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บทคัดยอ 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ และ (๒) เพ่ือวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงเอกสารและคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  การสนทนา
กลุมจากกลุมเปาหมาย  นําผลการสนทนามาวิเคราะหและเขียนรายงานการวิจัยดวยวิธีเชิงพรรณนา 
     ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาศักยภาพจะเนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขายให

สามารถบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน

อยาง ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน โดยวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีมีหลายวิธี เชน ขุดลอก

หนอง บึง หรือแหลงน้ําอ่ืนภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกับเก็บน้ํา การชวยลดน้ําหลากจัดทํา

พ้ืนท่ีแกมลิง หรือพัฒนาพ้ืนท่ีลุมเพ่ือกักเก็บนํา เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําหลากและสํารองน้ํา

ใชเวลาหนาแลง มีการจัดทําระบบน้ําในพ้ืนท่ี เชน ประตูระบายน้ํา ทางสงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยตาจู 

การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา สรางปาเปยก สรางภูเขาปา สรางฝายขนาดเล็ก ซ่ึงมีความ

จําเปนตองฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีเสมือนอางเก็บน้ําตามธรรมชาติท่ี

คอยตรวจปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสัตวเพ่ือชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระหวางองคกร

ชุมชนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดทําแผนบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริมสนับสนุนการทําแผน และน้ําแผนท่ี

จัดทําข้ึนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภารกิจไปกําหนดเปนแผนงานของหนวยงาน มีการสรางความชัดเจนใน

บทบาทภารกิจขององคกรตางๆ บนเปาหมายการทางานรวมกันเพ่ือลดความขัดแยง ความซํ้าซอน 

การสนับสนุนและเสริมงานซ่ึงกันละกัน  ในสวนของชุมชนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยูใน

คณะกรรมการหรือคณะทํางานในโครงการท่ีเก่ียวของกับชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในโครงการ การพัฒนาแหลงน้ํา โดยภูมิปญญาชาวบานตองเปนแบบคอยเปนคอยไป ใหชุมชน

ตระหนักถึงคุณคาและเห็นโทษของผลกระทบท่ีมีน้ํามากเกินไป น้ําเสียจากมลภาวะ และนําแหงแลงไม

เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค 



 
ข 

 

Research Title:    The boosting the capacity of the public network 
     in the management of water along the line  
     Phanom Dong Rak mountain range in Si Sa Ket. 
Researchers:    Phrakrukosolsasanawong  
     Phraponsawan Thitiyano  
     Phranattapong Wajirayano and 
     PhraWaragorn sangmas  
Department:    Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
     Si Sa Ket Buddhist College 

Fiscal Year:    2561/2018 

Research Scholarship Sponsor: Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 

ABTRACT 
 The objective of this research is; to study develop the potential for water 
resource management along the Phanom Dong Rak mountain range in Si sa ket 
Province and (2) To analyze the promotion of the potential of the people network in 
water management along the Phanom Dong Rak mountain range in Si sa ket 
Province.This research is a qualitative research to study from the document academic 
and related research group to conversation from the target group to analyze and 
write a research report with a description. 
 The research has founded that the potential development focuses on 
strengthening the network to be able to manage quality. This will help promote the 
potential that leads to the strength of the community to be stable, prosperous and 
sustainable by managing water resources in the community in many ways, such as 
dredging swamps or other water sources within the community. To increase the 
amount of water storage helping to reduce flooding, creating monkey cheek areas or 
develop lowland areas to store water In order to develop the area to be a reservoir 
for flooding and reserve water for drought. There is a water system in the area such 
as floodgate. Waterways from Huai Tachu reservoir Water management in watershed 
forest areas create a wet forest build Forest Mountains build a small weir which is 
necessary to rehabilitate and preserve the fertile conditions of the watershed area 
like natural reservoirs that allow water to flow into rivers and streams nurture animals 
for life consistently throughout the year. 
 Guidelines for the development of participation in water resources 
management among community organizations must set goals, directions and form an 
integrated working plan for water resource management. By various related agencies 
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to promote and support the plan and water maps prepared specifically for the 
mission to be defined as work plans of the department There is a clear role in the 
mission of various organizations. On the goal of working together to reduce conflicts, 
redundancy, and support and complement each other as for the community, the 
community should participate in the committee or working group in the project 
related to the community. Opportunity for people to participate in the project. Water 
source development in which the wisdom of the villagers must be gradual Let the 
community realize the value and see the penalty for the effect of having too much 
water. Polluted water and arid water is not enough for consumption and 
consumption. 
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ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหงานวิจัยนี้สําเร็จดวยดีและสมบูรณยิ่งข้ึน และงานวิจัยนี้จะกอใหเกิดประโยชน
ท้ังในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ ในประเด็นตาง ๆ ท่ีสืบเนื่องกัน นําไปสูการขยายผล
และการปรับประยุกตใชตอไป 
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๑.๑ ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย  
  ในปจจุบันการเพ่ิมจํานวนประชากรมนุษย กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางมาก
เนื่องจากมีการเคลื่อนยายทรัพยากรธรรมชาติไดจากทุกๆ แหลงท่ีมีอยูในโลก การเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรทําใหมีความตองการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนดวยจึงกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อยางเชน ปญหาน้ําเสีย ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอกิจกรรมและการดํารงชีวิตของมนุษย 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอยูในโลก โดยเฉพาะมนุษยมีความตองการใชน้ําในปริมาณมากเพ่ือ
ประโยชนในกิจกรรมชีวิตตางๆ เชน เกษตรกรรม การทองเท่ียว การอุตสาหกรรม และการอุปโภค
บริโภค ซ่ึงเปนปญหาใหญของประเทศไทย สาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา ไดแก เศษอาหาร 
กากของเสีย สารเคมีสารพิษ โลหะหนัก รวมท้ังปุยและสารปราบศัตรูพืชท่ีใชในการเกษตรไหลลงสู
แมน้ําลําคลอง บึง ฯลฯ ในปจจุบันแมน้ําสายหลักๆ ก็มีปญหาเก่ียวกับคุณภาพน้ําท่ีต่ําลง และสงผล
กระทบเปนอยางมาก 

  น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชนในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การ
คมนาคมขนสง และ เปนแหลงอาหารเสริมท่ีสําคัญ 0

๑ น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้ําตามสภาพธรรมชาติท่ีประชาชนทุกทองท่ีอาศัยใช 
ไดแก น้ําในบรรยากาศ (ฝน) น้ําผิวดิน และน้ําบาดาล นับเปนผลิตผลจากธรรมชาติท่ีเราไมสามารถ
ผลิตเพ่ิมข้ึนมา หรือลดปริมาณท่ีมีอยูในธรรมชาติไดเองตามตองการ ทรัพยากรน้ําเปนสิ่งจําเปนตอ 
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ท้ังพืช สัตว รวมท้ังมนุษยดวย คนเรามีชีวิตอยูไดไมเกิน ๓ วันหากขาดน้ํา
และน้ํายังมีความสําคัญตอทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดินแรธาตุตางๆ และน้ํามีผลตอความอุดมสม
บูรณของระบบนิเวศธรรมชาติเพ่ือสรางความชุมชื้นในดินบนพ้ืนดินและในอากาศเหมาะแกการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตวนานาชนิดทําใหเกิด ความหลากหลายทางชีวภาพสรางความม่ันคง             
ตอระบบนิเวศโดยเฉพาะระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณของปาตนน้ําเปนตนกําเนิดของน้ําและลํา
น้ําสาขาเปนแหลงสะสมน้ําท่ีมีขนาดใหญจนมี ปริมาณเพียงพอกอเกิดเปนสายน้ําและลําธารสายเล็กๆ 
รวมกันเปนแมน้ําลําธารไหลลงสูพ้ืนท่ีราบลุม สิ่งมีชีวิตท้ังมนุษยพืชและสัตวไดอาศัยแมน้ําลําธารใน
การดํารงชีวิต1

๒ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใย ทรงใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับน้ําซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ใหกับ
เกษตรกรซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของแผนดินมาตั้งแตตนรัชกาลจนถึงปจจุบันดังพระดํารัสท่ีวา “… 

                                                           

  ๑ สุกาญจน  รตันเลิศนุสรณ,  หลักการจัดการสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, ๒๕๕๐), หนา ๕๓. 
  ๒ นิติกรณ   วงคชัย , “การจัดการน้ําของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม”,  
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓), หนา ๑.  



 
๒ 

 

หลักสําคัญวา ตองมีน้ํา น้ําบริโภคและน้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยูท่ีนั่น ถามีน้ําคนอยูได 
ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได…”๓  เปนความตอนหนึ่ง
ในพระราชดํารัสอยางตรงไปตรงมาท่ีทรงวางน้ําหนักใหกับเรื่อง น้ํา โดยท่ีน้ํานั้นเปนองคประกอบ
สําคัญของการดํารงชีวิต ถาไมมีน้ําชีวิตก็ไมสามารถอยูรอดไดและอีกพระราชดํารัสหนึ่งเก่ียวกับ
ความสําคัญของน้ําท่ี 

  ในปจจุบันการเพ่ิมจํานวนประชากรมนุษย กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางมาก
เนื่องจากมีการเคลื่อนยายทรัพยากรธรรมชาติไดจากทุก ๆ แหลงท่ีมีอยูในโลก การเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรทําใหมีความตองการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนดวยจึงกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อยางเชน ปญหาน้ําเสีย ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอกิจกรรมและการดํารงชีวิตของมนุษย 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตตางๆ  ท่ีอยูในโลก  โดยเฉพาะมนุษยมีความตองการใชน้ําในปริมาณมากเพ่ือ
ประโยชนในกิจกรรมชีวิตตางๆ เชน เกษตรกรรม การทองเท่ียว การอุสาหกรรม และการอุปโภค
บริโภค ซ่ึงเปนปญหาใหญของประเทศไทย สาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา ไดแก เศษอาหาร 
กากของเสีย สารเคมีสารพิษ โลหะหนัก รวมท้ังปุยและสารปราบศัตรูพืชท่ีใชในการเกษตรไหลลงสู
แมน้ําลําคลอง บึง ฯลฯ ในปจจุบันแมน้ําสายหลัก ๆ ก็มีปญหาเก่ียวกับคุณภาพน้ําท่ีต่ําลง และสงผล
กระทบเปนอยางมากตองมีการจัดการใหมีพอ พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เม่ือวันท่ี ๔ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วา “เคยพูดมาหลายปแลว ในวิธีท่ีปฏิบัติเพ่ือท่ีจะใหมีทรัพยากรน้ําท่ีพอเพียง
และเหมาะสม คําวาพอเพียงก็หมายความวาใหมีพอในการบริโภค ในการใช ท้ังในดานการใชอุปโภค
ในบาน ท้ังในการใชในการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมตองมีพอ ถาไมมีพอ ทุกสิ่งทุกอยางก็จะชะงักลง 
แลวทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราภูมิใจวาประเทศไทยเรากาวหนาเจริญก็จะชะงัก ไมมีทางท่ีจะมีความเจริญถา
ไมมีน้ํา”  กระแสพระราชดํารัสดังกลาว ทําใหทุกคนตระหนักถึงความหวงใยปญหาเก่ียวกับน้ําท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูทรงมีตอพสกนิกรของพระองคอยางแทจริง 
  ดังนั้น น้ําจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยท่ีตองมีการบริหารจัดการท้ังปริมาณและ
คุณภาพอยางเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูเก่ียวของทุกฝาย และชุมชนในลุมน้ํา ควรตองรวมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ํา
บางสวนใหมีความเหมาะสมกับกาลปจจุบันดวยแนวคิดของนโยบายท่ีตั้งอยูบนฐานแหงความเปนจริง 
และสามารถปฏิบัติไดโดยอาศัยขอมูล ความรอบรู และสติปญญาของผูเก่ียวของทุกฝายท่ีเขาใจใน
รากเหงาแหงปญหา ซ่ึงการจัดการน้ําในปจจุบันควรมีกลไกสําคัญไดแก การมีสวนรวมของทุกฝายใน
การทํางานแบบรวมดวยชวยกันคิด ชวยกันหารูปแบบและวิธีดําเนินการแกปญหาตาง ๆ แบบบูรณา
การในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนโดยไมเกิดความขัดแยงในสังคม 
  น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต รวมท้ังมีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมีเกษตรกรรมเปนพ้ืนฐานอยางประเทศไทยการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรน้ําเปนเรื่องสําคัญ ทําอยางไรจึงจะน้ําใชตามความตองการอยางพอเพียงตลอดไป 

                                                           

 ๓ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 



 
๓ 

 

และไมเกิดอุทกภัยเนื่องจากน้ํามากเกินไปในบางชวงเวลา วิธีการการบริหารจัดการท่ีนิยมใชกันก็คือ 
การกอสรางเข่ือนเก็บกักน้ํา กอสรางฝายน้ําลน ซ่ึงนอกจากผลประโยชนท่ีจะไดรับแลว สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็
คือ ปญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการสรางเข่ือน กอสรางฝายน้ําลน ท้ังสภาวะแวดลอม วิถีชีวิตความ
เปนอยูของผูท่ีไดรับผลประโยชนจากการใชน้ําดานอ่ืนๆอีกมากมาย การจัดการแกปญหาเหลานี้จะ
ดําเนินการอยางไร จึงจะแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  ไมมีปญหาความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีและหรือกลุมคนตางๆ ท่ีไมใชประชาชนในพ้ืนท่ี  สําหรับประเด็นท่ีผู
ศึกษามีความสนใจคือ  การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะศึกษาถึงการบริหารจัดการน้ําของประชาชนในการ
บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน และบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการน้ํา 
  จากเหตุผลดังกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก เพ่ือการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ใหเห็นถึงศักยภาพในการสงเสริมการบริหารจัดการน้ําให
เปนไปตามเปาหมายท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรน้ําใหคงอยูและใชประโยชนอยางคุมคามากท่ีสุด 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒. เพ่ือวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ 
  ๑. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางไร 
  ๒. การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางไร 

 
๑.๔ ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงเชิงคุณภาพ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
   มุงศึกษาประเด็นการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.๔.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากร และกลุมตัวอยาง 



 
๔ 

 

  ๑) ขอบเขตด าน พ้ืน ท่ี  ได แก  บ านคอตานี  ตํ าบลโนนสู ง อํ าเภอขุนหาญ                     
จังหวัดศรีสะเกษ บานตาเอก ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บานกระเบา              
ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒) ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก ประชาชน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดประชาชน เพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชในเปนกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน
ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน ๑๘ คน 
  ๓. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เปนตนไป 
 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
  การสงเสริมศักยภาพ(The boosting the capacity) หมายถึง การนําความรูความสารถ
ท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการน้ําเปนการฝกอบรมท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานเนนมีผลตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม 
  เครือขายประชาชน(public network) หมายถึง เปนเครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกัน
ของภาคประชาชนกลุมตางๆท่ีเห็นถึงปญหาของระบบการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขานพนม
ดงรักในเขตอีสานใต  
  การบริหารจัดการน้ํา (management of water) หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธี) 
จัดการน้ํา ซ่ึงโดยท่ัวไปเก่ียวของกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใชเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ 
รวมตลอดถึงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําใหคงอยูและมีใชอยางยืนยาว รวมท้ังการแกไขปญหาอัน
เกิดจากทรัพยากรน้ําท้ังดานปริมาณและคุณภาพใหหมดไป 
  การบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ  หมายถึง การบริหารจัดการน้ําโดยนําเอาแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ มาใชในการจัดการน้ําของชุมชน 
  เทื อกเขาพนมดงรัก (Phanom Dong Rak mountain range) หมาย ถึง เป นแนว
เทือกเขาท่ีตอเนื่องมาจากเทือกเขาสันกําแพง เริ่มจาก ชองตะโก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
ทอดตัวเปนแนวยาวไปทางดานตะวันออกของภาคอีสานตอนลาง เปนเสนก้ันพรมแดนระหวางไทยกับ
กัมพูชาและลาว ดวย อยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ สุดปลายเทือกเขาท่ีปากแมน้ํามูล 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาว ๕๔๔ กิโลเมตร ในงานวิจัยนี้หมายเอาเฉพาะ
เทือกเขาท่ีอยูในเขตจังหวัดศรีสะเกษเทานั้น 
 

 
 
 
 



 
๕ 

 

๑.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
  ๑.ไดขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักของเครือขายประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๒.ไดแนวทางการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๓.ไดนําขอมูลใชในการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา
ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กระบวนการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขาย

ประชาชน 

การบริหารจัดการนํ้าตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักใน

จังหวัดศรีสะเกษ 
องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน 

การสงเสริม
ศักยภาพของ

เครือขายประชาชน
ในการบริหาร

จัดการนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรัก
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

การสงเสริมศักยภาพ
ของเครือขายประชาชน
ในการบริหารจัดการนํ้า 

แนวคิดเก่ียวกบัการ

สง่เสรมิ 



 
 
 

 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการ

บริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ โดยไดศึกษาคนควาเอกสาร มี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยา 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศภูมิศาสตรGIS (Geographic Information System) 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 น้ํามีความจําเปนท้ังในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

พัฒนาประเทศ ไดแก การอุปโภค บริโภค การประกอบอาหาร ชําระรางกาย การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว 
เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมตองใชน้ําในขบวนการผลิตโดยใช
ลางของเสีย หลอเครื่องจักรและระบายความรอน น้ําจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางมากและเปน
ทรัพยากรท่ีทรงคุณคา จึงมีความจําเปนท่ีทุกฝายตองรับรู ตระหนักและเขาใจอยางลึกซ้ึงตอวงจร 

 การเกิดน้ําในระบบนิเวศธรรมชาติของปาตนน้ํา เปนหนาท่ีของทุกคนและทุกภาคสวนตอง
ชวยกันปกปอง ดูแลรักษา อนุรักษปาตนน้ํา การใชน้ําอยางรูคุณคา เพ่ือใหมีปริมาณและคุณภาพน้ําใส
สะอาดไหลตลอดท้ังป อีกท้ังในอนาคตจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาความเปนอยูใหสูงข้ึนจําเปนตองใชน้ําปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ในขณะท่ีปริมาณน้ํามี
จํานวนจํากัดท้ังดานปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ จึงจําเปนตองมีการจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด0

๑ 
 ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดคําถามวา “การจัดการทรัพยากรน้ํา” คืออะไร มีเปาหมายหลักการ

และ วิธีการของการจัดการทรัพยากรน้ําอยางไร ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ความหมายการบริหารจัดการน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนการปฏิบัติเก่ียวกับ

กิจกรรม การพัฒนา การจัดสรรและใชประโยชน การปองกัน และการฟนฟูลุมน้ํา แมน้ําลําคลอง
เพ่ือใหไดรับประโยชนอยางเสมอภาคและยั่งยืน มีผูใหความหมายดังนี้ 
                                                           

 ๑ ปราโมทย ไมกลัด, คูมืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย, (นนทบุรี : สมาคมศิษยเกาวิศวกรรม
ชลประทาน, ๒๕๒๕), หนา ๖. 



 
 

๗ 
 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนวิธีการหรือกิจกรรมดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาแหลงน้ํา การจัดสรรน้ํา การปองกัน และแกไขภัยธรรมชาติดานน้ํา และการปองกัน แกไข
มลพิษทางน้ํา เพ่ือใหสามารถใชน้ําใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด1

๒ ดวยความสมเหตุสมผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา เปนกระบวนการในการจัดหาน้ํา จัดสรร อนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรน้ํา อยางยั่งยืน ตลอดจนการแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในทุกพ้ืนท่ี2

๓ มีความเปนแนว
ทางการปฏิบัติตอการบริหารจัดการน้ําความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตาม
มาตรการ วิธีการหรือกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปนการศึกษาปญหา การวางแผน การกําหนด
นโยบาย การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการจัดหา จัดสรร อนุรักษฟนฟู ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรน้ํา และแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรมและยั่งยืน 

 ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ํา คือ การจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือปองกันปญหาท่ี
จะเกิดจากทรัพยากรน้ํา และตองจัดการควบคูกับปาตนน้ําดวย ความสําคัญของงานอนุรักษตนน้ํา
ตอนบนนั้น เปรียบเสมือนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถใหน้ําตอพ้ืนราบหรือพ้ืนท่ีตอนลางไดมากพอ
ตลอดเวลาและมีคุณภาพดีตามท่ีตองการ ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีปาถูกทําลายน้ําอาจไมถูกเก็บไวในดิน มัก
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง และการมีน้ํามากเกินไปในฤดูฝนซ่ึงจะแปรสภาพ อุทกภัย
โดยเฉพาะในเขตรอน นักจัดการลุมน้ําจํา ตองมีการสรางอางหรือเข่ือนเก็บน้ําเพ่ือทดแทนดินท่ีไม
สามารถเก็บน้ําได อางหรือเข่ือนอาจจะมีการยกเลิกไปถามีการพัฒนาท่ีดินใหมีสมรรถภาพในการเก็บ
น้ําได อยางไรก็ตาม การสรางอางหรือเข่ือนเก็บน้ําเพ่ือเอาไวใชสอย เปนหลักประกันในการมีน้ําใชสอย
ไดตามเวลาท่ีตองการ อีกท้ังยังชวยใหน้ําท่ีมีตะกอนปนอยูใสสะอาดข้ึน ทําใหสามารถนําน้ํามาใชได
และลดตนทุนในการทําความสะอาดน้ํา3

๔ 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชนอนันตและมีโทษมหันต หากไมไดมีการจัดการและ

ควบคุมท่ีดีพอ การใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําจําเปนจะตองอาศัยการวางแนวการจัดการและพัฒนา
แหลงน้ํา และการควบคุมปริมาณและอัตราการไหลของน้ําใหพอเหมาะ พรอมท้ังคํานึงถึงคุณภาพและ
ระยะเวลาการไหลของน้ําในเวลาเดียวกันดวย นอกจากนี้การอนุรักษทรัพยากรน้ําจะตองพิจารณา
ควบคูกับการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําทุกประเภทรวมกันใหบังเกิดผลคุมคามากท่ีสุดเพราะการใช
ประโยชนจากน้ําแตละประเภทจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไดยาก4

๕ 

                                                           
๒ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, รายงานการ

วิเคราะหโครงการปรับ ภาคราชการสูยุคโลกาภิวัตน, พิมพครั้งท่ี ๒, (โรงพิมพกองกลาง : สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หนา ๑๕. 

๓  กรมทรัพยากรนํ้า, การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรนํ้า, 
๒๕๔๖), (อัดสําเนา). 

๔ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตร, การบริหารจัดการน้ําและการพัฒนาการ
เกษตรในเขตชลประทาน, (กรุงเทพมหานคร : กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘), 
หนา ๒๐. 

๕ พระสมบูรณ ปูรณปุญโญ (พุมจันทร), “บทบาทของพระสงฆวัดพระบรมธาตุดอยผาสมในการสงเสริม
และพัฒนาสิ่งแวดลอม ศูนยการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม”, การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔), หนา 
๒๗-๒๘. 



 
 

๘ 
 

๒.๑.๒ เปาหมายของการจัดการทรัพยากรน้ํา 
การจัดการทรัพยากรน้ํา มีเปาหมายเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตการณน้ํา ไดแก การขาดแคลน

น้ํา อุทกภัย คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม อยางเปนรูปธรรม ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ใหปญหาบรรเทา
หรือกําจัดจนหมดสิ้นไป และเพ่ือใหทุก ๆ สิ่งในสังคม ท้ังคน สัตวและพืช ฯลฯ มีการดําเนินชีวิตท่ีดี มี
ความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีน้ําใชอยางยั่งยืนและท่ัวถึง
5

๖ 
เปาหมายของการจัดการทรัพยากรน้ําตามกรอบแนวความคิดในการจัดทํานโยบายน้ํา

แหงชาติ มีอยูวา การจัดทํานโยบายน้ําแหงชาติมุงเนนกระบวนการประสานงาน การพัฒนาและการ
บริหารทรัพยากรน้ํารวมกับทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
โดยมุงหวังใหไดผลตอบแทนสูงสุดท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมวิสัยทัศนน้ําแหงชาติ และภายในป 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีน้ําใชอยางเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการองคกร 
ระบบกฎหมาย ในการใชทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม ยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีสวน
รวมในทุกระดับ6

๗ 
เปามายของการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการอยางมีสวนรวม ท้ัง

ภาครัฐและชุมชน ในการรวมกันจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากชุมชนท่ีอาศัย
อยูในแตละพ้ืนท่ีมีความตองการใชน้ําท่ีแตกตางกันไป เปาหมายการจัดการทรัพยากรน้ําของภาครัฐจึง
ตองตอบสนองความตองการของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ําใหเพียงพอ ทันตอความ
ตองการใชงาน ไมทวมขังและมีคุณภาพน้ําท่ีดี ซ่ึงการจัดการทรัพยากรน้ําตองมีแนวคิดในการจัดการ
วาจะตองวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย 

๒.๑.๓ หลักการจัดการทรัพยากรน้ํา 
ในอดีตการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในภาครัฐ เปนการ

ลงทุนท้ังในระดับการศึกษา การสํารวจ การออกแบบ การกอสราง การสงน้ําและบํารุงรักษาตลอดอายุ
การใชงานของโครงการ แตดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกท่ีสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยไมวาจะเปนหนวยงานระดับชาติ World Trade Organization (WTO) หรือ Asian 
Development Bank (ADB) ท่ีมีเง่ือนไขตอการบริหารจัดการน้ําชลประทานท่ีตองการใหผูใชน้ําไดมี
บทบาทในการวมรับผิดชอบตอการบริหารจัดการ รวมถึงการบํารุงรักษาระบบชลประทานท่ีผูใชน้ํา
ไดรับประโยชนโดยตรง ดังนั้นเทคโนโลยีตางท่ีภาครัฐไดพัฒนามาในอดีต จําเปนตองเผยแพร และ
ถายทอดใหผูใชน้ําไดรับทราบ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการดวยตัวเอง ดังนั้นการจัดระบบการควบคุม
การใชน้ําชลประทานจึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดขอบเขตและบทบาทของภาครัฐและผูใชน้ําใน
อนาคต ทรัพยากรน้ํามีความสัมพันธเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ดิน ปาไม สัตว เปน
ตน ไมสามารถแยกการจัดการน้ําไดเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีขอบเขตของการ
จัดการท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกันในดานการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ํา การจัดสรรน้ํา การปองกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปองกันมลพิษทางน้ํา และการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงมีผลตอการกําหนดนโยบาย 

                                                           
 ๖ พงศธร โสภาพันธุ และคณะ , โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองการจัดการน้ํ า
ชลประทานสําหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), หนา ๔๘. 
 



