เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
จากภาพรวมแนวโน้มการเกิดภั ยพิบัติที่รุนแรงและมีความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ที่มากขึ้น ปัญหา
ภัยพิบัติที่เกิดจากน้้าทั้งภัยแล้ง และอุทกภัย ถือเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อสังคมไทย โดยจากรายงาน
สถิติการเกิดภัยพิบัติและตัวเลขความเสียหายของศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรร เทา
สาธารณภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2561 พบว่า การเกิดอุทกภัยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,727 คน มีผู้ได้รับผลกระทบ
มากกว่า 55 ล้านคน และมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาท (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรม
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย , 2562) และภัยแล้ งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2551-2560 ส่ งผลให้ มีผู้ ได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 100 ล้านคน สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรกว่า 14 ล้านไร่ และมีมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจกว่า 6,000 ล้านบาท (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561) และคาด
ว่าแนวโน้มความเสียหายอาจจะทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของปัจจัยเสี่ยงที่มากขึ้น
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ จึงเป็นความพยายามในการเปิดมุมมอง และสร้าง
พื้นที่ของการสนทนาในหลายหลากมิติของภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้้า และการพยายามหาทางออกในการรับมือและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล โดยใช้กลไกของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า บทบาทของภาควิชาการในฐานะกลไกสนับสนุนฐานความรู้ รวมถึงข้อจ้ากัดในระดับพื้นที่ชุมชน โดยเป็นเวที
ของการถกอภิ ป รายจากภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อง ทั้งจากภาคราชการ ภาคประชาสั งคม ภาควิช าการ และภาค
ประชาชน เพื่อหาทางออกและเตรียมการรับมือร่วมกัน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างพื้นที่ของการสนทนาต่อประเด็นความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติด้านน้้าและธรรมาภิบาล
(2) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นภัยพิบัติด้านน้้าให้แก่ภาคีเครือข่ายภัยพิบัติของ สสส.
(3) เพื่อสร้างการสื่อสารความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่สังคม
(4) เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติเกี่ยวกับน้้าอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล โดยใช้กลไกของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กลุ่มเป้าหมาย
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ส นใจประเด็ น ภั ย พิ บั ติ ด้ า นน้้ า และธรรมาภิ บ าล ทั้ ง ภาคราชการ ภาคประชาสั ง คม
ภาควิชาการ และประชาชน นิสิต นักศึกษา จ้านวน 40 คน
สถานที่
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คณะผู้จัดงาน
ศูนย์เชื่อมโยงความรู้และวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย
(2) เกิดเวทีของการสื่อสารความเสี่ยงภัยสู่สังคม ในประเด็นภัยพิบัติเกี่ยวกับน้้าอย่างรอบด้าน
(3) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ ภัยพิบัติเกี่ยวกับน้้า อย่างเป็น
รูปธรรมและมีธรรมาภิบาล
(4) เกิดการเชื่อมโยงการท้างานร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้องในด้านภัยพิบัติ ทั้งจากภาควิชาการ หน่วยงาน
รัฐ และภาคประชาสังคม
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ก้าหนดการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1
เรื่อง “ภัยพิบัติด้านน้้าและธรรมาภิบาล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
จัดโดย ศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ สสส.
ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-15.00 น.
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย
ผู้อ้านวยการศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ โดย สสส.
13.10 – 15.00 น. ค้าถามหลักของเวทีเสวนา:
1) จะใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเกี่ยวกับ
น้้าได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
2) จะสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาจากทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างไร
▪ นโยบายและการออกแบบที่เตรียมไว้ภายใต้แผนแม่บทฯ
โดย นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้า ส้านักงานทรัพยากรน้า้ แห่งชาติ (สทนช.)
▪ ประเด็นท้าทายและบทบาทของภาควิชาการในฐานะกลไกสนับสนุนฐานความรู้
โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ผู้อ้านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
▪ ข้อจ้ากัดในระดับพื้นที่ชุมชน
โดย นายสุภาพร ปราบราย เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรำยกำร: ดร.พรพจน์ ศรีดัน สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
15.00 – 15.30 น. สังเคราะห์เนื้อหา และสรุปการสัมมนา (ห้องใหญ่)
หมายเหตุ:

*รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม
**ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อประสานงาน น.ส.บุษรินทร์ ดวงเด่น โทร. 086-760-9761 อีเมล fon.tu@hotmail.com
ผศ.ดร.อุน่ เรือน เล็กน้อย โทร. 081-781-7857 อีเมล unruan_t@yahoo.com
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