การกระจายอํานาจและถายโอนอํานาจการตัดสินใจไปยัง
หนวยงานระดับปฏิบัติหรือระดับพ้ืนท่ี (Street Level) มากยิ่งข้ึน หรือการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเปนเครื่องมือชวยในการประสานงานและสื่อสารระหวางองคการ ก็อาจเปน
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ทางเลือกอ่ืนท่ีอาจชวยใหระบบราชการไทยหลุดพนจากกับดักระบอบคณะกรรมการได 
ในอนาคต 
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