 
 

๙ 
 

และแนวทางในการดําเนินการจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดความ ยั่งยืนตอไป ตองอาศัยหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน โดยมีผูใหหลักการและแนวทางไว ดังนี้ 
 หลักการจัดการทรัพยากรน้ําวา ตองคํานึงถึง หลักการดังตอไปนี7้๘ 

 ๑) การพัฒนาอยางองครวม (holistic approach) น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
หนึ่งท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิด เชน ดิน ปาไม ในมิติ ตาง ๆ ท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ 

 ๒) มีลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) การจัดการทรัพยากรน้ําเปนการนํา
ความรูจากหลายหลายวิธีมาใชในการจัดการทรัพยากรน้ํ า เชน ดานวิศวกรรมศาสตร ดาน
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร และดานสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครอบคลุมตั้งแต การออก
กฎระเบียบเก่ียวกับการใชประโยชนจากน้ํา เทคโนโลยีการกอสรางเพ่ือนําน้ํามาใช ประโยชนการ
บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตามนโยบายผูบริหารประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเก่ียวกับน้ํา
ในชุมชน รวมถึงการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําระหวางกลุมคนใน สังคม เปนตน 

๓) อยูภายใตกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) เปนการผสมผสาน 
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชให เกิดประโยชน กับสังคม ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับของทรัพยากรตาง ๆ 

๔) มีความเปนเอกภาพ (unity) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย จะตองมี ความ
เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

๕) มีความเปนเครือขาย (network) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะตองเนน เครือขาย 
ในท่ีนี้หมายถึง เครือขายของทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย และเครือขายของผูท่ีมีสวน เก่ียวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น อันไดแก รัฐ เอกชน และประชาชน 

๖) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) น้ําจัดเปนสมบัติ สาธารณะท่ี
ทุกฝายในสังคมตองมีสวนรวมในการจัดการ เพ่ือจัดหาน้ําท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง วัตถุประสงคของ
การใชน้ําได นับตั้งแตการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รวมไปจนถึงการธํารงรักษา
วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําได 8 ๙ จึงมีความสอดคลองกับเปนองคกรจัดการทรัพยากรน้ําประเทศ
แคนาดา ไดใชหลักการจัดการ ทรัพยากรน้ําใหประสบความสําเร็จ และเกิดความยั่งยืนวาตองคํานึงถึง
ดุลยภาพของระบบนิเวศและ ความเทาเทียมกันของคนในสังคมสําหรับคนรุนปจจุบันและอนาคต มี
องคประกอบการ จัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 

๑) การจัดการทรัพยากรน้ําอยางผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณน้ํา 
กับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธระหวางระบบ สถาบัน 

๒) สนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองคุณภาพน้ํา โดยตระหนักถึงคุณคาของ ปริมาณ
น้ําท่ีมีอยูจํากัด รวมท้ังคาใชจายในการจัดการท้ังปริมาณและคุณภาพ สรางความสมดุลในดาน

                                                           
๘ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, (รายงานการ

วิเคราะหโครงการปรับภาคขาราชการสูยุคโลกาภิวัตน), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกองกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หนา ๑๗. 

๙ สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คูมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางผสมผสาน ในพ้ืนท่ีระดับตําบล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๗. 



 
 

๑๐ 
 

การศึกษาการใชน้าํ กลไกตลาดและกฎเกณฑเพ่ือสนับสนุนทางเลือกใหกับผูใช และตระหนัก ถึงความ
รับผิดชอบและประโยชนท่ีผูใชตองรับผิดชอบจากการใชทรัพยากรน้ํา 

๓) การแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํ า โดยนําเอาระบบการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผลและการวิจัยมาใช น้ําเอาระบบขอมูลทุกดานมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนใหมี การ
ปรึกษาหารือและการมีสวนรวมจากสาธารณชน มีการนํากลยุทธการเจรจาตอรอง และการ ไกลเกลี่ย
มาใชเพ่ือหาฉันทามติ รวมท้ังสนับสนุนใหสาธารณชนรับทราบถึงขอมูลขาวสาร อยางโปรงใส และให
การศึกษากับประชาชน 

ปราโมทย ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ไดบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในประเทศไทย ซ่ึงสรุปหลักจัดการทรัพยากรน้ําได ๕ ประการ9

๑๐  ดังนี้ 
๑) การพัฒนาแหลงน้ํา หรือการจัดการน้ํา มุงถึงการจัดหาน้ํามาใชใหเปนประโยชนดาน

ตาง ๆ ตามศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ํา วางแผนการใชน้ําอยางมีระบบเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดมีการใชอยางยั่งยืน 

๒) การจัดสรรน้ําใหมีประสิทธิภาพ งานจัดสรรน้ําและใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในแตละ
ลุมน้ํา จําเปนท่ีจะตองมีระบบจัดกิจกรรม งานจัดสรร และการใชทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓) การอนุรักษแหลงน้ําในลุมน้ํา ลุมน้ําประกอบดวย พ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
พ้ืนท่ีตนน้ํา ตองอนุรักษระบบปา ในแหลงน้ําธรรมชาติบางแหงตื้นเขินมีวัชพืช สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาน้ําใหมีคุณภาพดี เปนหนาท่ีของประชาชนท่ีจะตองรวมมือกันรักษาแหลงน้ําดูแลลําน้ํา
ใหมีคุณภาพ 

๔) การแกไขปญหาน้ําทวม เปนกิจกรรมสําคัญ เพราะธรรมชาติประเทศไทยเราตั้งอยูใน
เขตฝนตกมาก ในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมในเขตภาคเหนือ 

๕) การควบคุมคุณภาพน้ํา ซ่ึงในขณะนี้เปนปญหาสําคัญของประเทศ ท้ังในชุมชนเล็ก
ชุมชนใหญ รวมท้ังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประสบปญหาเนาเสีย 

๒.๑.๔ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา 
ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการบริหาร จัดการน้ําการจัดการชุมชนบนพ้ืนท่ีตนน้ํา จึงควร

ยึดแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนใหเกิดความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาแบบทางสายกลาง หมาย
รวมถึง การพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวางการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับ
การใชประโยชน10

๑๑ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
๑) การจัดองคกร ไดแก การจัดรูปแบบโครงสรางองคการบริหารในรูปของ หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จําเปนตอง สอดคลองกับ
ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ท่ีเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย และพ่ึงพิงซ่ึงกัน และกัน ไดแก 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม ท่ีอยูในเขตลุมน้ํา อนึ่ง ลักษณะการจัดองคกร มีผล ตอการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแตกตางกัน กลาวคือ การจัดองคกรแบบตามหนาท่ี เปนการจัดองคกร ในแนวดิ่ง องคกร

                                                           
๑๐ ปราโมทย ไมกลัด, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๑), หนา ๕. 
๑๑ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกองกลาง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หนา ๗๖. 



 
 

๑๑ 
 

ลักษณะนี้ทําใหการดําเนินงานขาดความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ในขณะท่ี ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
เก่ียวโยงซ่ึงกันและกันในแนวราบดังนั้น การจัดองคการท่ีดีตองจัดใหเหมาะสมกับความเชื่อมโยงของ
ทรัพยากร ธรรมชาติในลักษณะเครือขาย โดยจัดใหมีระบบการ ประสานงานระหวางองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๒) งบประมาณ ในการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีทําให การ
ดําเนินงานเกิดการขับเคลื่อนของทรัพยากรการบริหารไปสูเปาหมายท่ีวางไว งบประมาณท่ี จัดสรรใน
แตละดาน จึงเปนตัวชี้วัดทิศทางการพัฒนาขององคการวาใหความสําคัญกับงานดานใด  

การบริหารทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือใน
การจัดการน้ํา ผืนดิน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทางดาน
เศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคมในทางแนวท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมทาลายและรักษาไวซ่ึงระบบ
นิเวศท่ีสําคัญน้ําควรไดรับการจัดการภายใตขอบเขตความเปนลุมน้ํา ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการ
มีสวนรวมของสาธารณะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการจัดการ
น้ําท่ีมองเปนองครวม (Holistic) เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ในการจัดสรรน้ําและการควบคุมการใชน้ําใน
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และเปาหมายของสิ่งแวดลอม การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการ
จัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก การตั้งราคาคาน้ําการเรียกเก็บคาน้ําจากผูใชตามปริมาณน้ําท่ีใช หรือตาม
ประเภทพืชท่ีเพาะปลูกในอัตราท่ีสะทอนถึงตนทุนคาเสียโอกาสในการจัดหาน้ํา ดังเชน การเก็บเงิน 
“คาเบี้ยน้ํา” ในการจัดการน้ําของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงรัฐบาลกลางตองจายคาเบี้ยน้ําประมาณรอยละ11

๑๒ 
รัฐบาลทองถ่ินหรือจังหวัดซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูจัดการอางเก็บน้ําตองจายรอยละ ๒๐ – ๒๓ และเกษตรกร
ตองรวมจายดวยประมาณรอยละ ๑๐ – ๑๓ เปนตน หรือการลดการใชน้ําโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชน้ํา เปนตน อีกท้ังการกําหนดสิทธิในน้ํา ซ่ึงอาจกระทําโดยการออกโฉนดนําการ
กําหนดการจัดเก็บคาน้ําเพ่ือคืนเงินลงทุน (cost recovery) ภายใตกลไกตลาดเสรี ท้ังนี้ เพ่ือใหสิทธิ
การใชน้ําสามารถจําหนาย หรือถายโอน เปลี่ยนเจาของไดเหมือนกับโฉนดท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการใชน้ําท่ี
คุมคา12

๑๓ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงองคการทางสังคมเปนโครงสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลในกลุมและระหวางกลุมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ท่ีมีแนวทางสูการปฏิบัติ
ในทางแกปญหาวิกฤตอุทกภัย ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จึงพยายามแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําโดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบในการจัดการทรัพยากรน้าํใหมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ํา 
ปรัชญาของการจัดการลุมน้ําจากนักคิดนักวิจัยไดเสนอแนวความคิดวาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํานั้น ดังนี้ ความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีวิธีการดําเนินการในพ้ืนท่ีรับ
ประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษาซอมแซมสิ่งสึก
หรอใหคืนสูสภาพ การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหใช ประโยชนไดตอไป เพ่ือใหสิ่งท่ีดําเนินการนั้นบังเกิด

                                                           
๑๒ GWP-TAC, Integrated Water Resources Management, TAC Background papers, 

(Stockholm : Global Water Partnership, 2000. p,4. 
๑๓ ธนาคารโลก, “กาวพนวิกฤติ : ยุทธศาสตรเพ่ือสรางโฉมใหมแกการพัฒนาชนบทไทย”, (ม.ป.ท, 

๒๕๔๒), (อัดสําเนา). 



 
 

๑๒ 
 

ผลอยางยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติ 13

๑๔ ความสํานึกปฏิบัติถาทําในสิ่งนั้นๆ แลวจะไดรับ
ความสําเร็จ และสัมฤทธิ์ดังท่ีต้ังเปาประสงคเอาไว ดังนั้น ปรัชญาการจัดการลุมน้ํา คือ ความเชื่อได
กระทํากิจกรรมทางการจัดการลุมน้ําท่ีตั้งเปาเอาไว สัมฤทธิ์ผลทางการจัดการลุมน้ํา 14

๑๕ ดวยวิธีการ
คนควาจากผลงานวิจัยหรือนั่นคือ ลักษณะการไหล/การมีให และคุณภาพเปนไปตามตองการโดยตอง
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปตามหลักวิชาการ ซ่ึงปรัชญาทางการจัดการลุมน้ํา 
คือ “เก็บน้ําไวในดิน เก็บดินไวกับท่ีและลดน้ําฤดูฝน เพ่ิมน้ําฤดูรอน” 15

๑๖ เพ่ือใหเกิดคุณคาทางการใช
น้ําในลุมน้ํา ลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพ้ืนท่ีหนึ่ง ท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ําโดยเฉพาะ มีขนาดตาม
ความตองการของแตละบุคคลและประเภทการศึกษา 

๒.๑.๖ วิธีการของการจัดการทรัพยากรน้ํา 
วิธีการจัดการทรัพยากรน้ํา มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของ อันไดแก การกักเก็บน้ํา การสงน้ําเพ่ือ

การเพาะปลูก การระบายน้ํา ดังตอไปนี้ 
การเก็บกักน้ํา เปนกิจการท่ีทําข้ึนเพ่ือเก็บและรักษาปริมาณและระดับน้ําไวใชประโยชน

ตาง ๆ กัน เชน เพ่ือการเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟาพลังน้ํา การคมนาคมทางน้ําและการ
ปองกันน้ําเค็ม เปนตน การเก็บน้ําทําไดหลายวิธี เชน การสรางเข่ือนเก็บกักน้ํา 

(Storage Dam) ปดก้ันลําน้ําในหุบเขาเปนแหลงน้ําขนาดใหญ (Reservoir) การสราง
ทํานบปดก้ันลําน้ําในหุบเขาหรือหุบเนินเปนแหลงน้ําขนาดเล็ก (Tank หรือ Small Reservoir) ซ่ึง
เข่ือนเก็บกักน้ําหรือทํานบจะตองมีอาคารประกอบท่ีจําเปน คือ ทางระบายน้ําซ่ึงท่ีสรางกันโดยท่ัวไปใช
ระบายน้ําจากตอนบน ใหน้ําลนขามสัน หรือธรณีของอาคารระบายน้ํา เรียกทางระบายน้ําลน 
(Spillway) เพ่ือระบายน้ําท่ีเกินตองการท้ิงไปปองกันน้ําลนขามสันเข่ือนหรือทํานบ อันเปนสาเหตุให
เข่ือนหรือทํานบนั้นพังได16

๑๗ 
การสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกเปนกิจการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสงน้ําไปใชในการเพาะปลูกซ่ึงการสง

น้ําจากตนน้ําไปตามคลองสงน้ํา หรือสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกทําได ๒ วิธี การใหน้ําไหลไปเองโดยความดึงดูด
ของโลก (Gravity Irrigation) คือ ใหน้ําไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา และ การใชแรงอยางอ่ืนยกน้ําใหสูงข้ึน           
( Lift Irrigation ) ในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถทําใหน้ําไหลไปเองโดยความดึงดูดของโลกไดกิจกรรมประเภทนี้ 
ไดแก การใชแรงงานคน แรงลม แรงน้ํา เพ่ือหมุนกังหัน ระหัดวิดน้ํา เปนตนสําหรับการจัดทําท่ี
ทันสมัย ไดแก การใชเครื่องจักรซ่ึงจัดทําไดตั้งแตงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญเชน การใชรถนาค เรือ
นาค รวมถึงโครงการสูบน้ําดวยเครื่องยนต และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ซ่ึงอาจสูบน้ําจากแหลงน้ํา
ตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง รวมถึงการสูบน้ําจากแหลงน้ําใตดิน เพ่ือสงใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
                                                           

๑๔ กรมทรัพยากรนํ้า, รายงานสรุปสําหรับผูบริหารโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก, (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๗), หนา 
๒๙. 

๑๕ กรมทรัพยากรนํ้า, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐, (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐), หนา ๑๓๒. 

๑๖ เกษม จันทรแกว, หลักการจัดการลุมน้ํา, ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒, ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๙๘. 

๑๗ กองสงเสริมธุรกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร, การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร: 
กองสงเสริมธุรกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๓๗), หนา ๒๗. 



 
 

๑๓ 
 

การระบายน้ําเปนกิจการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือระบายน้ําหรือไขน้ําท่ีเกินตองการออกจากพ้ืนท่ี
เพ่ือประโยชนตาง ๆ เชน การระบายน้ําสวนเกินออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก สําหรับการระบายน้ําท่ีเปน
โครงการขนาดใหญ มักจะเก่ียวกับการเพาะปลูกเปนสวนใหญ ซ่ึงการสงน้ํากับการระบายน้ําสําหรับ
การเพาะปลูกนี้เปนกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินรวมกัน โดยจะมีน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ สายซอย และ
สายแยก เชนเดียวกับคลองสงน้ํา แตคลองระบายน้ําอยูในระดับต่ํากวา สําหรับคลองระบายน้ําสาย
ใหญท่ีท้ิงน้ําลงทะเล หรือลําน้ําตอนท่ีน้ําทะเลข้ึนถึงก็จําเปนตองสรางประตูระบายน้ําท่ีปลายคลองเพ่ือ
ปองกันน้ําเค็มไหลยอนเขามาในคลองดวย การระบายน้ําเพ่ือการเพาะปลูกนี้ โดยท่ัวไปใหน้ําไหลไป
เองโดยแรงดึงดูดของโลก17

๑๘ 
วิธีการจัดการทรัพยากรน้ํา ผูวิจัยไดแยกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก กรมทรัพยากร

น้ํา กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบล โครงการพระราชดําริเก่ียวกับ
การจัดการน้ํา ระบบเหมืองฝาย และกระบวนการชุมชนกลุมลุมน้ํา ดังนี้ 

๑.วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทําแผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการระดับลุมน้ํา 

เปนแผนหลักแสดงยุทธศาสตรการแกไขปญหา กําหนดถึงวิธีการและมาตรการแกไขปญหาของแตละ
พ้ืนท่ีและชุมชน เม่ือดําเนินการตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไวในแผนแมบทครบถวนสามารถ
แกไขปญหาตามเปาหมายได ซ่ึงประกอบดวย ๑. แผนแมบทการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
ประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ๒. แผนแมบทการจัดสรรและใชทรัพยากรน้ํา ๓. แผนแมบทการอนุรักษ
ตนน้ําลําธาร ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา ๔.แผนแมบทการแกไขปญหาอุทกภัย และ ๕.แผนแมบทการ
แกไขปญหาคุณภาพน้ํา โดยมียุทธศาสตรและวิธีการท่ีกําหนดในแตละแผนใหมีการบูรณาการท่ัวพ้ืนท่ี
ลุมน้ํา ดังนี้ 

๑) แผนแมบทการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา 
    ๑.๑) แผนแมบทการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดวยมาตรการ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันขุดเจาะบอน้ําบาดาล ขุดลอกหนองและบึง สรางสระเก็บน้ํา
ประจําหมูบาน จัดสรรน้ําจากแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก สรางฝายเก็บกักน้ํา
สรางระบบประปาหมูบาน สรางภาชนะเก็บน้ําขนาดใหญประจําหมูบานเพ่ือทําธนาคารน้ํา 

     ๑.๒) แผนแมบทการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ดวยมาตรการ จัดทํา
ฝนเทียม (ฝนหลวง) กรณีเกิดความแหงแลงยาวนานผิดปกติ สรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก สรางฝายทดน้ํา สรางระบบสงน้ําจากอางเก็บน้ําและฝาย ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
และท่ีมีน้ําตนทุน สรางโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ขุดลอกหนองและบึง สรางสระเก็บน้ําในไรนาตาม
พระราชดําริตามแนว “ทฤษฎีใหม” พัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเพาะปลูก 

    ๑.๓) แผนแมบทการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม ดวยมาตรการสรางหรือ
ขยายเขตประปา จัดสรรน้ําจากอางเก็บน้ําท่ีสรางเพ่ือประโยชนอเนกประสงค สรางอางเก็บน้ํา
สนับสนุน สรางสระเก็บน้ําโดยนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการ และพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ืออุตสาหกรรม 

๒) แผนแมบทการจัดสรรและใชทรัพยากรน้ํา 

                                                           
๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๙. 
 



 
 

๑๔ 
 

    ๒.๑) แผนแมบทการจัดสรรน้ําตามลําดับความจําเปนดวยมาตรการ สนับสนุนการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝนในทุกพ้ืนท่ี สวนในฤดูแลงจัดสรรเพ่ือการอุปโภคบริโภคลําดับแรก จัดสรรเพ่ือการ
รักษาระบบนิเวศนลําดับท่ีสอง หลังจากนั้น จัดสรรแบงปนเพ่ือการปลูกพืชฤดูแลงและอ่ืน ๆ 

   ๒.๒) แผนแมบทการสรางจิตสํานึกแกผูใชน้ํา 
   ๒.๓) แผนแมบททางเศรษฐศาสตร 

๓) แผนแมบทการอนุรักษตนน้ําลําธารทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 
๓.๑) แผนแมบทการอนุรักษตนน้ําลําธารดวยมาตรการควบคุมมิใหมีการใชประโยชน

พ้ืนท่ี “ปาตนน้ําลําธาร” อยางจริงจัง ยับยั้งมิใหผูใดบุกรุกทําประโยชนในพ้ืนท่ี ตนน้ําลําธารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “บานเล็กในปาใหญ” ฟนฟูปาในหลักการ “ปาสามารถฟนฟูไดเองตาม
ธรรมชาติโดยไมตอง ปลูก” และสรางฝายเก็บกักน้ําตนน้ําลําธาร 

     ๓.๒) แผนแมบทการอนุรักษทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา ดวยมาตรการปองกันและ
กําจัดวัชพืช ดูแลปองกันผูประกอบกิจการตาง ๆ และบานเรือนท้ิงขยะและน้ําเสียลงแหลงน้ํา รักษา
และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติท่ีตื้นเขิน ใหมีสภาพท่ีดีข้ึน จัดการการบุกรุกแหลงน้ําและท่ีดินท่ี เก่ียวของ
กับแหลงน้ํา ปรับปรุงการใชท่ีดินใหถูกตองตามสมรรถนะ บําบัดนําน้ําเสียกลับมาใชใหม สราง
จิตสํานึกใหประชาชน ตระหนักในคุณคาทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 

 ๔) แผนแมบทการแกไขปญหาอุทกภัย 
     ๔.๑) แผนแมบทการแกไขปญหาอุทกภัยดวย สิ่งกอสราง ดวยมาตรการ การกอสราง

คันก้ันน้ํา การกอสรางคลองผันน้ํา การปรับปรุง ขุดลอกและตกแตงลําน้ํา การกอสรางเข่ือนเก็บกักน้ํา
รองรับน้ําไหลหลากไวในอางเก็บน้ํา การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวมขัง การอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ําลํา
ธาร 

     ๔.๒) แผนแมบทการแกไขปญหาอุทกภัย ดวยการไมใชสิ่งกอสราง ดวยมาตรการ
ปรับปรุงระบบผังเมืองใหถูกตอง โยกยายหมูบานบางสวนหรือท้ังหมดไปอยูท่ีสูง ไมขวางทางน้ํา (กรณี
หมูบานเชิงเขา) ปรับระบบการปลูกพืชใหหลีกสภาพน้ําทวม ใชปรากฏการณธรรมชาติเกิดน้ําทวมให
เปนประโยชน ดักเก็บน้ําท่ีทวมไวใชประโยชน สรางระบบพยากรณและระบบเตือนภัย จัดระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยดวยธุรกิจประกันภัย 

 ๕) แผนแมบทการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา สรางจิตสํานึกรณรงคใหชุมชนมีความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษน้ําอยางจริงจัง ปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมกับการปจจุบัน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมาย จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในทุกระดับ ระดับหมูบาน ชุมชนขนาดใหญ
หรือเทศบาล ดูแลและตรวจสอบการท่ีตองบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมใหเขมแข็งบังคับใช
กฎหมายกับผูประกอบกิจการ เกษตร เชน ฟารมเลี้ยงสุกร ไก ปลา กุง ตองจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหไดมาตรฐานทุกแหง 

๒.วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของกรมชลประทาน 
วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของกรมชลประทาน มีวิธีจัดการตามโครงสรางบริหารจัดการ

น้ําชลประทาน ประกอบดวย โครงการสงน้ําดวยระบบแรงโนมถวง โครงการชลประทานท่ีมีการ
จัดการโดยเกษตรกรผูใชน้ํา และโครงการชลประทานราษฎร ดังนี้ 



 
 

๑๕ 
 

๑) โครงการสงน้ําดวยระบบแรงโนมถวง ถาพิจารณาลักษณะการจัดการและการดูแล
รักษาโครงการชลประทาน สามารถแบงไดออกเปน ๒ กลุมคือ โครงการชลประทานท่ีหนวยงานของรัฐ
เปนเจาของ คลอบคลุมถึงโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางโดยรับผิดชอบการสงน้ําเปน
หลัก สวนกลุมท่ีสองคือระบบการสงน้ําในระดับไรนา อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทานและ
กลุมผูใชน้ําตามลําดับ ในระดับลุมน้ําการจัดการในระบบสงน้ําหลักจะถูกจัดการโดยกรมชลประทาน 
เพ่ือแจกจายและควบคุมปริมาณน้ําเขาออก โดยมีการประสานงานกับสํานักชลประทานในเขตตาง ๆ 
ในระดับโครงการ 

 หนาท่ีของกรมชลประทานนอกจากจัดหาน้ําแลว ยังรวมไปถึงการจัดสรรน้ําเพ่ือใชใน
กิจกรรมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม แนวความคิดของการจัดสรรน้ําคือ การกําหนด
ลวงหนาวา ควรสงน้ําใหใคร อยางไร เม่ือไร และเทาไร โดยมีเปาหมายวาจะตองใหทุกฝายไดรับน้ํา
ตามเวลา และตามจํานวนท่ีตองการ ตองพิจารณาใหน้ําตนทุนและน้ําท่ีตองการใหมีความสมดุลกัน 

ในการจัดสรรน้ํากรมชลประทานจะตองประมาณความตองการการใชน้ําเพ่ือกิจกรรมใน
ภาคตาง ๆ เพ่ือกําหนดปริมาณน้ํามาตรฐานท่ีจะตองจัดสรรน้ําใหแกกิจกรรมในภาคตาง ๆ รวมท้ังน้ํา
เพ่ือกิจกรรมนอกภาคการเกษตร ไดแก ประปา สําหรับการใชน้ําในภาคเกษตรในฤดูแลง กรม
ชลประทานต้ังกฎและแนวทางท่ีใชในการจัดสรรน้ําใหกับชาวบานท่ีทําขาวนาปรัง เพ่ือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตในชวงนาปเปนอันดับแรก 

๒) โครงการชลประทานท่ีมีการจัดการโดยเกษตรกรผูใชน้ํา พบในโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก เนื่องจากนโยบายของรัฐในการสงเสริมและพัฒนาโครงการชลประทานขนาดเล็ก ตองการ
ใหเกษตรกรผูไดรับประโยชนจากโครงการมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกข้ันตอน ดังนั้น เกษตรกรผูใช
น้ําจะตองจัดกลุมข้ึนมา เพ่ือการขอเสนอโครงการและมีหนาท่ีการจัดการโครงการหลัดจากโครงการท่ี
เสร็จแลว แตในการดูแลรักษาโครงการใหอยูในสภาพท่ีใชประโยชนได หนวยงานในระดับทองถ่ินมี
หนาท่ีสนับสนุนในเรื่องเงินทุน เชน ในกรณีท่ีโครงการมีความเสียหายเกิดข้ึน กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
จะตองทําการซอมแซมเอง ในกรณีคาใชจายไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถาเกิน ๕,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท กลุมเกษตรกรจะตองออกคาใชจายเองรอยละ ๒๐ และท่ีเหลือออกเองโดยหนวยงาน
ทองถ่ิน แตในกรณีท่ีคาใชจายเกิน๑๐,๐๐๐ บาท หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกอสรางในโครงการนั้น
จะออกคาใชจายเองท้ังหมด 

๓) โครงการชลประทานราษฎร ระบบเหมืองฝายเปนระบบชลประทานราษฎรใน
ภาคเหนือท่ีชาวบานไดใชมากกวา ๗๐๐ ป องคกรเหมืองฝายแตละแหงในภาคเหนือจัดตั้งข้ึนโดย
สมาชิกผูใชน้ําเพ่ือเกษตรในทองถ่ินนั้นๆ สมาชิกผูใชน้ําทุกคนมีกรรมสิทธิ์รวมกัน ในการใชทรัพยากร
น้ําในระบบเหมืองฝาย โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด สิทธิ หนาท่ี บทลงโทษ และระเบียบ
ตาง ๆ ไวในสัญญาเหมืองฝาย ดังนั้นการจัดการเหมืองฝายจึงดําเนินการโดยสถาบันเหมืองฝายหรือ
องคกรเหมืองฝาย ท่ีสมาชิกผูใชน้ําทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดขอตกลงและกฎเกณฑการใชน้ํา
ตัวอยางเชน สมาชิกผูใชน้ํามีสิทธิ์ดังนี้คือ หนึ่ง มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหัวหนาเหมืองฝายตลอดจนมี
สวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ กฎระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเขียนข้ึนดวยความสมัคร



 
 

๑๖ 
 

ใจและเปนท่ียอมรับระหวางผูบริหารเหมืองฝายและผูใชน้ํา เพ่ือควบคุมการใชน้ําในพ้ืนท่ีใหมี
ประสิทธิภาพนั้นเรียกวา สัญญาเหมืองฝาย18

๑๙ 
สวนวิธีการสงน้ําชลประทาน เปนการเปดน้ําจากแหลงน้ําเขาสูระบบสงน้ําเพ่ือใหไหลไปยัง

พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีตองการน้ํา โดยปริมาณน้ําท่ีสงใหนั้นพอเหมาะกับความตองการน้ําของพืชขนาดของ
พืชท่ีเพาะปลูก และตรงเวลากับการใหน้ํา ในโครงการชลประทานโดยท่ัวไป น้ําท่ีนํามาใหแกพืชอาจจะ
ไดมาจากแมน้ําลําธารหรืออางเก็บน้ํา ดังนั้นเพ่ือใหพืชไดรับน้ําอยางท่ัวถึงจึงจําเปนตองมีระบบสงน้ํา 
อาคารควบคุมบังคับน้ําตลอดจนวิธีการสงน้ําท่ีมีกฎเกณฑแนนอนเพ่ือใหน้ําท่ีสงไปนั้นชวยเพ่ิมผลผลิต
ไดตามวัตถุประสงค ระบบสงน้ําแบงแยกออกเปน ๒ ประเภท คือ ระบบสงน้ําท่ีเปนทางน้ําเปดหรือ
คลองสงน้ํา และระบบสงน้ําท่ีเปนทอ 

ระบบสงน้ําท่ีเปนคลองก็คือ ทางน้ําเปดท่ีเปดข้ึน หรือถมข้ึนบนดินเพ่ือใหน้ําจากแหลงน้ํา
ไหลไปถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก คลองสงน้ําอาจแบงแยกตามขนาดและลักษณะ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

ก) คลองสงน้ําสายใหญ (Main Canal) หมายถึง คลองสายแรกท่ีขุดข้ึนเพ่ือรับน้ําจาก
แหลงน้ําไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมดหรือพ้ืนท่ีสวนใหญของโครงการ โดยท่ัว ๆ ไปจะสามารถสงน้ํา
ใหแกพ้ืนท่ีท้ังสองฝงของลําน้ําธรรมชาติ ดังนั้นปรกติแลวจะมีคลองสงน้ําสายใหญสองสาย คือ คลอง
สงน้ําสายใหญฝงซายและคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา 

โดยท่ัวไปแลวไมนิยมจายน้ําจากคลองสายใหญใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยตรง ยกเวนแตเปน
โครงการชลประทานขนาดเล็กซ่ึงมีแตคลองสงน้ําสายใหญอยางเดียว หรือกรณีจําเปน เชน พ้ืนท่ี
เพาะปลูกไมสามารถรับน้ําจากคลองสายอ่ืนได 

ข) คลองซอย (Lateral) เปนคลองท่ีขุดแยกออกจากคลองสายใหญเพ่ือรับน้ําไปจายพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ซ่ึงคลองซอยสายนั้นควบคุมอยู แนวคลองซอยจะวางอยูบนท่ีสูงเพ่ือใหน้ําไหลไปสูพ้ืนท่ี
เพาะปลูกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกได การจายน้ําจากคลองซอยไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกอาจทําโดยการ
สงผานทอสงน้ําเขานา (Farm Turnout) ใหไหลไปทวมแปลงนาโดยตรง 

ค) คลองซอยแยก (Sub-Lateral) เปนคลองขนาดเล็กท่ีขุดแยกออกจากคลองซอยอีกที
เพ่ือรับน้ําออกจากคลองซอยเพ่ือจายน้ําใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน ถาไมมีคลองซอยแยกแลว
พ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากคลองซอยออกไปจะไมไดรับน้ํา หรืออาจจะตองใชคูสงน้ําท่ียาวเกินไปอยางไรก็ตาม
การสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยไมผานคูสงน้ํานั้นใชไดเฉพาะกับนาเทานั้นไมเหมาะแกการเพาะปลูก
พืชไรเพราะไมสามารถควบคุมการสงน้ําได 

ง) คูสงน้ํา (Farm Ditch) เปนทางน้ําเปดขนาดเล็กท่ีขุดข้ึนเพ่ือรับน้ําจากทอสงน้ําเขานา
ไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีอยูหางออกไป คูสงน้ําจะชวยใหสามารถควบคุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กลาวคือ ถาไมมีคูสงน้ําก็จะตองสงน้ําผานแปลงนาท่ีอยูใกลทอสงน้ําออกไปหาแปลงท่ีอยูไกลออกไป 
ทําใหเกิดปญหาเม่ือแปลงนาเหลานี้ปุยและไมตองการน้ํา แตแปลงอ่ืน ๆ ยังตองการน้ําอยู 

ในระบบสงน้ําท่ีเปนทอ น้ําจะไหลไปยังจุดท่ีตองการน้ําโดยอาศัยแรงดันท่ีจุดสงน้ําเขา
ระบบทอเชนเดียวกับระบบประปา โดยปรกติแลวทอสงน้ําจะฝงไวใตดินแลวมีทอโผลข้ึนมาบริเวณ
เหนือแปลงเพาะปลูก เม่ือตองการใหน้ําก็เปดวาลวหรือประตูน้ําน้ําจะไหลเขาแปลง ระบบสงน้ําโดย
                                                           

๑๙ อางแลว, พงศธร โสภาพันธุ และคณะ, การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร, หนา ๔๑ - ๔๒. 



 
 

๑๗ 
 

ทอนี้เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพราะไมมีการสูญเสียน้ําโดยการละเหยหรือการรั่วซึม รวมท้ังใน
พ้ืนท่ีท่ีระดับไมสมํ่าเสมอระบบสงน้ําโดยทอจะใหประสิทธิภาพท่ีดีกวาระบบคลองสงน้ํา อยางไรก็ตาม
คาลงทุนของระบบสงน้ํานี้สูงมากเพราะตองการอุปกรณพิเศษหลายอยาง ดังนั้นระบบนี้จึงเหมาะกับ
พืชผลท่ีใหผลผลิตสูงเทานั้น19

๒๐ 
๓.วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของกรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร มีการวางแผนการสงน้ํา กําหนดความตองการใชน้ําในการปลูกพืช 

วิธีการสงน้ําและการควบคุมปริมาณน้ําในเขตโครงการชลประทาน โดยการพิจารณาจากแผนการปลูก
พืช ปริมาณฝนใชการได และปริมาณน้ําชลประทานตนทุน ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการสง
น้ํานั้น ๆ เพ่ือนําไปจัดทําตารางการสงน้ําใหแกพืชในแตละสวนของโครงการตอไป การวางแผนการสง
น้ําท่ีดีจะทําใหการจัดการน้ําชลประทานในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงการวางแผนการสงน้ํา
จะตองจัดทําข้ึนกอนฤดูกาลเพาะปลูก 

ดานวิธีการใหน้ํา เปนวิธีการควบคุมบังคับน้ําท่ีแปลงเพาะปลูกพืชดวยวิธีการ ตาง ๆ 
เพ่ือใหดินมีโอกาสดูดซับน้ําไวไดในปริมาณความลึกของน้ําท่ีพืชตองการ และปริมาณความลึกของน้ํา
ท่ีดินดูดซับไวตองมีความสมํ่าเสมอเทาเทียมกันท่ัวท้ังแปลง โดยมีการสูญเสียน้ํานอยท่ีสุด ดังนั้นเม่ือ
พิจารณาวิธีการใหน้ําตองพิจารณาเกณฑ ๓ ประการ คือ ความพอเพียงของน้ําตามท่ีพืชตองการความ
สมํ่าเสมอของการแพรกระจายน้ํา 

การกําหนดการใหน้ําแกพืชเพ่ือใหพืชเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูง เนื่องจากปริมาณน้ํามี
จํากัด หรือยังไมถึงกําหนดสงน้ําจากโครงการชลประทาน ดังนั้น จึงตองทราบดวยวาจะมีน้ําท่ีสามารถ
ใหแกพืชไดอยางแนนอนเทาไร และมีกําหนดการสงน้ําอยางไร 

การจัดแผนการปลูกพืชท่ีเหมาะสม การจัดแผนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของพ้ืนท่ี เปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะทําใหลดความตองการน้ําชลประทานลง เพราะจะมี
น้ําฝนมาชวยเสริม ถาสามารวางแผนการปลูกพืชใหชวงท่ีพืชตองการน้ําสูงสุดตรงกันกับชวงท่ีมีฝนตก
ชุกท่ีสุดก็จะชวยลดความตองการน้ําชลประทานลงเพราะแผนดังกลาวจําเปนตองทราบขอมูลเก่ียวกับ
ความถ่ีและโอกาสท่ีฝนจะตกไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดให 

การลดการสูญเสียน้ํา การสูญเสียน้ําในไรนาแบงออกไดเปน ๒ ประเภทคือ การสูญเสียน้ํา
ในระบบสงน้ํา และการสูญเสียน้ําในขณะใหน้ํา 

ปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเปนสวนสําคัญในการทํา ใหการจัดการน้ํ า มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน แตเนื่องจากการจัดการน้ําจําเปนตองไดรับความรวมมือหลายฝาย ท้ังเจาหนาท่ี
จากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เกษตรกร หรือองคกรกลุมผูใชน้ํา ฉะนั้นความเขาใจกันระหวางเจาหนาท่ี
ของรัฐกับเกษตรกรนับวาเปนสิ่งสําคัญ และสิ่งท่ีขาดเสียมิไดคือ การพัฒนาองคกรกลุมผูใชน้ําให
เขมแข็งข้ึนสามารถมีบทบาทในเรื่องการจัดการน้ํา การบํารุงรักษาในระดับแปลงนา เพราะนอกจากจะ
ทําใหการจัดการน้ําชลประทานมีประสิทธิภาพดีข้ึนแลว ยังสามารถชวยแบงเบาภาระของเจาหนาท่ี
ของรัฐไดอีกดวย20

๒๑ 

                                                           
๒๐ อางแลว,พงศธร โสภาพันธุ และคณะ, การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร, หนา ๔๔-๔๕. 
๒๑ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตร, การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร (กรุงเทพ 

มหานคร : ฝายเกษตรชลประทาน กองสงเสริมธุรกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘), หนา ๔๗. 



 
 

๑๘ 
 

๔.วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของบริษัทในกลุม ปตท. 
ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ํา โดยกําหนดใหการจัดการน้ําเปน

หนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ และยังไดจัดต้ังคณะทํางานบริหารจัดการน้ําบริษัทในกลุม ปตท. (PTT 
Group Water Management Team) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการน้ําและระบบ
สาธารณูปการของกลุม ปตท. มีบทบาทหนาท่ีติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณน้ําภาค
ตะวันออก ซ่ึงเคยเกิดการขาดแคลนน้ําเม่ือป ๒๕๔๘ และเปนพ้ืนท่ีตั้งของสายการผลิตหลักท่ีมี
นัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ คณะทํางานจะประเมิน และคาดการณความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมในอีก ๑๐ ป ขางหนา เพ่ือบริหารจัดการน้ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแลง โดยจัดทําแผนดําเนินการท้ังระยะสั้นและระยะยาว
นําเสนอผูบริหาร ปตท. บริษัทในกลุม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส พ้ืนท่ีการผลิต
ท่ีมีการใชน้ําอยางมีนัยสําคัญของกลุม ปตท. อยูบริเวณภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและระยอง) 

คณะทํางานบริหารจัดการน้ําบริษัทในกลุม ปตท.ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําดวยหลัก ๓ R (Reduce, Reuse, Recycle) แผนการบริหารจัดการน้ําท้ิง
อยางมีประสิทธิภาพ (Effluent Management) และผลักดันใหเกิดความรวมมือและแบงปนแนว
ทางการบริหารจัดการน้ําท่ีเปนเลิศ (Best Practice Sharing) ภายในกลุม รวมท้ังการติดตามและ
ผลักดันโครงการดานการจัดการน้ําของภาครัฐในเขตจังหวัดระยองและชลบุรี ท้ังนี้การบริหารจัดการ
น้ําตามหลัก ๓R เชน การเปลี่ยนระบบน้ําหลอเย็นท่ีโรงไฟฟาจากระบบเปดเปนระบบปด ทําให
สามารถลดการใชน้ํา โครงการนําพลังงานความรอนท่ีเหลือจากหมอไอน้ําท้ิง (Blow-down Tank) มา
ใช เชน การลดปริมาณการใชน้ําหลอเย็นท่ีใชในการลดอุณหภูมิกอนปลอยสูบอบําบัดน้ําเสียรวมท้ังนํา
น้ําระบายท้ิง (Blow-down Water) มารดน้ําตนไม โครงการ Reverse Osmosis Intermediated 
เพ่ือนําน้ํากลับมาใชในการหลอเย็น เพ่ือใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด โครงการนําน้ําCondensate 
กลับมาใชในกระบวนการผลิตไอน้ํา โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยท่ี ๕ มีการนําน้ําท้ิงท่ีเกิดจาก
กระบวนการ Dehydration มาใชให เกิดประโยชน โดยนํามาใชทดแทนเปนน้ํา Make up ใน
กระบวนการ Acid Gas Removal Unit (AGRU) ชวยลดปริมาณน้ํา Make up ได ๑๗๕ ,๐๐๐ 
ลูกบาศกเมตรตอป นอกจากนี้ อยูในระหวางศึกษาความเปนไปไดของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ดวยระบบ Eco Industrial ซ่ึงจะดึงน้ําท้ิงซ่ึงผานการบําบัดแลว กลับมาเปนน้ําท่ีสามารถใชไดใหมอีก
ครั้ง เพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําใหกับกลุม ปตท. ตอไป21

๒๒ 
นอกจากบริหารจัดการน้ําบริษัทในกลุม ปตท. แลว ปตท. ยังไดบูรณาการความรวมมือ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ํา อยางยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะทํา งานและศูนย
ประสานงานความรวมมือเพ่ือการจัดการน้ําระหวางภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย กรมชลประทาน
และผูแทนจากภาคเอกชนของกลุมอุตสาหกรรมท่ีประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและชลบุรี ซ่ึง
รวมถึงบริษัทในกลุม ปตท. ดวย โดยคณะทํางานมีบทบาทหนาท่ีบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยองและชลบุรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คํานึงถึงความตองการใชน้ําใหครบทุกภาคสวน เชนภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การจัดหาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพท้ังจากภายในและภายนอก

                                                           
๒๒ PTT Public Company Limited, การจัดการทรัพยากรนํ้า, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :http://www. 

pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Pages/Water-Management.aspx [๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒]. 



 
 

๑๙ 
 

พ้ืนท่ีเพ่ิมเติม และเสริมสรางความม่ันคงในการจัดหาน้ํารองรับตอความตองการท่ีเติบโตข้ึนอยาง
ตอเนื่องในพ้ืนท่ี 

๕. วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําของโครงการพระราชดําริเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
พระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรน้ําเปนอยางยิ่ง ดังท่ีได

พระราชทานพระดํารัสวา “น้ําคือชีวิต” ท้ังยังไดพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดาน
การพัฒนาแหลงน้ําจํานวนมาก รัฐบาลและประชาชนไทยท้ังมวลจึงพรอมใจกันนอมเกลานอม
กระหมอมถวายพระราชสมัญญาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “พระบิดาแหงการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา” ความพยายามของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะถอดบทเรียนจากพระราชดําริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือใหกลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ และองคการปกครองทองถ่ิน ไดนําไป
เปนแนวทางในการบริการจัดการน้ําในแตละพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม จึงเปนหนึ่งในกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ํา แกปญหาน้ําทวมและการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 

๑) พระราชดําริในการแกไขปญหาหารขาดแคลนน้ํา  
ไดแกการสรางอางเก็บน้ําเปนการอาศัยแหลงน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา 

ลําธาร หวย รองน้ํา ฯลฯ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในทองท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีซ้ึงลํา
ธารและลําหวยมีน้ําไหลมาแตเฉพาะในฤดูฝน โดยอางเก็บน้ําจะเก็บน้ําท่ีไหลมามากตอนชวงฤดูฝนไว
เปนแหลงน้ําตนทุนท่ีจะนําไปใชใหเปนประโยชนไดจนตลอดฤดูแลง ตัวอยางโครงการพระราชดําริ
ไดแก โครงการอางเก็บน้ําเขาเตาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การกอสรางฝายทดน้ํา เปนการกอสรางปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําท่ีไหลมาใหมี
ระดับสูงข้ึน จนสามารถผันน้ําเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณสองฝงลําน้ําได
สะดวก สวนน้ําท่ีเหลือจะไหลลนฝายไปเอง ตัวอยางโครงการพระราชดําริ ไดแก โครงการฝายคลอง
ทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา การขุดลอกหนองบึงการขุดลอกหนอง
บึงเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับน้ําฝนใหไดปริมาณมากข้ึน สําหรับนํามาใชประโยชนในการเกษตรในฤดู
แลง และชวยใหการระบายน้ําในฤดูน้ําหลากเปนไปอยางรวดเร็วบรรเทาปญหาความเดือดรอนอันเกิด
จากอุทกภัย ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแกโครงการพัฒนาหวยวังหิน 

๒) พระราชดําริในการแกไขปญหาน้ําทวม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริใหมีระบบการบริหารจัดการน้ํา

ทวมดวยวิธีการท่ีเรียกวา “แกมลิง” หรือการผันน้ําสวนเกินไปกักเก็บไวในพ้ืนท่ีลุมรับน้ําหรืออางเก็บ
น้ําท่ีอยูบริเวณริมแมน้ํา เพ่ือชะลอปริมาณและความเร็วของน้ํา ซ่ึงจะชวยบรรเทาและแกไขปญหาน้ํา
ทวม หรือเพ่ือรอใชประโยชนในฤดูแลง อันเปนวิธีเดียวกับพฤติกรรมของลิงเวลากินกลวยท่ีมักจะเก็บ
ไวในกระพุงแกมท้ังสองขางกอนแลวเค้ียวกลืนในภายหลัง แกมลิงจึงเปนวิธีปองกกันน้ําทวมวิธีหนึ่งท่ี
นํากฎเกณฑทางธรรมชาติมาใชเพ่ือชะลอความเร็วและปริมาณน้ําในฤดูน้ําหลาก โดยใชหลักการทฤษฎี
แรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนจากอุทกภัยของชุมชน และ
บานเรือนท่ีต้ังอยูบริเวณริมน้ํา ในขณะเดียวกันยังชวยบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรใหมีน้ําใช 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง และทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศอีกดวย 



 
 

๒๐ 
 

ตัวอยางแนวพระราชดําริ “แกมลิง” ไดแก โครงการแกมลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” ท่ีมี
วัตถุประสงคในการชวยระบายน้ําทวมขังจากพ้ืนท่ีตอนบน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา ( ฝงธนบุรี ) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือระบายน้ําออกสูทะเลโดยเร็วท่ีสุด 

๓) พระราชดําริในการจัดการน้ําเสีย 
การจัดการน้ําเสีย ดวยหลักการ “น้ําดีไลน้ําเสีย” เปนการใชหลักการธรรมชาติแหงแรงน้ํา

ถวงของโลก ( Gravity Flow ) ดวยการใชน้ําคุณภาพดีมาชวยบรรเทาน้ําเนาเสีย หรือการใชน้ําท่ีมี
คุณภาพดีชวยผักดันน้ําเนาเสียออกไปและชวยใหน้ําเนาเสียมีสภาพเจือจางลง ตัวอยางโครงการ
พระราชดําริ ไดแก โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ําและขุดลอกคลองในเขตชุมชนหนาแนน
ของกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองในเขตชุมชนหนาแนนของ
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน และจัดใหมีการไหลเวียนของน้ําคลองในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยการ
นําน้ําสะอาดจากแมน้ําเจาพระยาเขามาเจือจางน้ําในคลองสําคัญ ตัวอยางแนวพระราชดําริ ไดแก
โครงการกรองน้ําเสียดวยผักตบชวา ( Filtration ) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ “บึงมักกะสัน”22

๒๓ 
๖. วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
๑) ขุดลอกอางเก็บน้ํา ขุดลอกลําเหมือง ลําหวย และแมน้ํา เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค 

บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม 
๒) สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําใหไดประโยชนในหมูบาน สนับสนุนการใชประโยชน

จากแหลงน้ํา เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง 
๓) จัดใหมีการสรางระบบกักเก็บและระบายน้ําขนาดใหญ สรางฝาย สรางอาคารแบงน้ํา

อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน อาคารแบงน้ํา ดาดคอนกรีตลําเหมือง คลองสงน้ํา และสรางทํานบเก็บกักน้ําไว
ใชการเกษตรไดตลอดป ดาดคอนกรีตลําเหมืองและคลองสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีทางการเกษตร และซอมแซม
ระบบสงน้ําเพ่ือการเกษตร 

๔) สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาตนน้ํา ดูแลและฟนฟูแหลง
น้ําธรรมชาติ 

๕) แกไขปญหาการท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนท้ิงขยะให
เปนระเบียบเรียบรอย สนับสนุนสงเสริมใหทุกหมูบานและชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ําเสียใน
ครัวเรือนโดยการจัดทําหลุมซึมบําบัดน้ําเสียทุกครัวเรือน23

๒๔ 
๗. วิธีการจัดการทรัพยากรน้ําระบบเหมืองฝาย 
กฎหมายของพระยามังรายเก่ียวกับเหมืองฝายสะทอนให เห็นความสําคัญและ

ความสัมพันธอยางแนนแฟนของระบบชลประทานเหมืองฝายกับการดํารงชีพของผูใชน้ํา นอกจากนี้ยัง

                                                           
๒๓ กระทรวงมหาดไทย, แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการบริหารจัดการน้ํา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๒๕-๒๖. 
๒๔ ชัยพงษ สําเนียง, การจัดการทรัพยากรน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://prachatai.com/journal/2011/12/38463 [๑๖ พ.ย. ๒๕๖๒]. 



 
 

๒๑ 
 

ควบคุมการบํารุงรักษาระบบชลประทานจนถึงระดับไรนา ท่ีเรียกวา “แต” ซ่ึงเปนอาคารแบงน้ํา
สําหรับใชในไรนาไมใหมาทําลายใหเสียหาย24

๒๕ 
การใชแรงงานในการทํางานเหมืองฝายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในระบบเหมืองฝาย ไมวาจะ

เปนเรื่องของการสรางฝาย การขุดลอกเหมือง การทดน้ําเขานา ถาผูหนึ่งผูใดหนีงานนี้หรือไมยอมไป
ทํางานคอยแตเอาผลประโยชน เชน การลักขโมยน้ําในหนาแลง การขุดลําเหมืองผานท่ีนาคนอ่ืนโดย
พลการ สังคมลานนาถือวาผูนั้นไดกระทําผิดตอสังคมอยางรุนแรงสมควรไดรับโทษหนักหรือปรับเปน
จํานวนท่ีสูงมาก บางกรณีถึงข้ันประหารชีวิต หรือในกรณีท่ีไปหาปลาท่ีหนาฝายสรางความเสียหายแก
ลําเหมืองและคันนาจะตองถูกลงโทษเชนเดียวกัน หรือการเลี้ยงชางและปลอยชางมาทําลายลําเหมือง
สายใหญชํารุดเสียหาย หรือปลูกขาวกลากลางลําเหมืองกีดขวางทางน้ําชลประทานเขาไรนา หรือมี
สวนทําใหฝายชํารุดลวนไดรับโทษท้ังสิ้น25

๒๖ 
การสงแรงงานซอมเหมืองฝายและการขุดลอกลําเหมืองนั้น นับวาเปนเกณฑท่ีใหความ

เสมอภาคและใหความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคนเพราะไดเกิดจากการสรางความสัมพันธท่ีไดสัดสวน
พอเหมาะระหวางแรงงานท่ีใชทํางานกับจํานวนหรือขนาดของท่ีดินดวยหลักเหตุผลวาผูท่ีมีท่ีดินนอยใช
น้ํานอย ใชแรงงานในการทํางานนอย ในทางตรงขามผูมีท่ีดินมากไดน้ํามากตองใชแรงงานมาก 

การสงแรงงานซอมเหมืองฝายและการขุดลอกลําเหมืองนั้น นับวาเปนเกณฑท่ีใหความ
เสมอภาคและใหความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคนเพราะไดเกิดจากการสรางความสัมพันธท่ีไดสัดสวน
พอเหมาะระหวางแรงงานท่ีใชทํางานกับจํานวนหรือขนาดของท่ีดินดวยหลักเหตุผลวาผูท่ีมีท่ีดินนอยใช
น้ํานอย ใชแรงงานในการทํางานนอย ในทางตรงขามผูมีท่ีดินมากไดน้ํามากตองใชแรงงานมาก 

๘. วิธีการจัดการน้ําดวยกระบวนการชุมชนกลุมลุมน้ํา 
วิธีการจัดการลุมน้ําก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะใหชุมชนทองถ่ินเขามามีบทบาท ในการ

จัดการเพราะมีความสําคัญตอการดํารงอยูของสังคมมนุษย อยางไรก็ตามการจัดการลุมน้ํายังมีแนวคิด
และหลักการท่ีสําคัญท่ีจะสงเสริมใหการจัดการลุมน้ํามีความเหมาะสมและยั่งยืน เปนการมองในมิติ
ของการพ่ึงพาอาศัยและการใชประโยชน ประกอบดวย ๑. ระบบความสัมพันธและการพ่ึงพา ๒.ระบบ
การจดัการและการใชประโยชน และ ๓. องคประกอบในการจัดการลุมน้ําโดยชุมชนดังนี้ 

๑. ระบบความสัมพันธและการพ่ึงพา แนวคิดในการจัดการลุมน้ํา จะตองคํานึงถึง
ความสัมพันธของคนกับทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ คือ 

 ๑) เปนแนวทางการทํางานและการจัดการท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชน 
 ๒) การจัดการในขอบเขตลุมน้ําจะตองมีความครอบคลุมการมองปญหาและการ

แกไขปญหาอยางเปนองครวม 
 ๓) มีการผสมผสานท้ังองคความรูดานวิทยาศาสตรสมัยใหมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

                                                           
๒๕ พัชรินทร บัวลอย, “ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ํา : กรณีศึกษากลุมผูใชน้ํา

เหมืองฝายวังไฮ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙), หนา ๕๘. 

๒๖ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๙. 



 
 

๒๒ 
 

 ๔) การมองเห็นสถานการณของคนและลุมน้ํา จะตองทําใหมองเปนปญหารวมกัน
หรือการมีชะตากรรมรวมกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรวมมือโดยการสรางเวทีการเรียนรูของคนในลุมน้ํา
เดียวกัน 

 ๕) มองการอยูรอดของคนและระบบนิเวศลุมน้ํา โดยพิจารณาลุมน้ําในแงท่ีเปนหนวย
ทางนิเวศ และหนวยงานทางสังคม ไมแยกจากการบริหารจัดการของชุมชนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร และกระบวนการการพัฒนารวมกัน 

 ๖) มีการสรางกระบวนการฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในลุมน้ํา พรอมไป
กับการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในบริเวณลุมน้ํา เพ่ือการดํารงชีพท้ังในปจจุบันและอนาคต 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๗) กําหนดแนวทางในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุมน้ําการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําโดยชุมชนนั้น มีลักษณะท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 

  ๑) เปนการจัดการทรัพยากรแบบองครวม คือ การจัดการทรัพยากรตามภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมองทรัพยากรปาไม น้ํา และท่ีดินเปนระบบท่ีมีความสัมพันธกัน และคํานึงถึง
ผลประโยชนและหนาท่ีของทรัพยากรแตละชนิดเปนไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติแบบองครวมท้ังในความสัมพันธเชิงกายภาพและ
ความสัมพันธเชิงจิตใจ เชน ความเชื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งศักดิ์เหนือธรรมชาติ 

  ๒) เปนการจัดการทรัพยากรโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท่ีมีเง่ือนไขความแตกตางของแตละทองถ่ินเปนตัวกําหนด 

  ๓) เปนการจัดการทรัพยากรท่ีมีลักษณะกระจายอํานาจสูชุมชนโดยประชา
ชามีสวนรวมโดยตรงเพ่ือประโยชนของสวนรวม เชน การจัดการปาชุมชน การจัดการน้ําในระบบ
เหมืองฝายลักษณะพิเศษของการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินเหลานี้ คือ ชุมชนและสมาชิกในชุมชน ได
มีสวนรวมในการจัดการ มีการจัดการในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมประเพณี ผูอาวุโส กลุมเหนือฝาย 
ฯลฯ มีการรางกฎระเบียบในการจัดการของตนเอง มีการลงโทษ และปรับผูกระทําผิด และมีการ
จัดสรรผลประโยชนรวมกัน โดยเปนกรรมสทิธิ์รวมของชุมชนเปนหลัก 

  ๔) เปนการจัดการทรัพยากรท่ียึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ในการควบคุม 
การอํานาจการจัดการ และการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการตรวจสอบ
และควบคุมซ่ึงกันและกันของสมาชิกองคกรผลจากการท่ีชุมชนทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรลุมน้ําในชุมชนกอใหเกิดการสั่งสมองคความรูและภูมิปญญาในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการและการใชประโยชนของชุมชน จะมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

   (๑) ความเชื่ อและพิธีกรรม  ในอดีตชาวบ าน มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชระบบของความเชื่อและคําสั่งสอนท่ีสืบทอดสงตอกันมาจากบรรพบุรุษ 
ระบบความเชื่อเหลานี้ เปนกฎระเบียบท่ีชุมชนรับรูรวมกันและปฏิบัติตามในรูปแบบของพิธีกรรมหรือ
ประเพณี ซ่ึงมีความสอดคลองกับระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา ความเชื่อและพิธีกรรม
ตาง ๆ ไดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันควบคูกันไปกับการจัดการแบบใหมของภาครัฐ และ
ความรูจากทองถ่ินอ่ืน โดยใชรูปแบบของคณะกรรมการและการมีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 

๒๓ 
 

ความเชื่อของคนในแตละชุมชนอาจแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธุ แตมีเปาหมาย
เดียวกัน คือ ใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมระบบความเชื่อของคน จะมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผีสาง เทวดา นางไม) ผูคนในอดีตจะให
คุณคาแกสิ่งเหนือธรรมชาติกวา สามารถดูแล ปกปอง รักษาคนในชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข ใหผลผลิต
เจริญงอกงามมีฝนตกตองตามฤดูกาล 

ดังนั้นจึงมีการแสดงความเคารพตอความเชื่อดังกลาว โดยการประกอบพิธีกรรมและ
ประเพณีตาง ๆ เชน การเลี้ยงผีเจาปา การเลี้ยงผีขุนน้ํา การขอฝน เปนตน นอกจากนี้ชุมชนจะกําหนด
บริเวณหรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีเชื่อกันวา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ดูแลอยู อันไดแก ปาท่ีมีตนไมใหญ 
บริเวณท่ีมีน้ําซึม จอมปลวก ปาบริเวณตนน้ํา บริเวณเหลานี้เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ซ่ึงจะใชใน
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ความเชื่อของชาวบานต๊ําใน จ.พะเยา เก่ียวกับปา
พิธีกรรมโดยในชุมชนจะกําหนดใหมีปาพิธีกรรม ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีน้ําซึม และชาวบานไดสรางหอ
พิธีกรรมไวในบริเวณดังกลาว เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ํา และขอฝน 

   (๒) องคความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ องคความรูของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดข้ึนมาจากความสัมพันธของคนกับธรรมชาติท่ีไดพ่ึงพิงและ
ใชประโยชน ซ่ึงการใชประโยชนนั้นไดใหความสําคัญกับการใชอยางเหมาะสม ดังนั้น จึงมีการแสวงหา
ความรูในรูปแบบท่ีเปนการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณและไดรับการถายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ จนเกิดการสั่งสมเปนภูมิปญญาและถายทอดสูคนรุนตอไป  องคความรูในดานการจัดการ แบง
ออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

    ๑) การจัดการตามระบบความเชื่อด้ังเดิมเกิดจากการท่ี
ชุมชนใหคุณคากับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยชาวบานจะแสดงความเคารพตอจิต
วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกลาว โดยการประกอบพิธีกรรม เชน การเลี้ยงผีขุนน้ํา การเลี้ยงผีเจาปา
เจาเขา เปนตน รวมท้ังการบนบานสานกลาวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยดูแลผลผลิตใหฝนตกตามฤดูกาล
หรือผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ 

     ๒) การจัดการตามประเพณีทองถ่ิน ในบางชุมชนจะมีการ
นํ าป ระเพ ณี ท อง ถ่ิ น  ซ่ึ ง มั กจะเป นป ระ เพ ณี ใน พุทธศาสน ามาเชื่ อม โย งกับการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับประเพณีทองถ่ินท่ีจะเสริมสรางจิตสํานึกการอนุรักษใหกับ
คนท่ีเขามารวมงาน เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหวพระธาตุดอยคํา ท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด
พะเยา 

    ๓) การจัดการโดยการประยุกตประเพณีทางพุทธศาสนา 
โดยการบวชตนไม การสืบชะตาแมน้ํา ซ่ึงชุมชนหลายแหงท่ีประสบปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา
หรือชุมชนท่ีตองการสรางจิตสํานึกใหคนมีสวนรวมในการอนุรักษ ไดนําวิธีการดังกลาวมาใช การ
ประยุกตพิธีกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการนําคุณคาของพุทธศาสนามาใชในการอนุรักษ การยับยั้ง
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

   (๓) องคความรูในดานการใชประโยชนการใชประโยชนในระบบ
ผลิตชุมชน โดยชุมชนไดจําแนกพ้ืนท่ีการใชประโยชนในการผลิตของชุมชน ๔ ประเภทหลัก ไดแก 



 
 

๒๔ 
 

พ้ืนท่ีปาชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาใชสอย และลําหวย แตละพ้ืนท่ีจะมีการใชประโยชนแตกตาง
กัน ซ่ึงเกิดมาจากเง่ือนไข ๓ ประการ คือ 

  ๑) เง่ือนไขทางวัฒนธรรมตามความเชื่อตอสิ่งศักดิ์ 
  ๒) เง่ือนไขของระบบผลิตของชุมชนท่ีจะตองรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ือเปน

แหลงของปจจัย ๔ ในการดํารงชีพของชุมชน 
  ๓ ) เ ง่ือน ไขขอ งคุณ ค าการดํ า เนิ น ชี วิ ต ท่ี ไม เอ ารั ด เอ า เป รี ยบ ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติสวนการใชประโยชนจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในลุมน้ํา 
โดยชุมชนมีความรูระหวางการใชประโยชนและการดูแลรักษา เพ่ือใหพืชและสัตวเกิดการขยายพันธุ
ตอเนื่อง กันไป ดังนั้น ในการใชประโยชนจะใชเทาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพเทานั้น เชน ความรูในการ
ใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรค การตัดไมใชสอย การหาของปาและการลาสัตวปาอยางยั่งยืนเพ่ือใหมี
การขยายพันธุในระบบนิเวศสมดุล 

  ๔) การพัฒนาเปนองคกรชุมชนในอดีตชุมชนมีการใชประโยชน และการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทําการควบคุมโดยใชระบบความเชื่อ ระบบการผลิตและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน หลังจากนั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการแยงชิงทรัพยากรจากกลุม
บุคคลภายนอกชุมชน ไมวาจะเปนกลุมอิทธิพล ชุมชนใกลเคียง หรืออํานาจรัฐ ทําใหชาวบาน เกิดการ
ปรับกระบวนการภายในชุมชน สรางกลไกและพัฒนาเปนองคกร ชุมชนท่ีมีคณะกรรมการ มี
กฎระเบียบท่ีอยูบนพ้ืนฐานของระบบความเชื่อและสิทธิอันชอบธรรมของชุมชนในการดูแลรักษา 
ปจจุบันเกิดกลุมองคกรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมากมายหลายกลุม รวมท้ังการ
รวมกลุมกันเปนเครือขายในแตละลุมน้ํา เพ่ือสรางความรวมมือในการจัดการลุมน้ํา ในลักษณะของพหุ
ภาคี และการจัดการอยางเปนองครวม เพราะทรัพยากรธรรมชาติ ในลุมน้ําลวนมีความสัมพันธใน
ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ การพัฒนาในลักษณะขององคกรชุมชน นอกจากจะเปนการพัฒนาคนใหมี
ความสามารถ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองแลวยังนําไปสูการสรางพลังในการ
เรียกรอง การตอรองสิทธิชุมชนในระดับนโยบายเชน การออกพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับประชาชน 
การเรียกรองใหปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกนโยบายท่ีมีผลกระทบตอชุมชน เปนตน 

สรุปไดวา น้ํามีความจําเปนท้ังในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการพัฒนาประเทศ ไดแก การอุปโภค บริโภค การประกอบอาหาร ชําระรางกาย การเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของปลาและสัตวน้ํ า อ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมตองใชน้ํ าใน
ขบวนการผลิตโดยใชลางของเสีย หลอเครื่องจักรและระบายความรอน น้ําจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
อยางมากและเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา จึงมีความจําเปนท่ีทุกฝายตองรับรู และจะตองมีระบบการ
จัดการน้ําท่ีดีเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตการณน้ํา ไดแก การขาดแคลนน้ํา อุทกภัย คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 
อยางเปนรูปธรรม ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ใหปญหาบรรเทาหรือกําจัดจนหมดสิ้นไป และเพ่ือให
ทุก ๆ สิ่งในสังคม ท้ังคน สัตวและพืช ฯลฯ มีการดําเนินชีวิตท่ีดี มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนา
ทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีน้ําใชอยางยั่งยืนและท่ัวถึง 

การจัดการลุมน้ํา เปนระบบความสัมพันธระหวางคนกับทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา เปน
ลักษณะของการใชประโยชนและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยใชระบบความเชื่อของชุมชนเปน
พ้ืนฐานในการจัดความสัมพันธ และผสมผสานกับการปรับตัวเปนกลุม องคกรชุมชน เพ่ือใหเกิดพลัง



 
 

๒๕ 
 

และความชอบธรรม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําและสิ่งสําคัญ คือ จะตองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะหสถานการณ การพัฒนาคนในชุมชนใหมีความรูเทาทันตอสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางเทาทัน 

 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับตําราทางวิชาการของนักวิชาการ 
หลายๆทานจึงไดประมวลแนวคิดเก่ียวกับการบริหารมีรายระเอียดดังตอไปนี้              

๒.๒.๑ ความหมายของการมีสวนรวม 
คําวา “การมีสวนรวม” ไดมีผูใหความหมายท่ีหลากหลาย และความแตกตางกันไปตาม 

ความเขาใจและประสบการณ ของแตละบุคคลซ่ึงอาจจะมองท้ังในแงของแนวคิด หลักการ 
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแกการวิจัย 
การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการ 
จัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนการมีสวนรวมของประชาชน (public participation) หมายถึง การ 
กระจายโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารซ่ึงเก่ียวกับการตัดสินใจใน 
เรื่องตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็นให 

คําแนะนําปรึกษาตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีสวนรวมไดมีนักวิชาการได
ให ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไว ดังนี้ 

เบญจมาศ อยูประเสริฐ ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมเก่ียวของกับศาสตรหลาย 
แขนงท้ังทางดานจิตวิทยาสังคมซ่ึงไดอธิบายถึงความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมเปน 
เรื่องท่ีเก่ียวของทางจิตใจ และอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ 
กิจกรรมของสังคม ทางดานการเมืองใหทัศนะวาการมีสวนรวมเปนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
ใหแกสมาชิกในสังคม สรางความเทาเทียมกันและเพ่ิมพลังอํานาจใหแกสมาชิกทุกคนทางดานการ 
พัฒนายังใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปนกระบวนการท่ีผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาไดเขามามี 
สวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาดวยตัวเอง พรอมท้ังมีสวนรับผลประโยชน และ
ผลเสียท่ีเก่ียวของจากการพัฒนา26

๒๗ 
ประสบสุข ดีอินทร  ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การท่ี 

ประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทาย โดยท่ีการมีสวนรวมอาจ 

                                                           
๒๗เบญจมาศ อยูประเสริฐ,“การวิจัยการมีสวนรวมทางสงเสริมการเกษตร”,ประมวลสาระชุดวิชาการ 

วิจัยเพ่ือการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรหนวยท่ี ๙, (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), 
หนา ๑๕๐. 



 
 

๒๖ 
 

รวมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือจนครบทุกข้ันตอนก็ได การเขามารวมรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการ 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการเพ่ือนใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค27

๒๘                                                                                                           
ไพรัตน เตชะรินทร ไดใหความหมายวา กระบวนการท่ีรัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา  

สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน ท้ังในสวนบุคคล กลุมคน ชมรมสมาคม มูลนิธิ และ
องคการอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลาย เรื่อง
รวมกัน28

๒๙      
นรินทรชัย พัฒนาพงศา ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม คือการใหประชาชนเขามา

เก่ียวของในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินโครงการและรวมรับผลประโยชนจากโครงการ
พัฒนานอกจากนี้ยังเก่ียวของกับความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้น29

๓๐ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดใหความหมายวา คือ กระบวนการท่ีสงเสริม ชักนําสนับสนุนและ

สรางโอกาสใหชาวบานท้ังในรูปของสวนบุคคลและกลุมคนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะตองเปนไปดวยความสมัครใจมิใชเขามารวมเพราะ
การหวังรางวัลตอบแทนและท่ีสําคัญคือการมีสวนรวมนั้นจะตองไมสอดคลองกับชีวิตความจําเปน
ความตองการและวัฒนธรรมของคนสวนใหญในชุมชนดวย30

๓๑ 
สุพจน พงษพิสุทธิ์บุบผา ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึงการรวมมือรวม

ปฏิบัติ รวมแกไขปญหาการดําเนินการ และรวมรับผิดชอบรวมกันไมวาจะเปนของปจเจกบุคคล หรือ
ของกลุมเพ่ือใหเกิดการดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีตองการเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวและเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional Involvement) ของ
สภาวะสถานการณกลุม (Group Situation) อันเปนเหตุเราใจใหกระทํา (Contribution) เพ่ือบรรลุ
จุดหมายของกลุม31

๓๒ 
นิรันดร จงวุฒิเวศย ไดใหความหมายวา 
Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility 
การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
ความรวมมือรวมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมาทางานรวมกันเพ่ือบรรลุ 

                                                           
๒๘ประสบสุข ดีอินทร, “การมีสวนรวมตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมของกํานันผูใหญบานใน

ภาคเหนือ”, วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หนา 
๗๘. 

๒๙ไพรัตน เตชะรินทร, นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนาปจจุบัน 
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๖), หนา๖ - ๗. 

๓๐นรินทรชัย พัฒนาพงศา, แนวทางแนวการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท, พิมพครั้งท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๘), หนา ๑๙. 

๓๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชนขาราชการและ
ผูนํารัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๖๑.  

๓๒สุพจน พงษพิสุทธ์ิบุบผา, “การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชุมชนภายใตการชี้นําของ
พระสงฆ : กรณีศึกษาปาชุมชนวัดชลประทานราชดําริ ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑัตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓)  หนา ๕๖. 



 
 

๒๗ 
 

วัตถุประสงคของกลุม การประสานงานหมายถึง หวงเวลาและลําดับเหตุการณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมหรือการงาน ความรับผิดชอบหมายถึง ความรูสึกผูกพันในการทํางาน
และในการทําใหเชื่อถือไววางใจ32

๓๓ 
เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) ไดศึกษาเรื่อง Group Decision and Social Changeพบวา 

การมีสวนรวมในการแกปญหาบางอยางทําใหบุคคลท่ีมีสวนรวมนั้นเกิดความรูสึกวา ตนเองมีการลงทุน
ในการใหความคิด การใหการตัดสินใจ ไดปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรูเก่ียวกับบางสิ่งบางอยางท่ี
ไมลงรอยกับการตัดสินใจและอุทิศพลังงานทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึงวิธีการแกไขปญหา33

๓๔ 
วิลเลีย เออรวิน (William.Erwin) ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมประกอบดวย๓ มิติ 

คือ มิติท่ี ๑ การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร มิติท่ี ๒ มีสวนรวมเสียสละใน
การพัฒนาลงมือปฏิบัติการตามท่ีไดตัดสินใจ และมิติท่ี ๓ มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน34

๓๕ 
เฮย (Hay) ไดใหความหมายวา การเขาไปมีสวนรวมในทางสังคมวาเปนการท่ีเขาไปมีสวน

รวมดวยความสมัครใจในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลตอกลุมคน ระหวางกลุมตอกลุม ซ่ึงเปน
สวนประกอบของกิจกรรมของกลุมนี้ ซ่ึงจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได35

๓๖ 
เจมสแอล เครตัน (James L.Creighton) ไดใหความหมายวา “การมีสวนรวมของ

ประชาชน คือกระบวนการท่ีความกังวลความตองการ และคุณคาของประชาชน ไดรับการบูรณาการ
ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผานกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเปาหมายโดยรวม
เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการสนับสนุนจากประชาชน”นอกจากนี้ผูเขียนยัง
อภิปรายเพ่ิมเติมถึงประเด็นวาจริงหรือไมวาการมีสวนรวมนั้นจะหมายถึงการท่ีประชาชนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจจะเกิดข้ึน หรือหมายความวาผูมีอํานาจตัดสินใจจะสามารถ
ตัดสินใจใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาชนไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน
เทานั้น36

๓๗ 
โคเฮน และนอรแมน (John M.Cohen & Norman T) ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม

โดยท่ัวไปในข้ันตอนการวางแผนและตัดสินใจไมไดหมายความวา จะเปนการตัดสินใจและวางแผนได

                                                           
๓๓นิรันดร จงวุฒิเวศย, กลวิธีแนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), 
หนา ๑๘๕. 

๓๔Kurt.Lewin, อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคติการวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, 
พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพีระพัธนาการพิมพ, ๒๕๒๖), หนา ๑๑๓ - ๑๑๔. 

๓๕William.Erwin, อางใน เริงศักดิ์ สงสุข, “การมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตอ
การบริหารงานพัฒนาทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, ภาคนิพนธปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๘๙. 

๓๖Hay,.อางใน ปฤษฎา บุญเจือ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน.:.ศึกษาเฉพาะ
กรณีโครงการประสานความรวมมือพัฒนาทุงกุลารองให จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต,(คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๖). 

๓๗James L.Creighton, A guide book for involving citizens in community,(Creighton 
University, 2005), P.7. 



 
 

๒๘ 
 

เพียงอยางเดียว ยังใชการวางแผนและตัดสินใจควบคูไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการดวย การวางแผน
และตัดสินใจยังเก่ียวของกับประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน และการตรวจสอบและ
ประเมินผล ในกิจการพัฒนาดวย จะเห็นวาการวางแผนและตัดสินใจนั้นเก่ียวของเกือบโดยตรงกับการ
ปฏิบัติและก็เก่ียวของกับผลประโยชนและการตรวจสอบและประเมินผลดวยนอกจากนี้ก็จะมีผล
สะทอนกลับจากการตรวจสอบและประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย37

๓๘ 
๒.๒.๒ ลักษณะของการมีสวนรวม  
ธนาภรณ เมทณีสดุดี ไดกลาวถึงลักษณะแนวทางของการมีสวนรวม ดังนี้  
การรวมคิด หมายถึง การมีสวนรวมในการประชุมปรึกษาหารือในการ วางโครงการวิธีการ

ติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือใหกิจกรรม โครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงค  การ
รวมตัดสินใจ หมายถึง เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบรอยแลว ตอมาจะตองรวมกันตัดสินใจเลือก
กิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวาดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด  การรวมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การ
เขารวมในการดําเนินงานตาม โครงการตางๆ เชน รวมออกแรง รวมบริจาคทรัพย เปนตน . การรวม
ติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแลว ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจ
ตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

มณฑล จันทรแจมใส ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไววาการมีสวนรวมของบุคคล
จะตองมีและเกิดข้ึนมาโดยตลอด ท้ังนี้เริ่มตั้งแตข้ันตอนการมีสวนรวมในการวางแผนโครงการ การ
บริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลัง แรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ กําลัง
เงินหรือทรัพยากรท่ีมีอยู 

 ประชุม สุวัติถี ไดกลาวถึงลักษณะเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของบุคคล เกิดจาก
พ้ืนฐาน ประการ คือ เปนบุคคลท่ีจะตองมีความสามารถท่ีจะเขารวม กลาวคือ จะตองเปนผู มี 
ศักยภาพทีจะเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน จะตองมีความสามารถใน การคนหาความ
ตองการ วางแผนการบริหารจัดการ การบริการองคกรตลอดจนการใช ทรัพยากรอยางคุมคา เปน
บุคคลท่ีมีความพรอมท่ีเขามามีสวนรวม กลาวคือ ผูนั้นจะตองมีสภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และ 
กายภาพท่ีเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมได  เปนบุคคลทีมีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ เปนผูท่ีมี
ความเต็มใจสมัครใจท่ีจะเขารวมเล็งเห็นผลประโยชนของการเขารวม จะตองไม เปนการบังคับหรือ 
ผลักดันใหเขารวม โดยท่ีตนเองไมประสงคจะเขารวม  เปนบุคคลท่ีตองมีความเปนไปไดท่ีจะเขารวม 
กลาวคือ เปนผูมีโอกาสท่ีจะ เขารวมซ่ึงถือวาเปนการกระจายอํานาจใหกับบุคคลในการตัด    สินใจ 
และกําหนด กิจกรรมท่ีตนเองตองการในระดับท่ีเหมาะสม บุคคลจะตองมีโอกาสและมีความเปนไป ได
ท่ีจะจัดการดวยตนเอง สําหรับลักษณะการมีสวนรวมของบุคคลโดยท่ัวไปแลว ยังมีปจจัยอีกหลาย
อยางท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม อาชีพและรายได เปนตน 

 
 

                                                           
๓๘ John M.Cohen and Norman T,  Rural – Development Participation :  Concepts 

and Measures for Project Design,Implementation and valuation, ( The Rural Development 
Committee Center for International Studies Cornell University, 1977), P. 56. 



 
 

๒๙ 
 

๒.๒.๓ รูปแบบและข้ันตอนของการมีสวนรวม  
มงคล จันทรสอง ไดกําหนดรูปแบบและข้ันตอนของการมีสวนรวมของบุคคล ไววา

องคประกอบรูปแบบของการมีสวนรวม มีอยูดังนี้  การมีสวนรวมจะตองมีวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายท่ีชัดเจน การใหบุคคล เขารวมกิจกรรมจะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายทีชัดเจนวาจะ
ทํากิจกรรมนั้นๆ ไป เพ่ืออะไร ผูเขารวมกิจกรรมจะไดตัดสินใจถูกวาควรจะเขารวมหรือไม  การมีสวน
รวมจะตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจะตองระบุลักษณะของ
กิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวม
กิจกรรมหรือไม การเขารวมจะตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย การท่ีจะใหบุคคลเขามามีสวน ในรวม
กิจกรรมนั้นจะตองระบุกลุมเปาหมายดวย อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปบุคคล กลุมเปาหมายมักถูกจํากัด
โดยกิจกรรมและวัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลวเปนพ้ืนฐาน  

ศิริชัย กาญจนวาสี ไดกําหนดรูปแบบและปจจัยทีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของบุคคลใน
องคกร ดังนี้ การมีสวนรวมในการประชุม การมีสวนรวมในการเสนอปญหา การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ขององคกร  การมีสวนรวมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแกไขปญหา การ
มีสวนรวมในการประเมินผลในกิจกรรมตางๆ การมีสวนรวมในการไดรับประโยชน วรรณา วงษวานิช 
ไดกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมของบุคคลไวเปนลักษณะ ดังนี้ คือ การมีสวนรวมอยางแทจริง คือ 
รูปแบบท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวม หรือ เขามาเก่ียวของรวมตัดสินใจในการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนจนกวาการดําเนินงานจะ บรรลุผลเสร็จสมบูรณ  การมีสวนรวมท่ีไมแทจริง คือ รูปแบบท่ี
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม หรือ เขามาเก่ียวของในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือ ในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่งเทานั้น โดยแทจริงแลวกระบวนการมีสวนรวมไมอาจสามารถกระทําไดในทุกประเด็น แต
การมีสวนรวมของบุคคลจะมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสนใจและประเด็น
การพิจารณาท่ีอยูภายใตเง่ือนไขพ้ืนฐานการมีสวนรวมวาจะตองมี อิสรภาพ มีความเสมอภาค และมี
ความสามารถในการเขารวมกิจกรรม เพ่ือใหการมีสวนรวมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๔ ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน  
โดยท่ัวไปแลวกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการ 

อยางเปนข้ันตอนตอเนื่อง ซ่ึงกอใหเกิดตนทุนในการดําเนินการมากพอสมควรอยางไรก็ตามขอดี ของ
การมีสวนรวมคือการกอใหเกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะท่ีสอดคลองกับความ ตองการ
ของสาธารณชนเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะใหสูงข้ึนโดยการมี
สวนรวมของประชาชนกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ดังนี3้8

๓๙   
๑) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนชวยใหเกิดความ

กระจางในวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ  
๒) การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา การใหประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตตน ในการ 

ดําเนินงานสามารถท่ีจะลดความลาชาและลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงของประชาชนได 
 ๓) การสรางฉันทามติ(Consensus Building) โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถท่ี 

                                                           
 ๓๙ สถาบันพระปกเกลา, การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี, รายงาน
การวิจัย, เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕), หนา ๔๕. 



 
 

๓๐ 
 

จะสรางขอตกลงท่ีม่ันคงและยืนยาวและการยอมรับระหวางกลุม ลดความขัดแยงทางการเมืองและ 
สรางใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  

๔) ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําให 
คนเรามีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้นซ่ึงจะไดรับความรวมมือจากประชาชน  

๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือหลีกเลี่ยงความขัดแยงท่ีรุนแรง  
๖) ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม การมีสวนรวมของประชาชนเปนวิถีทางท่ีจะนํา 

ไปสูความชอบธรรมและการดํารงอยูของความชอบธรรม การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการเรียนรู
รวมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ ไดแก เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ี                 
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญสอดคลองกับ ปรัชญาแนวความคิดและหลักการเรียนรูรวมกันของชุมชน เปน
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ นโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจ นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชน 
ทําใหดําเนินการพัฒนาชุมชนไดตรงกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชนและชุมชน เปนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลกลุม และองคกรในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เปนการสรางความพึงพอใจรวมกันทํา
ใหการพัฒนามีความชอบธรรม ทําใหเกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและเปนเจาของชุมชน ถือวาเปน 
กระบวนการสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม การเรียนรูรวมกันของชุมชน ใหประสบผลสําเร็จ เพ่ือชวย
แบงเบาภาระของรัฐบาลเพราะการพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนการพัฒนาของคนในชุมชน โดยคนใน
ชุมชนและเพ่ือคนในชุมชนอยางแทจริง รัฐบาลเปนเพียงผูสนับสนุนในบางสวนเทานั้น การมีสวนรวม
ของประชาชนทําใหเกิดประโยชนท่ีหลากหลาย ท้ังดานตัวบุคคล สังคม ชุมชนและหนวยงานองคการ
ตาง ๆ โดยเปนไปตามวิถีการมีสวนรวมแตละประเด็น ซ่ึงในภาพรวม กอเกิดประโยชนตอตัวบุคคลใน
การพัฒนาศักยภาพสังคมชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดความรัก หวงแหนรับผิดชอบและเปนเจาของ
ชุมชน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจสรางฉันทามติลดกระแสการตอตาน หลีกเลี่ยงความขัดแยง ลด
คาใชจายและการสูญเสียเวลา มีการรวมพลังเกิดความสามัคคี  เปนการแบงเบาภาระของรัฐชาติซ่ึงจะ
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการผองถายกระจายอํานาจสู ประชาชนทองถ่ิน 

๒.๒.๕ ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน  
ในการดําเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใด ๆ ก็ตาม สิ่งท่ีสําคัญตอการตัดสินใจเขา

มามีสวนรวมของประชาชนมีหลายประการ ท้ังดานปจจัยตัวบุคคลองคกรและชุมชน ท้ังนี้ภาครัฐ 
จําเปนตองคํานึงถึงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือประชาชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
ใหความรวมมือในกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือใหดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเกิด
การพัฒนาท่ีดีเกิดผลดีตอชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม เกิดจากความศรัทธาท่ีมีตอความเชื่อถือ
บุ ค ค ล แล ะสิ่ ง  ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ค ว าม เก ร งใจ ท่ี มี ต อ บุ ค ค ล ท่ี เค า รพ นั บ ถื อ  ห รื อ มี เกี ย รติ ย ศ                     
ตําแหนง อํานาจบีบบังคับท่ีเกิด จากคนท่ีมีอํานาจเหนือกวา ทําใหเกิดการบีบบังคับใหมีสวนรวมใน
การกระทําตาง ๆ 39

๔๐    
ปจจัยท่ีผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินปรัชญา เวสารัชช  ได

กลาวถึงดังนี ้

                                                           
 ๔๐  นิรันดร จงวุฒิเวศย, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หนา ๑๘๘. 



 
 

๓๑ 
 

๑) ปจจัยสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและความ 
ปลอดภัย  

๒) ปจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผูนํา  
๓) ปจจัยท่ีเปนรางวัลตอบแทน เชน คาตอบแทนแรงงานเงินปนผลจากสหกรณออมทรัพย  
๔) ปจจัยภายในตัวบุคคลไดแกความคาดหวังในประโยชนสวนรวมความรูสึกเกรงใจไม 

กลาปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนหรือความรูสึกวา เปนพันธะท่ีตองเขารวมเพ่ือใหเกิดความสามัคคี ในประเด็น
เดียวกัน40

๔๑  
อนุภาพ ถิรลาภ  เห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไดแก ความเกรงใจผู

ท่ีมีสถานภาพท่ีสูงกวา ความตองการเปนกลุมเปนพวกความเชื่อในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ การคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน การยอมรับ แบบอยางความไมพอใจตอสภาพแวดลอม 
การยอมรับในอํานาจรัฐและฐานะทางเศรษฐกิจ ๔๒ 

ในขณะท่ีธวัช เบญจาทิกุล เห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ ประชาชนในการ
พัฒนามี ๕ ประการไดแก ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และดานจิตวิทยาทางสังคม
42

๔๓  
นอกจากนี้อรอนงค ธรรมกุลยังไดสรุปปจจัยท่ีมีผลตอการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชน

ในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินไวดวยกัน ๓ ประการไดแก  ๑) ดานความผูกพันเปนเครือญาติและความ
ผูกพันในชุมชน ๒) ดานการมีภาวะทางเศรษฐกิจ ๓) ดานการสนับสนุนจากองคกรภายในหมูบาน 43

๔๔  
ในประเด็นเดียวกันจากการศึกษาของ Creighton พบวา การท่ีคนเราจะพิจารณาวา ตนไดรับ
ผลกระทบและเลือกท่ีจะมีสวนรวมในโครงการการ มีสวนรวมของประชาชนหรือไมอยางนอยข้ึนอยูกับ
ปจจัยสําคัญ ๖ ประการคือ ๑) ความใกลชิดปญหา ๒) ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ๓) การเขาถึง
ประโยชนใชสอยหรือบริการ ๔) ประเด็นทางดานสังคม/สิ่งแวดลอม ๕) คานิยม ๖) อํานาจท่ีไดรับการ
มอบหมายตามกฎหมาย นอกจากนี้ประชาชนโดยท่ัวไปจะเขามามีสวนรวมปจจัยท่ีเปนสวนสําคัญ คือ 
การใหขอมูลขาวสารตอสาธารณชนท่ัวไปถึงผลท่ีจะติดตามมาของการมีสวนรวมหรือการไมทําตาม
กิจกรรมท่ีนําเสนอและตองแสดงใหเห็นชัดเจนเพ่ือใหประชาชนเห็นชองทางในการเขามีสวนรวมได ถา
เขาตองการท่ีจะมีสวนรวม  

                                                           
 ๔๑ ปรัชญา เวสารัชช, การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), หนา ๑๗๐. 
 ๔๒ อนุภาพ ถิรลาภ, การวิเคราะหเชิงสมุฏฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: ศึกษา
เฉพาะกรณีอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาบริหารรัฐกิจ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), หนา ๒๕-๒๖. 
 ๔๓ ธวัช เบญจาธิกุล, ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเขามามีสวนรวมของชาวนาในการพัฒนา : หมูบาน
ชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมูบานพัฒนาตัวอยางของศูนยพัฒนาและสังเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ.๒๕๒๗, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๙), หนา ๒๕-๒๖. 
 ๔๔ อรอนงค ธรรมกุล, การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙), หนา ๒๑. 



 
 

๓๒ 
 

สรุปไดวา การมีสวนรวมหมายถึงการท่ีประชาชนแสดงเจตนาท้ังดวยการใหความคิดเห็น
และการลงมือกระทําเพ่ือแกไขปญหาและหรือดําเนินการพัฒนาให เกิดผลในอันท่ีจะนาการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีชอบท่ีควรเปนประโยชนตอตนเอง กลุมชนและสังคมโดยรวม ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนเปน
ความตั้งใจท่ีแทจริงของประชาชน การมีสวนรวมโดยท่ัวไปในข้ันตอนการวางแผนและตัดสันใจไมได
หมายความวาจะเปนการตัดสินใจและวางแผนไดเพียงอยางเดียว ยังใชการวางแผนและตัดสินใจควบคู
ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการดวย การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความ
รับผิดชอบ และมีความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมาทางานรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของกลุม การ
ประสานงานหมายถึง หวงเวลาและลําดับเหตุการณท่ีมีประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมหรือการงาน 
ความรับผิดชอบหมายถึง ความรูสึกผูกพันในการทํางานและในการทําใหเชื่อถือไววางใจ 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขาย 
เครือขาย (Network) คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคและความตองการบางอยางรวมกัน มีการ
ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน โดยสมาชิกเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนตอกันแนวคิดเรื่อง
เครือขายสัมพันธกับแนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม (Civil Society) และแนวคิดเก่ียวกับอํานาจรัฐ ท้ังนี้
ในความหมายท่ีกวาง เครือขาย คือ หัวใจของวิถีชุมชนในอดีตซ่ึงผูคนอยูรวมกัน แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ท้ังในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆมีความสัมพันธแบบเครือขายท่ีแสดงออกทางกิจกรรมท่ีทากันสมํ่าเสมอ 
หรือเปนครั้งคราวเพ่ือความอยูรอดของชุมชนเพราะแมมีอํานาจรัฐอยู แตก็ไมไดครอบลงไปถึงวิถี
ปฏิบัติของชุมชน การสรางเครือขายนาจะเปนปจจัยสําคัญ ท่ีสุดของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แตท้ังนี้ก็ตองมีการบริหารจัดการเครือขายท่ีดีดวย 

๒.๓.๑ ความหมายของเครือขาย 
คํา วา “เครือขาย” มีความหมายท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับมุมมองในลักษณะตางๆ เชนการ

มองในเชิงโครงสราง ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
Jeremy Boissevain ใหนิยามของเครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธทางสังคม

ของบุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน44

๔๕ 
Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie. ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม (Social 

Network) วาหมายถึง ปรากฏการณทางสังคมในรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดเรียง
ความสัมพันธ (Patterned Arrays of Relationship) ระหวางปจเจกชน (Individual)ท่ีรวมกระทํา
การในสังคม45

๔๖ 

                                                           
๔๕ Boissevain, Jeremy, Friends of Friends :  Network, Manipulators and Coalitions, 

Oxford : Basil Blackwell,1974. P17. 
๔๖ Borgatta, Edgar F. ; and Borgatta, Marie, Encyclopedia of Sociology, ( Volume 4 : 

SZIndex), New York : Macmillan Publishing Company,1992. p25. 



 
 

๓๓ 
 

นฤมล นิราทร ไดสรุปไววา เครือขายควรมีกลุมบุคคลหรือองคกร ซ่ึงกลุมเหลานี้ มี
ปฏิสัมพันธท่ีประสานกลุมหรือบุคคลเอาไว สิ่งท่ีไดจากการมีปฏิสัมพันธก็คือ ขาวสารขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน มีการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน และมีความเปนอิสระตอกัน46

๔๗ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาววา “เครือขาย” หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคลองคกร

หนวยงานหรอืสถาบันใด ๆ ไดตกลงท่ีจะประสานเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงค หรือขอตกลง
อยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ47

๔๘ 
พระมหาสุทิตย อาภากโร ใหนิยามของเครือขายทางสังคมวา หมายถึงความสัมพันธใน

สังคมมนุษย ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดย
เปนการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับ สิ่งตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความ
รวมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ี
หลากหลาย48

๔๙ 
นฤนันท สุริยมณี และคณะ ไดศึกษา Best Practices เครือขายเขมแข็งปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในงานพัฒนาสังคม พบวา เครือขาย เปนกระบวนการทํางานท่ีมีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางบุคคล องคกรหนวยงานตางๆ ท่ีมีฐานท่ีตั้งอยูบนวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกันและดวย
ปรัชญาการอยูรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันในหมูสมาชิก โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวย
เสมอกัน สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบท่ีอาศัยความเขาใจและความจริงใจ
เปนกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขาย ปจจัยท่ีทําใหเครือขายเขมแข็งได คือ ๑) การมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน ๔) การมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ๕) การมีทีมงานท่ีดีซ่ึงอธิบายความหมายดังนี้ 

๑) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตท่ีถดถอยหากไมมีกิจกรรมใด ๆ ท่ีสมาชิกของเครือขาย

สามารถกระทํารวมกัน ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของ
เครือขายก็จะไมมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน เม่ือการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขายเริ่ม
ออนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไปแลว 
ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือไดมีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระท่ัง
กิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผน ของการกระทําท่ีสมาชิกของเครือขายยอมรับโดยท่ัวกัน ดวยเหตุ
นี้ การท่ีจะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน ท้ังในแง
ของเวลา ความถ่ี และตองเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
ไมจําเปนตองเปนกิจกรรมเดียวท่ีใชสําหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความตองการเฉพาะของสมาชิก
ในระดับยอยลงไปในแตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรมยอยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะ

                                                           
๔๗ นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทํางาน : ขอควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๗๙. 
๔๘ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดีย จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๘๖. 
๔๙ พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร :

โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข, ๒๕๔๗), หนา ๖. 



 
 

๓๔ 
 

ตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยท่ีกิจกรรมเหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทาง
ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายของเครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชน การ
วางแผนงานรวมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจาทุกเดือน ฯลฯหรือจัดในรูปแบบท่ีไมเปน
ทางการ เชน จัดกีฬา สันทนาการระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีท่ี
เครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางมาก กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุด
พบปะสังสรรคหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก 

๒) การมีสวนรวมของสมาชิก 
การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองคประกอบของความเปนเครือขาย สิ่งหนึ่งท่ีจะ

ขาดมิไดก็คือการมีสวนรวม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ของสมาชิกจะเปนปจจัยท่ีหนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากข้ึน เพราะการมีสวนรวมจะทําใหสมาชิก
มีความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซ่ึงจะชวยใหทุกฝาย หันหนาเขาหากันและพ่ึงพากัน
มากข้ึน นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการใหและการ
รับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือใหภารกิจท่ีเครือขายดําเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึงเปาหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเปนท้ังแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขายเปนกระบวนการ
สรางขอมูลท่ีตอเนื่อง เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท่ีมาจากการมีสวนรวมแลว 
พัฒนาการของเครือขายจะเปนไปอยางชา ๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวนรวมและการ
แลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกท่ีเปนแรงผลักใหความเปนเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

๓) การมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน 
เปาหมายหรือจุดมุงหมาย เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล 

กลุม องคกร มารวมกันเพียงเพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยไรความมุงม่ันหรือจุดมุงหมาย
รวมกัน ความสัมพันธดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเปนเครือขาย เพราะความเปนเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคและ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

๔) การมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
สัมพันธภาพท่ีดี เปนองคประกอบสําคัญยิ่ งในการรักษาเครือขายใหยั่ งยืนตอไป

ความสัมพันธท่ีดีเปนเสมือนน้ํามันท่ีคอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบรื่น เม่ือใดท่ี
สมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหา
ขอตกลงไมได สัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะเริ่มแตกราว ซ่ึงหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะ
นําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมีจุดประสงค
เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอไมใชจัดในชวงท่ีมี
ปญหาเกิดข้ึนเทานั้น 

๕) การมีทีมงานท่ีดี 
การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคกร การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสาหรับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี กระบวนการทํางานเปนทีม 
ข้ึนอยูกับภาวะผูนํา และทักษะความชํานาญเฉพาะตัวของผูรวมทีม มีการถายทอดกระบวนการเรียนรู



 
 

๓๕ 
 

ใหกันและกัน การเรียนรูเทคนิคเครื่องมือในการจัดกระบวนการประชุมและเรียนรูแบบมีสวนรวม 
รวมท้ังการพัฒนาทักษะดวยกระบวนการฝกอบรม ทีมท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางาน คือกลุม
ของบุคคลท่ีทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของทีม สิ่งท่ีทีมจะตองยึดถือเปนกรอบเพ่ือทํางาน
รวมกันคือ มีความเปนหนึ่งเดียวกัน จัดการดวยตนเอง พ่ึงพาตัวเอง ขนาดของกลุมท่ีพอเหมาะ มีความ
เปนหนึ่งเดียวกันสมาชิกของทีมท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ทุก 
ๆ คนจะถูกดึงเขามาในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จในงานและ / หรือบรรลุเปาหมาย
รวมกัน โดยท่ัวไปแลวงาน และ / หรือเปาหมายอาจบรรลุไดเม่ือทํางานรวมกันแทนท่ีจะตางคนตางทํา 
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเดนและสมาชิกทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมใน
ความสําเร็จดวยการจัดการดวยตนเอง49

๕๐ 
๒.๓.๒ องคประกอบของเครือขาย 
เครือขายตาง ๆ มีองคประกอบสําคัญอยูอยางนอย ๗ อยางดวยกัน คือ  
๑) มีการรับรูมุม มองท่ีเหมือนกัน สมาชิกในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรู

เหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปนเครือขาย เชน มีความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสํานึกใน
การแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยาง เดียวกันหรือตองการความชวยเหลือในลักษณะท่ี
คลายคลึงกัน ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิด ความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
เพ่ือแกปญหาหรือลดความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายท่ีทําให
เครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะถาเริ่มตน ดวยการรับรูท่ีตางกัน มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไม
เหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือยาก เพราะ แตละคนจะติดอยูในกรอบความคิด
ของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง แตท้ังนี้มิได หมายความวาสมาชิกของ
เครือขายจะมีความเห็นท่ีตางกันไมไดเพราะมุมมองท่ีแตกตางชวยใหเกิดการสรางสรรค ในการทํางาน 
แตความแตกตางนั้นตองอยูในสวนของกระบวนการ (process) ภายใตการรับรูถึง ปญหาท่ีสมาชิกทุก
คนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นท่ีตางกันจะนําไปสูความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด  

๒) การมีวิสัยทัศนรวมกัน วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายใน
อนาคตท่ีเปนภาพเดียวกัน มีการรับรู และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายท่ีจะเดินทางไป
ดวยกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําใหกระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวย
ผอนคลายความขัดแยงอันเนื่องมาจากความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศน หรือเปาหมายของเครือขาย พฤติกรรมของสมาชิก
กลุมนั้นก็จะเริ่มแตกตางจากแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกเครือขาย กระทํารวมกัน ดังนั้น แมวาจะตองเสียเวลา
มากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน แตก็จําเปน จะตองทําใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมี
วิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของเครือขาย ใหมากท่ีสุดแมจะไม
ซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

๓ ) มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน คําวาผลประโยชนในท่ีนี้ครอบคลุมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน เปนความตองการ (need) ของมนุษยในเชิง
ปจเจก อาทิเชน เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ 

                                                           
๕๐ นฤนันท สุริยมณี และคณะ, Best Practices เครือขายเขมแข็งปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน

งานพัฒนาสังคม, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘), หนา ๘๗. 



 
 

๓๖ 
 

สมาชิกของเครือขายเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาท่ีตางก็มีความตองการเปนของตัวเอง (human needs) 
ถาการเขารวมในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะ
เปน แรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมในเครือขายมากข้ึน ดังนั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของเครือขาย จําเปนตองคํานึงถึง ผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะ
ใหดีตองพิจารณาลวงหนากอนท่ีเขาจะรองขอ ลักษณะของ ผลประโยชนท่ีสมาชิกแตละคนจะไดรับ
อาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียงพอท่ีจะเปน แรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทาง
ปฏิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมีตําแหนงใน เครือขาย แตไมไดรวมปฏิบัติ
ภารกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นวาเขาเสียประโยชนมากกวาไดหรือเม่ือเขาไดใน สิ่งท่ีตองการ
เพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในท่ีสุด  

๔) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย 
เปนกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็ง ของเครือขาย เปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการรวม
รับรูรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขาย
ควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน (partner)” ของ เครือขาย เปนความสัมพันธใน
แนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธฉันทเพ่ือน มากกวา ความสัมพันธในแนวด่ิง 
(vertical relationship) ในลักษณะเจานายลูกนอง ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากในทาง ปฏิบัติเพราะตอง
เปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน ๆ เขามา ประกอบ แต
ถาทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก  

๕) มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน องคประกอบท่ีจะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
คือ การท่ีสมาชิกของเครือขายตางก็สรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวย
แกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําใหไดผล ลัพธเพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกวา
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเม่ือตางคนตางอยู  

๖) การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน เปนองคประกอบท่ีทําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกัน การท่ีสมาชิกเครือขายตกอยู ในสภาวะจํากัดท้ังดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน 
ฯลฯ ไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายอยาง สมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย 
จําเปนตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขาย การทําใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกัน
อยางเหนียวแนน จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึกวาหากเอาหุนสวน คนใดคนหนึ่งออกไปจะทํา
ใหเครือขายลมลงไดการดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของ
เครือขาย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมีปฏสิัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ  

๗) มีปฏิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฏิสัมพันธกันแลว ก็ไม
ตางอะไรกับกอนหินแตละกอนท่ีรวมกันอยูในถุง แตละกอนก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้น สมาชิกใน
เครือขายตองทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการติดตอกันผาน
ทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง กันและกัน หรือมีกิจกรรม
ประชุมสัมมนารวมกัน โดยท่ีผลของการปฏิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเครือขาย
ตามมาดวย 

 ลักษณะของปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal 
exchange) มากกวาท่ีจะเปนผู ใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมี



 
 

๓๗ 
 

ปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็ จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ทําใหการเชื่อมโยงแนน
แฟนมากข้ึน มีการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย  

๒.๓.๓ การกอเกิดของเครือขาย 
 เครือขายแตละเครือขายตางมีจุดเริ่มตน หรือถูกสรางมาดวยวิธีการตางๆกัน แบงชนิด

ของเครือขาย ออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  
๑) เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการท่ีผูคนมีใจตรงกัน ทํางาน

คลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหา เดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมท่ี ดีกวา การดํารงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปน
แรงกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือขาย เชนนี้มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอาศัยความเปน
เครือญาติเปนคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันท่ีมีวัฒนธรรม ความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยู
รวมกันเปนกลุมโดยจัดตั้งเปนชมรมท่ีมีกิจกรรมรวมกันกอน เม่ือมีสมาชิก เพ่ิมข้ึนจึงขยายพ้ืนท่ี
ดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงคของกลุมมากข้ึน ในท่ีสุดก็ พัฒนาข้ึนเปน
เครือขายเพ่ือใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวางข้ึน เครือขายประเภทนี้มักใชเวลา
กอรางสรางตัวท่ียาวนาน แตเม่ือเกิดข้ึนแลว มักจะเขมแข็ง ยั่งยืน และ มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒) เครือขายจัดตั้ง เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงาน
ของภาครัฐเปนสวนใหญ การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมท่ีใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานท่ีเปน
รูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคี หรือสมาชิกท่ีเขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพ้ืนฐาน ความตองการ 
ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองในการ จัดตั้งเครือขายท่ีตรงกันมากอนท่ีจะเขามารวมตัวกัน เปน
การทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวท่ีไมมีความตอเนื่อง และมักจะจางหายไปในท่ีสุด เวนแตวาเครือขายจะ
ไดรับการชี้แนะท่ีดีดําเนินงานเปนข้ันตอนจนสามารถสราง ความเขาใจท่ีถูกตอง เกิดเปนความผูกพัน
ระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายท่ีแทจริง อยางไรก็ตามแมวากลุมสมาชิกจะยังคง
รักษาสถานภาพของเครือขายไวไดแตมีแนวโนมท่ีจะลดขนาดของเครือขายลง เม่ือเปรียบเทียบระยะ
กอตั้ง  

 ๓) เครือขายวิวัฒนาการ เปนการถือกําเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติต้ังแตแรก และ
ไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแตมี กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเริ่มท่ีกลุมบุคคล/องคกรมา
รวมกันดวยวัตถุประสงคกวาง ๆ ในการ สนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีชัดเจนนัก หรืออีก ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม
วาจะเปนการไดรับฟง หรือการไปไดเห็นการดําเนินงานของเครือขายอ่ืน ๆ มา แลวเกิดความคิดท่ีจะ
รวมตัวกัน สรางพันธสัญญาเปนเครือขายชวยเหลือและ พัฒนาตนเอง เครือขายท่ีวานี้ แมจะไมไดเกิด
จากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมีความตั้งใจ จริงท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี เม่ือ
ไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจนกลายเปนเครือขาย ท่ีเขมแข็งทํานอง
เดียวกันกับเครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือขายในลักษณะนี้ พบเห็นอยูมากมาย เชน เครือขาย
ผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน การสรางเครือขาย (Networking) การสราง
เครือขาย หมายถึงการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ การรวมมือ
กันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหสมาชกิใน เครือขาย
มีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือน ท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 



 
 

๓๘ 
 

นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว 
เชนการสง จดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
ดวย ความจําเปนท่ีตองมีเครือขาย การพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆท่ีใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบท่ี
สบืทอดกันเปนวัฒนธรรมภายใน กลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการ
ปดประเทศท่ีไมมีการติดตอสื่อสารกับ ภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูล
ขาวสารท่ีไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะ
ออกแบบใหมก็ตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอ การพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปญหาท่ี
ซับซอนได การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและ
องคกรได แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมท้ังบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอก
หนวยงานของตน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะท่ี เอ้ือ
ประโยชนซ่ึงกันและกัน เสมือนการ เปดประตูสูโลกภายนอก  

ในสวนตอไปจะขอกลาวถึงรูปแบบของเครือขาย และประโยชนของการสรางเครือขาย มี
รายละเอียด ดังนี้  

 รูปแบบของเครือขาย เครือขายมีรูปแบบมากมายโดยการจําแนกโดยใชคุณลักษณะของ
สมาชิก พ้ืนท่ี ทางภูมิศาสตร กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคและโครงสรางของเครือขายเปนเกณฑมี
รายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะของสมาชิก เครือขายอาจจําแนกตามประเภทของสมาชิก เชน ชาวนา 
นักวิจัย หรือวิศวกร บางคนรวมคนท่ีทํางานในระดับเดียวกันเปนประเภทเดียวกันหรือเนนเครือขาย
แนวราบ เชน เครือขายชาวนา (ประกอบดวย คนท่ีเปนชาวนาเทานั้น) บางคนก็รวมคนท่ีทํางานสาขา
เดียวกันแตตางระดับกันเขาดวยกัน หรือเนนเครือขาย แนวต้ัง เชน ชาวนา นักวิจัยดานการเกษตร 
หนวยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และหนวยงานระหวาง ประเทศท่ีทํางานเก่ียวของกับการเกษตร 
เปนตน บางเครือขายมีสมาชิกแบบบุคคล แตบางแหงก็มีสมาชิกเปน องคกรหรือสถาบัน และบางแหง
มีปะปนกัน พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เปนการจําแนกเปนเครือขายท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีหนึ่ง บางแหงก็เปน
เครือขายระดับประเทศ บางแหง เปนเครือขายระดับภูมิภาค บางเครือขายก็เปนเครือขายระดับชุมชน
ลุมน้ํา เชน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เปนตน หรืออาจแบงตามเขตท่ีมีระบบนิเวศทางการเกษตร
เหมือนกัน เชน เครือขายขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีแหงแลง (Arid Lands Information Network) 
กิจกรรมหลักและวัตถุประสงคของเครือขาย เครือขายจํานวนมากตองข้ึนเพ่ือปรับปรุงการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางสมาชิก และการแบงปน ขอมูลขาวสารเปนวัตถุประสงคหลักของเครือขาย บาง
เครือขายตองข้ึนเพ่ือความรวมมือในการวิจัยศึกษา ฝกอบรม หรือตลาด บางเครือขายมุงเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ (เชน เครือขาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร) บาง
เครือขายมุงเปนกลุมพลังกระตุนความตระหนักของสังคม และเขาไปมี อิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือพิทักษผลประโยชนของสมาชิก เครือขายหลายแหงมีวัตถุประสงค หลายดาน ท้ัง
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ท้ังรวมมือกันในการจัดการฝกอบรมและวิจัย รวมท้ังผลักดันนโยบาย 
โครงสรางของเครือขาย บางเครือขายมีรูปแบบเปนทางการและรวบอํานาจ โดยมีการสงขาวถึงกันผาน
องคกรแกนท่ีเปนศูนยกลาง เครือขายท่ีมีความเขมแข็ง แตบางแหงก็รวมเปนเครือขายแบบไมเปน
ทางการ และกระจายอํานาจ โดย เนนการติดตอกันโดยตรงระหวางสมาชิก เครือขายไมเปนทางการ



 
 

๓๙ 
 

มักจะเกิดข้ึนจากระดับรากหญา หรือในองคกร ท่ีใหความสําคัญกับการตัดสินใจขององคกรระดับลาง 
แตก็มีแนวโนมท่ีพัฒนาเปนเครือขายท่ีรวมศูนยมากข้ึน 

๒.๓.๔ ประโยชนของการสรางเครือขาย   
การสรางเครือขายนั้นมีประโยชน ดังตอไปนี้ 
๑) ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรูประสบการณเครื่องมือ และสื่อ 
๒) ชวยลดการทํางานและการใชทรัพยากรซอน  
๓) เกิดความเขาใจกันมากข้ึนนําไปสูการทํางานรวมกัน เพ่ือประโยชนของทุกฝาย  
๔) ใหความตองการของประชาชนไดรับการสนองจากรัฐ  
๕) ชวยชี้ใหเห็นปญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีซับซอนและทวมทนในหมูบาน  
๖) ชวยเชื่อมหนวยงานวิชาการและแหลงทุนกับผูท่ีตองการความชวยเหลือ  
๗) ทําใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนไดรับกําลังใจ การจูงใจ และการ

ยอมรับ50

๕๑ 
สรุป ได ว า เครือข าย (Network) คือ  ขบวนการทางสั งคมอัน เกิดจากการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมายวัตถุประสงคและความตองการ
บางอยางรวมกัน มีการดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน มีการเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลหนึ่งกับอีก
บุคคลหนึ่งหรือหนวยงานกับองคกร มีการทํางานรวมกันเพ่ือท่ีจะใหงานประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวรวมกัน เครือขายมีท้ังเครือขายทางสังคม เครือขายทางเศรษฐกิจ หรือเครือขายทาง
การคา หรืออ่ืนๆ ในเครือขายเหลานี้มีการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีปจจัยท่ีทําใหเครือขายเขมแข็งได 
คือ ๑) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปาหมายการทํางานท่ี
ชัดเจน ๔) การมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ๕) การมีทีมงานท่ีดี   การสรางเครือขายนับเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญในปจจุบัน เนื่องดวยเครือขายเปนการจัดระบบใหกลุม บุคคลหรือองคกรท่ีเปนสมาชิก
ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพ่ือนําไปสูจุดหมายท่ีเห็นพองตองกัน การรวมตัว เปนเครือขายจึง
ควรทําในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและ 
สนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง (synergy) ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจากการทํางานเปนเครือขายมักจะมี
ผลท่ีดีกวา ผลรวมท่ีเกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน ดังนั้น
การสรางเครือขายในการดําเนินกิจกรรมตางๆจะชวยใหการดําเนินกิจกรรมตางๆเปนไปอยางมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
๒.๔.๑ ความหมายของนิเวศวิทยา 
นิเวศวิทยา หรือ Ecology ตามรากศัพทมีตนกําเนิดมาจากคําในภาษากรีก ๒ คํา คือ 

Oikos มีความหมายวา บานหรือท่ีพักอาศัย Logos มีความหมายวา การศึกษา เม่ือรวมศัพทท้ังสอง
เขาดวยกันจึงมีความหมายวา เปนการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตในท่ีพักอาศัยของมัน (The Study of 
Organisms in their Homes) คํา Ecology นี้มักจะใหความหมายในการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรวา
                                                           
 ๕๑ ขนิ ฏฐา กาญ จนรั งสี นนท . ก ารสร างเครื อข าย เพ่ื อการพั ฒ นา, (ออน ไลน ), แหล ง ท่ี ม า
(http://www.northphc.org/doc/net.ppt), [๑๖ มกราคม ๒๕๖๓]  

http://www.northphc.org/doc/net.ppt),%20%5b%E0%B9%91%E0%B9%96


 
 

๔๐ 
 

เปนการศึกษาความสัมพันธของชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมของมัน 
Eugene P.Odum นักนิเวศวิทยาไดใหความหมายของนิเวศวิทยาวา เปนการศึกษาถึงโครงสรางหนาท่ี
ของธรรมชาติ โดยพิจารณาสิ่งมีชีวิตหรือกลุมของสิ่งมีชีวิต มีการจัดกลุมรวมตัวกันอยางไร มี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน ระหวางสิ่งแวดลอมอยางไร ตอมาเม่ือนักวิชาการเริ่มเนนสิ่งมีชีวิตไปท่ีมนุษย
มากข้ึนศาสตรนี้จึงขยายออกไปเปนนิเวศวิทยาของมนุษย (Human Ecology) โดยเปนการเนนศึกษา 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน เม่ือมีมนุษยเขาไปเก่ียวของ ลักษณะนิเวศวิทยาจึงมี
แนวโนมไปทางสังคมศาสตรมากข้ึน 

ในดานองคประกอบของระบบนิเวศสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังรายละเอียด
ตอไปนี5้1

๕๒ 
๑. องคประกอบท่ีเปนสิ่งมีชีวิตของแตละระบบนิเวศแบงออกเปน ๒ ประเภทตามลักษณะ 
หนาท่ีในระบบนิเวศนั้น ๆ คือ ผูผลิต (Producers) ผูบริโภค (Consumers) โดยผูผลิตใน

ระบบนิ เวศใดก็ตามโดยท่ัวไปคือ พืชสี เขียวท้ังหมด พืชเหลานี้ สามารถผลิตอาหารข้ึนเอง 
(Autotrophic Organisms) สวนผูบริโภคในระบบนิเวศใดก็ตาม หมายถึงสิ่งท่ีไมสามารถผลิตอาหาร
ข้ึนใชเองได  (Heterotrophic Organisms) ตองหาอาหารพลังงานใหตัวเองดวยการบริโภคสิ่งมีชีวิต
อยางอ่ืนท้ังท่ีเปนพืชสัตว ผูบริโภคอาจแยกไดเปน ๓ กลุมคือ กลุมผูบริโภคท่ีกินเฉพาะพืชเปนอาหาร 
เชน วัว แพะ แกะ กระตาย ต๊ักแตน เปนตน กลุมท่ีสองคือ กลุมผูบริโภคท่ีกินเฉพาะสัตวเปนอาหาร 
เชน เสือ สิงโต แมว จิ้งจก เปนตน กลุมสุดทายคือ ผูบริโภคท่ีกินท้ังพืชสัตวเปนอาหาร ซ่ึงมนุษยจัด ได
วาเปนผูบริโภคท่ีสําคัญท่ีสุดในกลุมนี้ 

๒. องคประกอบท่ีเปนสิ่งไมมีชีวิต สามารถแบงออกเปน ๓ ประเภทท่ีสําคัญคือ พลังงาน
สารเคมี ปจจัยทางกายภาพ โดยพลังงานเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหระบบนิเวศคงความเปน
ระบบนิเวศอยูได ดวงอาทิตยคือแหลงของพลังงานท่ีสําคัญของระบบนิเวศ พืชคือผูผลิตท่ีสามารถรับ
เอาพลังงานแสงอาทิตย แลวผานกระบวนการสังเคราะหแสง เปลี่ยนรูปแบบของพลังงานเปนพลังงาน
เคมีบางสวนของพลังงานนี้ พืชจะใชเพ่ือการเจริญเติบโตเพ่ือการขยายพันธุ ในขณะท่ีบางสวนจะ
ถายทอดไปยังสัตว ซ่ึงเปนผูบริโภคดวยกระบวนการบริโภคสารเคมี มีอยู ๒ ชนิดท่ีสําคัญ คือ อนินทรีย
วัตถุ เชน น้ํา ออกซิเจน คารบอน ไนโตรเจน แรธาตุ เปนตน อินทรียวัตถุ เชน โปรตีนคารโบไฮเดรต 
วิตามิน สารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับชีวิต เปนตน ปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิแสงสวาง ลม ฝน 
ความชื้น กระแสน้ําในมหาสมุทร เปนสวนท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางความม่ันคงการกําหนดประเภท
ของระบบนิเวศ ปจจัยทางกายภาพเปนสภาพท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางพลังงานจากดวงอาทิตยกับ
สารเคมีกับโครงสรางของเปลือกโลกภายในระบบนิเวศ นอกจากนี้แลวในการทบทวนเอกสาร
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของซ่ึงมีนักวิชาการไดเขียนไว 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ กลาววา ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธในการรับหรือสง
พลังงาน และแรธาตุ ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หรือระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ณ บริเวณใด
บริเวณหนึ่ง การเปนผูรับ และผูใหซ่ึงกันและกันเชนนี้ ทาใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในบริเวณเดียวกันเกิด
ความสัมพันธกัน กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรวมกันในแตละแหงจะมีความเก่ียวของกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง และ

                                                           
๕๒ มนัส สุวรรณ, นิเวศวิทยาของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๙), หนา 

๑๗-๑๙. 



 
 

๔๑ 
 

มีลักษณะกลุมแตกตางกันไป โดยท่ัวไปกลุมสิ่งมีชีวิตจําแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัยไดเปน ๓ กลุม คือ 
กลุมสิ่งมีชีวิตบน บก กลุมสิ่งมีชีวิตในนาจืด และกลุมสิ่งมีชีวิตในน้ําเค็ม52

๕๓ 

๒.๔.๒ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
ชนัญ วงษวิภาค สรุปความหมายของ นิเวศวิทยาวัฒนธรรมวานิเวศวิทยานั้น เนน

การศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว) กับสภาพแวดลอม สวนทางดาน มานุษยวิทยา 
จะมุงเนนความสําคัญกับมนุษยเปนหลัก โดยพยายามคนควาเขาใจพฤติกรรมท้ังหลายของมนุษยใน
ความเก่ียวของกับสภาพแวดลอมอยางไร พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญเกิด จากการเรียนรูคือ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมและปรากฏการณทาง สภาพแวดลอม มนุษยอยูรอดในสภาพแวดลอมตางๆ
ไดเพราะอาศัยวัฒนธรรมเปนเสมือนอุปกรณในการปรับตัว โดยอาศัยสื่อกลางตางๆคือ เทคโนโลยี
ภาษา รูปแบบการจัดระเบียบกลุมและอุดมการณ เรียนรูสะสมอบรมบมนิสัยหรือสืบทอดกันมา จาก
บรรพบุรุษสูลูกหลาน โดยใชวัฒนธรรมดัดแปลงสภาพแวดลอมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ตน53

๕๔ 
ศรันย สมันตรัฐ ไดกลาวสรุปไวในบทคัดยอวิจัยวา ผลการศึกษาพบวา ในระบบนิเวศน

แบบน้ํากรอยนั้นทรัพยากรและจังหวะเวลากาลเทศะตามระบบน้ําท้ังสี่ประเภทเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนท้ังในดานการเกษตรกรรมการผลิตน้ําตาลจากมะพราวและการประมง
พ้ืนบาน และไดแสดงออกผานสถาปตยกรรมพ้ืนบานท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีเรียกวา กระเต็ง โดยปรากฏ
ภูมิปญญา ท่ีอํานวยใหชนชายขอบชายน้ําแหงนี้มีอํานาจท่ีจะครองอัตลักษณ ผานการสรางสรรคการ
อยูอาศัยและการประกอบอาชีพไดเปนอยางดีจนมีความเฉพาะพอท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมได 

ท้ังยังพบวาการศึกษาโดยอางอิงระบบนิเวศนนี้มีชองวางทางวิทยาการสถาปตยกรรม
ศาสตร และชุมชนจึงทําใหองคความรูทองถ่ินท่ีเรามีอยูไมทําใหเห็นภาพใหญไดครบสมบูรณซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหศาสตรนี้ในประเทศไทยไมสามารถสนองระบบสังคมสวนรวมได จึงสมควรขยายผล
ศึกษาอยางลึกซ้ึงตอไป ท้ังในแงพ้ืนท่ีคือระบบนิเวศนน้ํากรอยอ่ืน ๆ ท่ีนาจะมีความแตกตางและความ
สอดคลองของรูปแบบสถาปตยกรรมอันเนื่องจากสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมตลอดจนในระบบ
นิเวศนอ่ืน และสาขาวิชาอ่ืน54

๕๕ 
๒.๔.๓ องคประกอบของระบบนเิวศ 
ระบบนิเวศประกอบดวยสวนประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Component) และสวนประกอบท่ี

ไมมีชีวิต (Abiotic Component) โดยแยกกลาวได ดังนี้คือ 
๑.สวนประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Component) 

                                                           
๕๓ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, มนุษยกับสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๕. 
๕๔ ชนัญ วงษวิภาค, นิเวศวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๓๒), หนา ๑๐. 
๕๕ ศรันย สมันตรัฐ, นิเวศวัฒนธรรมการวิจัยบูรณาการนิเวศวัฒนธรรมภูมิทัศนชุมชนสถาปตยกรรม

ถิ่นศึกษาเขตน้ํากรอยปากน้ําแมกลองฝงขวา, เอกสารประกอบการสอนวิชา “ภูมิปญญาเทคโนโลยีชาวบาน,”  
(คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), หนา บทคัดยอ. 



 
 

๔๒ 
 

สวนประกอบของระบบนิ เวศท่ี มีชีวิต (Biotic Component) ประกอบดวย ผูผลิต
(Producer) ผูบริโภค (Consumer) และผูยอยสลาย (Decomposer) ดังตอไปนี้ 

๑) ผูผลิต (Producer) ไดแกพืชสีเขียวทุกชนิด ซ่ึงสามารถนําพลังงานจากแสงอาทิตย 
(Light Energy) มาเปลี่ยนวัตถุดิบในธรรมชาติ  คือ คารบอนไดออกไซด และนา ให เปนสาร
คารโบไฮเดรต เนื่องจากผูผลิตมีคลอโรฟลด เปนองคประกอบในตัวเอง จึงสามารถสังเคราะหอาหาร
ข้ึนเองได ดังท่ี ชัชพล ทรงสุนทรวงศ กลาวไววา “พืชสีเขียวทุกชนิด เปนพวกท่ีมีคลอโรฟลดชวยใน
การสังเคราะหแสง เปลี่ยนพลังงานเคมีเปนสารประกอบคารบอนท่ีใหพลังงาน คือ แปง และน้ําตาล”
55

๕๖
 ซ่ึงในเรื่องนี้ นงนภัส คูวรัญู เท่ียงกมล ไดกลาวถึงพืชซ่ึงเปนผูผลิตไววา “พืช คือผูผลิต เบื้องตน 

(Primary Product) เปนอาหารของสัตวทุกชนิดท่ีเรียกวา ผูบริโภค (Consumer)”56

๕๗ 
๒) ผูบริโภค (Consumer) หมายถึงผูท่ีไมสามารถผลิตอาหารเองได แตตองหาอาหารดวย

การบริโภคสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ประเภทของผูบริโภคมีดังนี้ คือ 
ผูบริโภคขนาดใหญ (Macro Consumer) ประกอบดวยผูบริโภคท่ีกินพืชเปนอาหาร 

(Herbivore) เชน กระตาย วัว ชาง มา กวาง ผูบริโภคท่ีกินเนื้อสัตวเปนอาหาร(Carnivore) เชน เสือ 
สิงโต กบ เหยี่ยว และผูบริโภคท่ีกินท้ังพืชและสัตวเปนอาหาร (Omnivore) เชน มนุษย นกหัวขวาน 
นกกระทาทุง นกกางเขน 

ผูบริโภคขนาดเล็ก (Micro Consumer) ประกอบดวยผูบริโภคท่ีกินซากพืชซากสัตว เปน
อาหาร (Scavenger) หรือท่ีเรียกวาผูบริโภคเศษอินทรีย (Detritivore) เชน แรงไสเดือน เปนตน 

๓) ผูยอยสลาย (Decomposer) คือพวกท่ีไมสามารถปรุงอาหารได แตจะกินอาหารโดย
ผลิตเอนไซนออกมายอยสลายแรธาตุตางๆ แลวจึงดูดซึมไปใชเปนสารอาหารบางสวน สวนท่ีเหลือก็
ปลดปลอยออกไปสูระบบนิเวศ 

นักวิชาการบางคนแบงประเภทของผูบริโภคออกเปนลําดับของการบริโภค ดังท่ี ชัชพล 
ทรงสุนทรวงศ ออกเปน ๓ ลําดับ คือ 

ผูบริ โภค ท่ี กิน พืชเป นอาหาร (Herbivore) จัด เป นผู บริ โภคลาดับ ท่ี  ๑  (Primary 
Consumer)ไดแก ตั๊กแตน กระตาย แพะ แกะ ชาง มา วัว ควาย ผูบริโภคท่ีกินเนื้อสัตวเปนอาหาร 
(Carnivore) จัดเปนผูบริโภคลาดับท่ี ๒ (Secondary Consumer) ไดแก กบ งู เหยี่ยว จระเข เสือ 
ผูบริ โภคท่ี กิน ท้ังพืชและสัตว เปนอาหาร (Omnivore) จัดเปนผูบริ โภคลาดับ ท่ี  ๓ (Tertiary 
Consumer) ไดแก แมว สุนัข นก มนุษย ผูบริโภคท่ีกินซากพืชซากสัตวเปนอาหาร (Scavenger) หรือ
ผูบริโภคเศษอินทรีย (Detritivore) จัดเปนผูบริโภคลาดับสุดทาย ไดแก แรง ไสเดือน หนอน ก้ิงกือ 
ปลวก สัตวพวกนี้จะกัดกินเศษซากสิ่งท่ีตายแลวใหเปนชิ้นเล็กๆ เพ่ือใหผูยอยอินทรียสารยอยสลาย
ตอไป57

๕๘ 

                                                           
๕๖ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, มนุษยกับสิ่งแวดลอม, หนา ๒๓. 
๕๗ นงนภัส คูวรัญู เท่ียงกมล, สิ่งแวดลอมและการพัฒนา เลม ๑, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร :

บริษัท แอคทีฟ พริ้นท จากัด, ๒๕๕๔), หนา ๓๑. 
๕๘ อางแลว, มนุษยกับสิ่งแวดลอม, หนา ๒๔. 



 
 

๔๓ 
 

สวน นงนภัส คูวรัญู เท่ียงกมล สรุปเรื่องของผูบริโภคไวดังนี้ “ผูบริโภคในระดับตนๆ จะ
กินพืชเปนอาหาร จะเรียกวา เฮอรบิเวอร (Herbivore) สัตวท่ีอยูในระดับถัดมาจะกินเนื้อสัตวดวยกัน
เรียกวา คารนิวอร (Carnivore) สวนสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว เรียกวา ออมนิวอร (Omnivore)”58

๕๙ 
๒. สวนประกอบท่ีไมมีชีวิต 
สวนประกอบท่ีไมมีชีวิต (Nonbiotic Component) ประกอบดวย ประเภทท่ีมีลักษณะ

ทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ แสงแดด น้ํา อากาศ และประเภทท่ีมีลักษณะทางเคมี ไดแก ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม คารบอนไดออกไซด สวนประกอบของระบบนิเวศท่ี ไม
มีชีวิตท้ัง ๒ ประเภท มีหนาท่ีเหมือนกัน โดย ชัชพล ทรงสุนทรวงศ กลาวถึงสวนประกอบท่ีไมมีชีวิตวา 
“มีหนาท่ีเดียวกัน คือ เปนตัวสนับสนุนใหองคประกอบของระบบนิเวศท่ีเปนสิ่งมีชีวิตสามารถทําหนาท่ี
ของตนตอไปได พลังงาน และธาตุอาหาร ดังกลาว เปนกลไกสําคัญท่ีกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมจนทําใหเกิดระบบนิเวศข้ึน”59

๖๐ 
๒.๔.๔ ภาวะความสมดุลในระบบนิเวศ  
ภาวะความสมดุลในระบบนิเวศหมายถึง สภาพท่ัวไปของระบบนิเวศหนึ่งๆ ท่ีเปนปกติ มี

ความสัมพันธระหวางกันตามบทบาท และหนาท่ีตลอดเวลา กลาวคือ บทบาทหนาท่ีในการถายทอด
พลังงาน และบทบาทหนาท่ีในการหมุนเวียนธาตุอาหารซ่ึงจะชวยทําใหองคประกอบของระบบนิเวศ
อยูในสภาพปกติ ในการท่ีจะชวยใหระบบนิเวศอยูในสภาวะสมดุลไดนั้น ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ
องคประกอบท้ังในดาน ชนิด ปริมาณ และการกระจายตัวขององคประกอบในระบบนิเวศท่ีจะทําให
ระบบนิเวศอยูในสภาวะสมดุล ซ่ึง จิตรารัตนี โพธิมามกะ และคณะ กลาวถึงภาวะความสมดุลในระบบ
นิเวศไววา ข้ึนอยูกับสิ่งตอไปนี้ 

๑. ตามหลักการท่ัวไปของธรรมชาติ ระบบนิเวศใด มีชนิดของพืช และสัตว ปรากฏอยูมาก
ยอมสงผลใหระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระบบนิเวศจะมีเสถียรภาพมากข้ึนแมวา
จะตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ เชนสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปารอนชื้น 
เปนระบบนิเวศท่ีมีเสถียรภาพมากกวาสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเลทราย ท้ังนี้เพราะระบบนิเวศ
ปารอนชื้นประกอบดวยพืชพรรณและสัตวมากมายนับหม่ืนชนิด และปริมาณและสัดสวนของ
องคประกอบท่ีเปนสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะตองเหมาะสม เพ่ือใหสัมพันธกับบทบาทในการถายทอด
อาหาร เชนจานวนท่ีเหมาะสมระหวางสัตวกินเนื้อกับสัตวกินพืช 

๒. กลไกการทางานของระบบตองปรับตัวไดอยางเหมาะสมตลอดเวลา เชน ความสัมพันธ
ระหวางผูลากับผูถูกลา จะทาใหจานวนประชากรสัตวในธรรมชาติมีจานวนท่ีเหมาะสม60

๖๑ 
สรุปไดวา นิเวศวิทยา หรือ Ecology ตามรากศัพทมีตนกําเนิดมาจากคําในภาษากรีก ๒ 

คํา คือ Oikos มีความหมายวา บานหรือท่ีพักอาศัย Logos มีความหมายวา การศึกษา เม่ือรวมศัพท
ท้ังสองเขาดวยกันจึงมีความหมายวา เปนการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตในท่ีพักอาศัยของมัน นักนิเวศวิทยาได
ใหความหมายของนิเวศวิทยาวา เปนการศึกษาถึงโครงสรางหนาท่ีของธรรมชาติ โดยพิจารณาสิ่งมีชีวิต

                                                           
๕๙ นงนภัส คูวรัญู เท่ียงกมล, สิ่งแวดลอมและการพัฒนา เลม ๑, หนา ๓๑. 
๖๐ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, มนุษยกับสิ่งแวดลอม, หนา ๒๔. 
๖๑ จิตรารัตนี โพธิมามกะ และคณะ, ชีวิตกับสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔), หนา ๔๕ - ๔๖. 



 
 

๔๔ 
 

หรือกลุมของสิ่งมีชีวิต มีการจัดกลุมรวมตัวกันอยางไร มีปฏิสัมพันธระหวางกัน ระหวางสิ่งแวดลอม
อยางไร นิเวศวิทยาวัฒนธรรมวานิเวศวิทยา นั้นเนนการศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต (พืชและ
สัตว) กับสภาพแวดลอม สวนทางดาน มานุษยวิทยา จะมุงเนนความสําคัญกับมนุษยเปนหลัก 
แนวความคิดเชิงนิเวศวิทยาโดยพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไป สามารถนําไปประยุกตไดในทุกสถานการณซ่ึงคาดวา
การพัฒนาเศรษฐกิจจะมีข้ึน กอนท่ีจะมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาเขตการ และเทคโนโลยีมนุษย
สมัยกอนมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในลักษณะของการปรับเปลี่ยน 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตรสารสนเทศ GIS (Geographic Information System) 

๒.๕.๑ ความหมายของสารสนเทศภูมศาสตร 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือใชรวบรวมจัดเก็บ 

วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังการสืบคนขอมูล และการแสดงผลของสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เปนท้ังระบบฐานขอมูลท่ีมีความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยอยูใน
รูปของแผนท่ีเชิงเลข ขอมูลเชิงคุณลักษณะและระบบปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหขอมูลเหลานั้นใหไดผล
ออกมาเปนขอสารสนเทศแลวนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจตอไป61

๖๒  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ ชุดเครื่องมือ (Tools) ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(Collecting) เรียกคนขอมูล (Retrieving) การแปลงขอมูล (Transforming) และการแสดงผล 
(Displaying)62

๖๓  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือระบบท่ีประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม คําสั่ง

ฐานขอมูล และบุคลากร ซ่ึงทํางานรวมกันในการนําเขาเก็บบันทึกขอมูล การจัดการ การวิเคราะห 
และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การแกปญหา และการจัดการเชิงพ้ืนท่ี63

๖๔ 
จากขางตนสามารถสรุปไดวาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร

ท่ีประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมคําสั่ง ฐานขอมูล และบุคลากร ซ่ึงทํางานรวมกัน 
โดยออกแบบข้ึนมา เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหและแสดงผลในระบบขอมูลเชิงแผนท่ีท่ีเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการแกปญหาและการจัดการตางๆ 

๒.๕.๒ องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ดังไดกลาวมาแลววา ระบบสาระสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลภูมิศาสตร

จะประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ การนําเขาขอมูล การจัดการขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการแดงผลสนเทศซ่ึงจะกลาวไดสรุปไดดังนี้คือ 

                                                           
๖๒ สรรคใจ กลิ่นดาว , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร : หลักการเบ้ืองตน , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๒ 
๖๓ วัจนนท มัตติทานนท, การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการเปนพ้ืนท่ีเมืองกับการ

ระบาดของโรคไขเลือดออกในจังหวัดนครปฐมระหวางป พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔, วิทยานิพนธ ศษ.ม. (ภูมิศาสตร), 
(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ถายเอกสาร. 

๖๔ ฐิติรัตน ตั้งศิริเสถียร, ศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของอาจารยระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ภูมิศาสตร), 
(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ถายเอกสาร. 



 
 

๔๕ 
 

๑.การนําเขาขอมูล (Data input) 
การนําเขาขอมูล เปนองคประกอบท่ีมีหนาท่ีในการแปลงขอมูลท่ีมีอยูแลวใหอยูในรูปท่ี

สามารถใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได ขอมูลภูมิศาสตรท่ีมีอยูแลวอาจอยูในรูปแบบแผนท่ีตาราง 
รูปถายทางอากาศ ภาพดาวเทียมเปนตน กระบวนการนําเขาขอมูลภูมิศาสตรบางชนิดทําไดโดยตรง 
เชนขอมูลภาพดาวเทียม ซ่ึงเปนขอมูลเชิงเลข 

๒.การจัดการขอมูล (Data management) 
การจัดการขอมูล เปนองคประกอบท่ีมีหนาท่ีในการจัดเก็บและแกไขขอมูลจากฐานขอมูลมี

วิธีหลากหลายท่ีใชในการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบแฟมขอมูลท่ีคอมพิวเตอรสามารถอานได มีการ
จัดการโครงสรางขอมูล และการเชื่อมโยงแฟมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการท่ีปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสารสนเทศ ซ่ึงการวิเคราะห

ขอมูลนั้น จะตองวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงคุณลักษณะ นอกจากนี้เปนท่ีทราบกันท่ัวไปวา
ไมมีซอฟแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใดท่ีมีฟงชั่นในการวิเคราะหครบถวน ผูใชจําเปนตองโอนยาย
ขอมูลเขาสูโปรแกรมหนึ่งท่ีมีฟงกชั่นท่ีตองการ ดังนั้น องคประกอบการวิเคราะหขอมูล จึงควรมี
ฟงกชั่นท่ีอํานวยความสะดวกในการโอนยายขอมูลเขาสูระบบอ่ืน (Export) หรือนําเขาขอมูลจาก
ซอฟตแวรอ่ืนมาเขาสูระบบ (Import) 

๔.การแสดงผล เปนองคประกอบท่ีมีหนาท่ีในการนําเสนอผลตอผูใชในรูปแบบของแผนท่ี
ตารางคําบรรยาย โดยใหปรากฏท้ังบนสําเนาถาวร (Hard Copy) และภาพบนจอคอมพิวเตอรและ
แฟมขอมูลในรูปสําเนาและถาภาพบนจอคอมพิวเตอรหรือแฟมในรูปสําเนาชั่วคราว (Soft Copy)64

๖๕  
๒.๕.๓ ลักษณะของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ลักษณะของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบงประเภทขอมูลออกเปน ๒ ประเภท

ดังนี้ 
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) เปนขอมูลท่ีสามารถอางอิงกับตําแหนงทางภูมิศาสตรทาง

ภาคพ้ืนดิน ซ่ึงตางกับสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีเปนระบบงานคอมพิวเตอรซ่ึงผมสมผสานกับการ
ทํางานดวยมือเพ่ือจัดการทําขาวสารขอมูลหรือสารสนเทศสําหรับผูบริหารทําการตัดสินใจขอมูลท่ีไม
อยูในเชิงพ้ืนท่ี (Non-Spatial Data) เปนตน 

๒.๕.๔ การทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
การทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในปจจุบัน สามารถทํางานไดอยางซับซอน

หลากหลายรูปแบบฟงกชัน การทางานของระบบสารสนเทศหลัก ดังนี้  
การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Maintenance and analysis of the spatial 

data) ฟงกชันการทํางานทางดานการวิเคราะหพ้ืนท่ี มีการทํางานในลักษณะตางๆ คือการทํางาน
เก่ียวกับการเปลี่ยนรูปแบบขอมูล การเปลี่ยนแปลงระบบพิกัดหรือโปรเจคชัน การปรับแกเชิง
เรขาคณิต การประมวลแผนท่ีเบื้องตน (การตัดแผนท่ีหรือการตอแผนท่ี) การทํางานเก่ียวกับการ

                                                           
๖๕ อัฌชา ก.บัวเกษร, การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมดวยคอมพิวเตอรชลบุรีภาควิชาภูมิศาสตร, 

(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยบูรพา, (ม.ป.ป.)), หนา ๙๗ - ๑๐๔ 



 
 

๔๖ 
 

ตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดของขอมูลแผนท่ี และการทํางานเก่ียวกับการลดจํานวนขอมูลจุด หรือแนว
เสน เปนตน 

การจัดการและวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลคุณลักษณะ (Maintenance and analysis 
of the Attribute data) ประกอบดวยการทํางานท่ีสําคัญ ๒  สวน คือ การนําเขาขอมูล การ
ตรวจสอบแกไข ตารางขอมูลคุณลักษณะ และการคนคืนขอมูลลักษณะ  

การวิเคราะหเชิงบูรณาการ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลคุณลักษณะ (Integrated analysis 
of spatial and attribute data) ประกอบดวยการทํางานท่ีสําคัญ คือ การคนคืนขอมูล (Retrieval 
operation) การจําแนกประเภทขอมูล (Classification operation) การซอนทับขอมูล (Overlay 
operation) การปฏิบั ติการย านข างเคียง (Neighborhood operation)การคํานวณทางสถิติ 
(Spatistical operation) และการวิเคราะหพ้ืนท่ี (Spatial analysis)  

การแสดงผลลัพธ การแสดงผลลัพธประกอบดวยฟงกชันการทางานแสดงผลทางดานตางๆ 
ไดแก การกําหนดรูปแบบแผนท่ี รูปแบบอักษร รูปแบบของเสน การแสดงผลลัพธของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร สามารถแสดงในลักษณะของภาพกราฟก ตารางสถิติ และการแสดงกราฟแบบ
ตางๆ ตลอดจนสงออกผลลัพธเปนไฟล GIS ไปยังโปรแกรมอ่ืนๆ การสงออกผลลัพธในลักษณะของไฟล
ภาพ เชนไฟลนามสกุล jpeg หรือสงออกในลักษณะของไฟลนามสกุล texefile เปนตน65

๖๖  
๒.๕.๕ การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูล  
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนแลว ขอมูลท้ังหมดจะถูกถายทอดเขาสูระบบพิกัดแผนท่ีระบบ

เดียวกัน จึงจะสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหได เทคนิคในการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก การวิเคราะหแบบซอนทับ (Overlay analysis) แบบจําลอง (Modeling) 
การสรางแนวปะทะ (Buffering) การวิเคราะหโครงขาย อันจะนําไปสูคําตอบท่ีสามารถใชระบบ
สารสนเทศ66

๖๗ 
๒.๕.๖ หลักการและวิธีการจัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น

จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลตางๆ แลวจัดเปนหมวดหมู และรูปแบบของขอมูลใหเปนฐานขอมูลใน
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหสะดวกและงายตอการเรียกคนเพ่ือนํามาใชประโยชน ในปจจุบันระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการวางแผนและ
จัดการทรัพยากร ในดานการรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูลท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) 
และขอมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) และเชื่อมโยงขอมูล ๒ ประเภทเขาดวยกันอยางเปนระบบ
ทําใหสะดวกตอการเรียกคนและนาขอมูลมาใชประโยชนรวมท้ังสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลให
ทันสมัยไดตลอดเวลา 

สรุปไดวา สารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือใชรวบรวม
จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังการสืบคนขอมูล และการแสดงผลของสนเทศ หรืออีกนัย

                                                           
๖๖ สุวิทย อองสมหวัง, ความรูพ้ืนฐานของระบบสาระสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร: กรมปาไม, ๒๕๓๘), 

หนา ๑๘. 
๖๗ ศิริ คูอาริยะกุล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแบบฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เชียงใหม 

ภาควิชาภูมิศาสตร, (คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕), หนา ๔-๖. 



 
 

๔๗ 
 

หนึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนท้ังระบบฐานขอมูลท่ีมีความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
โดยอยูในรูปของแผนท่ีเชิงเลข ขอมูลเชิงคุณลักษณะและระบบปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหขอมูลเหลานั้น
ใหไดผลออกมาเปนขอสารสนเทศแลวนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ ระบบสาระสนเทศท่ีใช
คอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลภูมิศาสตรจะประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ
การนําเขาขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแดงผลสนเทศ ในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้นจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลตางๆ 
แลวจัดเปนหมวดหมูและรูปแบบของขอมูลใหเปนฐานขอมูลในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหสะดวกและ
งายตอการเรียกคนเพ่ือนํามาใชประโยชน 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ประคอง มาโต ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการน้ําแบบพหุพาคีของชุมชนตามลําคลอง
ของเข่ือนทับเสลา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการบริหารจัดการ โครงการสง
น้ําและบํารุงรักษาทับเสลามีเข่ือนทับเสลาเปนแหลงน้ําตนทุน การบริหารจัดการของภาครัฐกําหนด
แผนการระบายน้ําอางเห็บน้ําหวยศาลา การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการ
บริหารจัดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาฝายในเขตการปกครองของตน และบํารุงรักษาตาม เพ่ือให
น้ําท่ีถูกปลอยมาจากเข่ือนมีสภาพคลองและสามารถไหลไดท่ัวถึง การบริหารจัดการของหมูบาน 
ชุมชน ประชาชน มีคณะกรรมการหมูบาน มีการประชุมและใหเขตพ้ืนท่ีของประชาการในหมูบานติด
กับลําคลองและฝาย ชวยกันดูแล และใชน้ําในลําคลองใหเกิดประโยชนกับการทําการเกษตรของตน 
แนวทางการเสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงทางเข่ือนไดมีการจัดตั้งคณะทํางานบริหาร
จัดการน้ําเข่ือนทับเสลาโดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน67

๖๘ 
  อภิษฎาข ศรีเครือดง ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขายการบริหารงานของ
เทศบาลนครนนทบุรี พบวา ปจจัยดานการมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรมีการกําหนดโครงสรางและ
ตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน มีการจัดกีฬาสันทนาการระหวางชุมชน มีการวางแผนงานรวมกัน ควรมี
การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน และใหมีการจัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน ปจจัย
ดานการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน คือการมีความจริงใจตอกัน รับฟงความคิดเห็น ใหความรวมมือใน
กิจกรรมของชุมชน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางสมาชิก ปจจัยดานการมีสวน
รวมของสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ คิดและ
เสนอปญหา การแบงปนผลประโยชน การประเมินผล การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆในการ
พัฒนาชุมชน ปจจัยดานการมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน การมีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะ
เก่ียวกันดวยประโยชนสาธารณะและของสมาชิก มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปน
หมูบานชุมชนอ่ืน ๆ ทองถ่ิน ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ในลักษณะ
ของการมีความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน การมีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง มีความรักทองถ่ินรักชุมชน 
ปจจัยดานการมีทีมงานท่ีดีการไววางใจซ่ึงกันและกันไดซ่ือสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับ
ลมคมใน มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงคเปาหมาย และยอมรับ
                                                           
 ๖๘ ประคอง มาโต , การจัดการน้ําแบบพหุพาคีของชุมชนตามลําคลองของเขื่อนทับเสลา อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา บทคัดยอ. 



 
 

๔๘ 
 

ภารกิจหลักของทีมงาน68

๖๙ 
  เกียรติศักดิ์ มวงมิตร  ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
พระสงฆ : กรณีศึกษาเครือขายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานของเครือขายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ ไดแกหนวยประสานงานฯ ผูประสานงาน
สมาชิกปจเจกฯการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง การมีทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางานในพ้ืนท่ีและเครือขายฯ เริ่มเปนท่ีรูจัก และไดรับการยอมรับจุดแข็งและศักยภาพของเครือขาย
พระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือท่ีสําคัญ ไดแก หนวยประสานงานเครือขายฯ เริ่มเปนท่ีรูจัก และไดรับ
การยอมรับมากข้ึน ศักยภาพและความสามารถของสมาชิกเครือขายฯ และฐานการทํางานกวางขวาง
และหลากหลายจุดออนและขอจํากัด ของเครือขายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือท่ีสําคัญ ไดแก 
ผลงานยังจํากัดอยูกับสมาชิกวงใน การหนุนเสริมความเขมแข็งของกลุม/เครือขายยอยฯ ยังมีนอยการ
พ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกสูง การขยายฐานสมาชิกไปยังพระสงฆรุนใหมยังมีนอยและทําไดชา69

๗๐ 
  เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ  ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงการการเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษาบานซาเลือด ตําบล
กงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
ประมาณรอยละ ๙๐ สวนชุมชนบานลําโพงมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตประมาณรอยละ ๑๕ มีกระบวนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือมีความพอประมาณรูจักแยกระหวางความจําเปนกับความตองการ มีขอมูลความรูประกอบ ทําทุก
อยางแบบคอยเปนคอยไป ใชความรูจากภูมิปญญาผสมผสานกับความรูสากลในการทําการเกษตรแบบ
พอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี ซ่ึงชุมชนมีระบบสังคมท่ีมีความเก้ือกูลกัน
ประกอบกับมีปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิต แตการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนบางครอบครัวท่ีมีการถายทอดการทําหัตถกรรมพ้ืนบานกลุมผูสูงอายุในชุมชนบาน
ลําโพงมีการทําเครื่องจักรสาน การทําเครื่องปนดินเผา โดยจะมีการรวมกลุมกันในครอบครัวท่ีมีการทํา
หัตถกรรมเหมือนกัน และคนสวนใหญไดเปลี่ยนการดําเนินชีวิตไปพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรม เพราะไมมี
ท่ีดินเปนของตนเอง อีกสวนหนึ่งขายท้ิงเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเกิดปญหาดินเค็ม
ระบบสังคมมีความแตกแยกจนเกิดความออนแอในชุมชน และขาดผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง สําหรับเหตุผล
ท่ีนําแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติจริงนั้น 70

๗๑  
  โสวิทย บํารุงภักดิ์ และทักษิณาร ไกรราช ไดทําการศึกษาเรื่อง เครือขายการเรียนรู: 
กระบวนการสรางและการใชความรูจากวรรณกรรมเรื่องสินไซ สูการพัฒนาสังคมของชาวจังหวัด
                                                           
 ๖๙ อภิษฎาข ศรีเครือดง, การพัฒนาเครือขายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 
  ๗๐ เกียรติศักด มวงมิตร, การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเครือขายพระสงฆ : กรณีศึกษาเครือขายพระ
นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ, รายงานการวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ. 
  ๗๑ เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ, โครงการการเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษาบานซาเลือด ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง 
ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 



 
 

๔๙ 
 

ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา กระบวนการสรางเครือขายการเรียนรู และการใชความรูจากวรรณกรรม
สินไซสูการพัฒนาบานและโรงเรียน เริ่มตนท่ีคณะผูวิจัยนาหนังสือสินไซ ซ่ึงเปนฉบับใบลานท่ีเชื่อวา
เปนฉบับของเมืองขอนแกน ไปถวายเจาอาวาสและไดใหความรูวรรณกรรมสินไซแกอุบาสกอุบาสิกา
ผูรักษาศีล ๘ โดยแบงกลุมเลาสินไซ และทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาดวยการรองสรภัญญสินไซ สวน
กระบวนการสรางและการใชความรูเรื่องสินไซสูนักเรียนนั้น เริ่มตนท่ีคณะผูวิจัยไดเชิญชวนนักเรียน
ของโรงเรียนท้ัง ๒ แหงเพ่ือรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม ๔ กิจกรรม ใหความรูเก่ียวกับเรื่องสินไซ
แกนักเรียนในโรงเรียน และทํากิจกรรมตางๆ ไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด ผลท่ีปรากฏคือคณะอุบาสก
อุบาสิการองสรภัญญทํานองสินไซไดนักเรียนของโรงเรียนท้ัง ๒ แหงไดสิ่งท่ีเปนรูปธรรมคือไดภาพตัว
ละคร สัตว ปาไม ฯลฯ มีคณะหมอแคนสินไซ มีคณะละครเวทีสินไซ มีคณะมัคคุเทศกนอยชวยบอก
เลาสินไซ และไดสิ่งท่ีเปนนามธรรมคือนักเรียนมีความกตัญู มีความกลาหาญ มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
มีความซ่ือสัตยและมีความอดทน71

๗๒ 
  ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท และคณะ ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงการวิจัยประโยชนสุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา ๑) การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําใหผูใหขอมูล
ทุกระดับไดรับความสุขใหกับตนเองและครอบครัว มีความสุขมากพอท่ีจะไมตองการอะไรเพ่ือตัวเอง
และครอบครัวอีก มีความภูมิใจ และเต็มใจ “ให” หรือ”แบงปน” ผูอ่ืน ๒) สวนใหญผูท่ีดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดใหความรูความคิด และแบบอยางในการดําเนินชีวิต และคุณคาหรือ
คุณประโยชนแกคนในชุมชน ซ่ึงคุณคาท่ีผูใหขอมูลทุกกลุมภูมิใจท่ีไดใหคือ ผลผลิต และบริการท่ีผลิต
หรือทําข้ึนจากการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๓) สิ่งท่ีชุมชนทําแลวเปนการทํา
ประโยชนสําหรับคนในชุมชน คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหเปนไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การทํากิจกรรมเพ่ือแกปญหาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของหมูบาน 
รวมท้ังกิจกรรมท่ีจะทําใหคนในชุมชนสามารถดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดสะดวก
ข้ึน ๔) สิ่งท่ีกลุมองคกรใหคือ ความรูและผลผลิตท่ีทําใหคนในสังคมมีสุขภาพท่ีดีสวนประโยชนท่ีทํา
ใหกับสังคม คือ การเพ่ิมคุณคาในการผลิตดวยการไมใชสารเคมีสวนประโยชนท่ีทําใหกับชุมชน คือ 
การทําใหสมาชิกของกลุมองคกรมีอาชีพ รายไดและความสุขจากการทําอาชีพดังกลาว รวมท้ังการ
ฟนฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิต ๕) สิ่งท่ีองคกรของรัฐใหคือ บุคลากรหรือ
ขาราชการท่ีดีหนวยราชการท่ีดีบริการท่ีปรารถนาดีตอประชาชนผูรับบริการ และความรูดานการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงถือเปนประโยชนท่ีทําตอสังคมดวย72

๗๓ 
  อภิษฎาข ศรีเครือดง, จิดาภา เรงมีศรีสุขและพระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ (กัตติ
ยัง), ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานการมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวให

                                                           
  ๗๒ โสวิทย บํารุงภักดิ์ และ ทักษิณาร ไกรราช, เครือขายการเรียนรู: กระบวนการสรางและการใช
ความรูจากวรรณกรรมเร่ืองสินไซสูการพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแกน, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 
  ๗๓ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนทขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท และคณะ, โครงการวิจัยประโยชนสุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง, รายงานการวิจัย, (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ. 



 
 

๕๐ 
 

ชัดเจน มีการจัดกีฬาสันทนาการระหวางชุมชน มีการวางแผนงานรวมกัน ควรมีการพบปะเพ่ือ
ประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน และใหมีการจัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน  ปจจัยดานการมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน คือการมีความจริงใจตอกัน รับฟงความคิดเห็น ใหความรวมมือในกิจกรรมของ
ชุมชน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางสมาชิก ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก 
การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ คิดและเสนอปญหา การ
แบงปนผลประโยชน การประเมินผล การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆในการพัฒนาชุมชน  
ปจจัยดานการมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน การมีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกันดวย
ประโยชนสาธารณะและของสมาชิก มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชน
อ่ืน ๆ ทองถ่ิน ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ในลักษณะของการมี
ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน การมีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง มีความรักทองถ่ินรักชุมชน  ปจจัยดาน
การมีทีมงานท่ีดีการไววางใจซ่ึงกันและกันไดซ่ือสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน มี
การมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงคเปาหมาย และยอมรับภารกิจหลัก
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๗๔ 
  ขวัญกมล ดอนขวา ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูสูงอายุบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุนํา
หลักความมีเหตุผล (๒๘.๒๙) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือ
สินคาหรือใชบริการมากกวาเกณฑความพอประมาณ (๒๘.๒๖) และเกณฑภูมิคุมกัน (๒๘.๐๗) โดยอยู
ภายใตเง่ือนไขความรู(๒๙.๒๓) มากกวาเง่ือนไขคุณธรรม (๒๙.๑๘) ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลตอการใชหลักความมีเหตุผลของผูสูงอายุ คือ ปจจัยดานบุคคล โดยผูสูงอายุใชเหตุผลใน
การพิจารณาวาพนักงานขายท่ีเต็มใจในการใหบริการดานขอมูลรายละเอียดของตัวสินคาหรือบริการ
นั้นซ่ึงจะชวยใหผูสูงอายุใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการ มากกวาพนักงานขายท่ีไมเต็มใจ
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร ตลอดจนพนักงานขายนั้นไมมีอัธยาศัยในการใหบริการ ในดานราคาและ
คาใชจายอ่ืน ๆ นั้น ผูสูงอายุใชเหตุผลในการประเมินราคาจากคุณภาพของสินคาหรือบริการ ซ่ึงราคา
ท่ีต้ังไวนั้นไมควรแพงเกินกวาคุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีจะไดรับ และดานองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ ผูสูงอายุใชเหตุผลพิจารณาวันท่ีผลิตและวันหมดอายุของสินคา เนื่องจากการซ้ือสินคาท่ี
ผลิตมานาน หรือการซ้ือสินคาท่ีใกลจะหมดอายุอาจทําใหคุณภาพหรือประโยชนท่ีจะไดรับจากตัว
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๗๕  
  

                                                           
  ๗๔ อภิษฎาข ศรีเครือดง, จิดาภา เรงมีศรีสุข และพระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ (กัตติยัง), การ
พัฒนาเครือขายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 
  ๗๕ ขวัญกมล ดอนขวาขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ. “กลยุทธการตลาดของภาคธุรกิจ
ไทยตอการตัดสินใจซื้อสินคาภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๕. 



 
 
 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา
ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยเรื่องนี้ 
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation 
Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยใชระยะเวลา ๑ 
ป  เพ่ือพัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเขา
ดวยกัน ไดแก 
  ๑. การศึกษาในเชงิเอกสาร (Documentary study) เพ่ือคนหาขอมูลความรูเก่ียวกับองค
ความรู พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัด          
ศรีสะเกษ และเพ่ือวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการประชุมกลุมยอย (Focus group) การฝกอบรม
ประชาชน การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย การจัดเวที
สัมมนานานารวมกับ ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เครือขายการบริหารจัดการน้ําและตัวแทนองคกร/
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม ท้ังนี้ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
   

๓.๒ พ้ืนที่ และผูใหขอมูลสําคัญ 
  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation 
Action Research) จึงกําหนดเอาผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชน
ในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย  บานคอตานี ตําบลโนนสูง 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ บานตาเอก ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ บานกระเบา ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 



 
๕๒ 

 

  สําหรับประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ และชุมชนท่ีสนใจพัฒนาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการในรูปแบบของการวิจัย โดยมี
เปาหมายเพ่ือสรางสรรคผลงานวิจัยและองคความเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงกําหนดผูให
ขอมูลสําคัญ (Key-Informant) ท่ีเปนตัวแทนของหนวยงานภาครฐั ประชาชน ประกอบดวย  
  ๑) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๑๒ คน  
 ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลท่ีเปนผูปฏิบัติท่ีมีสวนเก่ียวกับการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ คือ ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน ๖ คน  รายชื่อผูใหขอมูลโดยรวมมี ดังนี้   
 ๑. นายไพโรจน  มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก 
 ๒. นายถนอม สงิหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก  
 ๓. นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี 
 ๔. นายมา จันธสนท, อ.ส.ชลประทาน อางตาจู บานโนนสูง  
 ๕. นายบํารุง สุพงษ, รองประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานกระเบา 
 ๖. นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก 
 ๗. นางอุษา ไชยสุวรรณ, ชาวบานท่ีใชน้ํา อางตาจู บานคอตานี 
 ๘. นายชัย นพเกา, ผูใชน้ําอางตาจู บานกระเบา 
 ๙. นายสุทิน พวงมะลิ, ผูใชน้ํา อางตาจู บานกระเบา 
 ๑๐. นางเชียน ไชยชนะ, ผูใชน้ําอางตาจู บานกระเบา 
 ๑๑. นายยัน สายจันทร, กรรมการบริหาร อางตาจู บานกระเบา 
 ๑๒. นายพรทิพย อุปสุข, กรรมการบริหารฯ อางตาจู บานกระเบา 
 ๑๓. นายสุบรรณ แกนเขียว, กรรมการบริหาร อางตาจ ูบานกระเบา 
 ๑๔. นายเพทาย แขงขัน, ผูใชน้ํา อางตาจู บานกระเบา 
  ๑๕. นายวิจิตร บุญทอง, กรรมการบรหิารฯ 

  ๑๖. นายสิบ สุโท กรรมการบริหารฯ 
  ๑๗. นายบุญจันทร อุปสุข กรรมการบรหิารฯ 
  ๑๘. นายรัตนชัย เลิศลน กรรมการบรหิารฯ 
 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  การดําเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย สัมภาษณ และการสนทนากลุม สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหา
ความรู ประกอบดวย  แบบสนทนากลุม  สําหรับผูนําชุมชน คัดเลือกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือใน
การวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจากงานวิจัย ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา โดยใชเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย การศึกษาเชิง



 
๕๓ 

 

เอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ เชิ งลึกแบบ ก่ึงโครงสราง (In-depth 
Interview Semi Structure) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) ในการกําหนดกรอบท่ี เก่ียวของกับ
การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา โดยศึกษาวิเคราะห ทบทวน
วรรณกรรม เพ่ือให ไดขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ ในเบื้องตน เพ่ือสามารถตอยอด
แนวความคิด ในการกําหนดกรอบเพ่ือทําการวิจัยในข้ันตอไป โดย คนหาองคประกอบ รูปแบบมา
สรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ๒) การสัมภาษณเชิงเชิงคุณภาพ โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดวยวิธีการจัดเตรียมโครงสรางคําสัมภาษณใหผูให
ขอมูลสําคัญไดแสดง ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ
การศึกษารวบรวมขอมูล ใน การวิเคราะหดานองคประกอบ และความสอดคลอง ของการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําท่ีเหมาะสมในปจจุบัน ตรวจสอบ ความ
เปนไปไดและความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ ดวยแบบการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง เชิง
คุณภาพ (In-depth Interview Semi-Structure) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกปลายเปด เก่ียวกับ 
ความเปนไปได วิธีการ และกลไกการพัฒนาฯ เพ่ือหาลักษณะรวม (Common Character) ของ แนว
ทางการพัฒนาจริยธรรมท่ีควรจะเปนในปจจุบัน ของผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงขอคําถามท่ีนํามาใช จะ ได
จากกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการตอบ โดยเปนการสัมภาษณท่ีเปดโอกาสให 
แสดงความคิดเห็นอยางเสรี ภายใตรูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบก่ึงทางการ เพ่ือให 
ประเด็นในการสนทนากวางขวาง และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
   

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมลู คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้  
  ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๘ คน ซ่ึงใช
กระบวนการสนทนากลุมตลอดกระบวนการ 
  การใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางเชิงคุณภาพ (In-depth interview Semi-
Structure) โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณท่ีเปดโอกาสใหผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) แสดงความคิดเห็นอยางเสรี ภายใตรูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบก่ึง
ทางการ (Semi-formal interview) ดําเนินการสัมภาษณโดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวม มูลจากการ
สัมภาษณ ดังนี้ 
  ๑) กอนการเดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ ผูวิจัยจะประสานกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
จะสัมภาษณ และนําสงหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
informants) ท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยจะศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ จัดเตรียม 
ศึกษาการใชอุปกรณเครื่องบันทึกเสียง พรอมอุปกรณสํารองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจดบันทึก
และอุปกรณตางๆ ใหพรอม และเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเองทุกครั้ง  
  ๒) ขณะสัมภาษณ ผูวิจัยจะสนทนาสรางความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงค 
ของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะดําเนินการสัมภาษณ ขอ 
อนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใชในการอางอิงในการสัมภาษณ  รวมท้ังแจงใหทราบวาขอมูลตางๆ 



 
๕๔ 

 

บันทึกเสียงไว ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไมประสงคท่ีจะใหบันทึกเสียงในชวง 
ผูวิจัยจะไมบันทึกเสียงในชวงนั้นทันที 
  ๓) หลังการสัมภาษณ ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสัมภาษณทุกครั้ง 
การถอดบทสัมภาษณ นําไปลงรหัสบทสัมภาษณ จัดทําดัชนีหัวเรื่องยอยในบทสัมภาษณ ทําการ 
วิเคราะหหนวยขอมูลจากบทสัมภาษณ โดยลงขอมูลท้ังหมดในรูปแบบตาราง กอนนําไปวิเคราะหผล
ตอไป 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  
  งานวิจัยเรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” ในการวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative) ท่ีใช เทคนิควิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก
แบบก่ึงโครงสราง (In-depth Interview Semi-Structure) เม่ือผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและ
ดําเนินการตรวจสอบ ขอมูลแลว จากนั้นผูวิจัยจะไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน ๓ สวน 
ตามลําดับข้ันตอนการ วิจัย ไดแก 
  ๓.๕ .๑ การวิ เคราะหและสรุปขอมูลจากการศึกษาเชิ งเอกสาร (documentary 
research) จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร บทความ และ
งานวิจัย ในหนวยงาน ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา ผูวิจัยนํามาวิเคราะห ขอมูล โดยใชนัยสําคัญของ
คําในขอมูลมาวิเคราะหหาแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนตามประเด็นท่ีกําหนด และ สรุปตามประเด็นของกรอบ
การวิจัย 
  ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางเชิงคุณภาพ (In-
depth Interview Semi-Structure) วิเคราะหโดยการจําแนกถอยคําหรือขอความ ท่ีผูใหขอมูล 
สําคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็น สภาพท่ัวไปและแนวทางการพัฒนา แลวนํามา 
วิเคราะห ตีความ และสังเคราะห ดวยหลักแหงเหตุผล อภิปรายถึงขอเท็จจริงท่ีคนพบตาม 
สภาพการณ ปรากฏการณ ความสัมพันธ และประเด็นสําคัญ เพ่ือหาลักษณะรวม (Common 
Character) ของแนวทางการสงเสริมศักยภาพท่ีควรจะเปนในปจจุบัน เพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) 
  ๓.๕.๓ การวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลจากการวิจัย จากผลการทําวิจัย ผลการสัมภาษณ 
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ทําการจําแนกถอยคําหรือขอความท่ีประชากรและกลุมตัวอยาง 
แสดงความคิดเห็น แลวนํามาวิเคราะห ตีความ และสังเคราะห ดวยหลักแหงเหตุผล อภิปรายถึง 
ขอเท็จจริงท่ีคนพบตามสภาพการณ ปรากฏการณ ความสัมพันธ และประเด็นสําคัญ เพ่ือตอบ คําถาม
การวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) 
  โดยผูวิจัย จะนําขอมูลจากผลการวิจัยในแตละข้ันตอน มาวิเคราะหจัดรวบรวมขอมูล 
พรอม อธิบายความหมาย แลวทําการสรางขอสรุป (Conclusions) ดวยวิธีวิเคราะหแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ตีความสรางขอสรุปขอมูลจากผลการวิจัย ดวยการวิเคราะหโดยการจัดระบบ
จําแนกชนิด ขอมูล (Typological Analysis) และวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให



 
๕๕ 

 

การสรุปขอมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เกิดความสมบูรณ สามารถนํามาตีความ สรางขอสรุปจาก
ผลการวิจัย สามารถสรางรูปแบบ เพ่ือนําเสนอ 
 

๓.๖ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  
  การนําเสนอขอมูลจะอยู ในลักษณะพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษ
เพ่ือใหเห็นการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษ
นําไปสูการประยุกตใชในระดบันโยบาย ชุมชน และปจเจกบุคคล 



        บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา

ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยไดนําผลการสัมภาษณและผลการสนทนากลุม

จากกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๔.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของลําน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก 

 แนวเทือกเขาพนมดงรักน้ํามีลําน้ําและหวยท่ีน้ําจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-

กัมพูชา ดาน อําเภอกันทรลักษณ อําเภอขุนหาญ และ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ไหลหลากลงมา

ตามลําหวย รองน้ําธรรมชาติผานฝายน้ําลนและไหลลงอางเก็บน้ํา ซ่ึงเปนอางเก็บน้ําท่ีอยูตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชา ติดเทือกเขาพนมดงรัก มีลําหวยและอางเก็บน้ําจํานวน ๑๒ แหงประกอบดวย  

 ๑. หวยตามาย ตั้งอยูท่ี ต.ภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ อางเก็บน้ําหวยตามายเปน

โครงการชลประทานขนาดกลาง กอสรางโดยกรมชลประทานเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ ความจุเก็บ

กักประมาณ ๓๗.๒๙ ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทานประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร ราษฎรไดรับ

ประโยชน ๔,๕๐๐ ครัวเรือน เข่ือนหัวงานตั้งอยูในพ้ืนท่ี บานตูมนอย ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ ปจจุบันพ้ืนท่ีอางเก็บน้ํามีสภาพต้ืนเขินจากตะกอนตกจม และเกิดวัชพืช แตยัง

สามารถรองรับน้ํา เก็บกักน้ํา และสามารถสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีการเกษตรดานทายอางเก็บน้ํา ท้ังนาปและ

นาปรังสําหรับการดูแลบํารุงรักษาท่ีผานมา กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการขุดลอก

แลวจํานวน ๓ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๑๓๔ ไร รวมงบประมาณ ๑๘,๒๐๑,๑๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๑. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๓๔ ไร งบประมาณ ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 

 ๒. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๒๐ ไร งบประมาณ ๒,๙๒๑,๑๐๐ บาท 

ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 

 ๓. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘๐ ไร งบประมาณ ๑๐,๔๓๐,๐๐๐บาท 

ดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา 

 การดูแลบํารุงรักษาในระยะตอไป เห็นควรดําเนินการขุดลอกบริเวณอางเก็บน้ําอีกจํานวน

ประมาณ ๗๐ ไร เพ่ือใหสามารถเก็บกักน้ําและสามารถสงน้ําเขาชวยเหลือพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดเต็ม

ศักยภาพ ปจจุบันมีความพรอมดานสํารวจ ออกแบบแลว จะพิจารณาจัดเขาแผนงานปรับปรุงแหลง

น้ําตามความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ เพ่ือชวยเหลือราษฎรตอไป 



 
๕๗ 

 

 คลองสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยตามาย มีความยาวรวมประมาณ ๖๒ กิโลเมตร กรม

ชลประทานโดยโครงการชลประทานศรีสะเกษ ไดจัดแผนงานซอมแซม บํารุงรักษาตามปกติตามลําดับ

ความจําเปนเรงดวนทุกปงบประมาณปจจุบันยังสามารถใชสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรได

เปนปกติท้ังนี้ยังมีเกษตรกรอยูในกลุมองคกรผูใชน้ําชวยดูแลรักษาคลองสงน้ําอีกทางหนึ่ง สามารถ

บริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิผล กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได

ตรวจสอบแลวถนนดังกลาวคือถนนบนคันคลองสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยตามาย จํานวน ๒ สาย รวม

ความยาวประมาณ ๕๑ กิโลเมตร กรมชลประทานไดโอนใหกรมทางหลวงชนบทดูแลบํารุงรักษาเม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมทางหลวงชนบท ไดซอมแซมถนนดังกลาวโดย

ลงลูกรังพรอมเกรดปรับเกลี่ยใหสามารถใชสัญจรไดเปนปกติแลว 

 ๒. หวยขนุน มีปริมาณน้ํา ๑๐๓.๙๖% ของขนาดความจ ุเข่ือนหวยขนุน อยูบริเวณหนวย

พิทักษอุทยานแหงชาติ (เข่ือนหวยขนุน) เปนอางเก็บน้ําชลประทานท่ีรับน้ําชลประทานท่ีรับจากหวย 

๒ สาย สายแรก คือ หวยดานไหลลงมาจากยอดภูพงทางดานทิศใต อีกสายหนึ่ง คือ หวยตะแอกเปน

ลําหวยใหญท่ีไหลลงมาจากยอดภูพงดานทิศตะวันออก อางเก็บน้ํามีทิวทัศนสวยงามเหมาะสมแกการ

พักผอน เท่ียวชมธรรมชาติและเขาคายกางเต็นทพักแรม หางจากอุทยานแหงชาติ ๒๐ กิโลเมตร เปน

อางเก็บน้ําขนาดเล็ก บรรจุปริมาณน้ํา ๑๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูเขตบานดานใต หมูท่ี ๒ ตําบลภูผา

หมอกอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาพระวิหารจัดเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของตําบลภูผาหมอกมี

ทัศนียภาพท่ีสวยงามตนไมหลากหลายนานาพันธ พรอมมีพลาญหิน ซ่ึงมีอายุไมนอยกวา ๑๐๐ ป มี

เทือกเขาลอมรอบ ซ่ึงสวยงามมาก ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๓. หวยขยุง ตนหวยอยูท่ีเทือกเขาพนมดงรัก มีน้ําตกภูละออท่ีสวยงาม ไหลผานอําเภอ 

กันทรลักษ อําเภอเบญจลักษ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอโนนคูณ อําเภอกันทรารมย ไหลลงแมน้ํามูล 

ระหวางรอยตอ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวลําน้ําประมาณ ๑๗๕ กิโลเมตร 

โดยมีหวยทาเปน ลําน้ํา สาขามี ความยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีลุมแมน้ําประมาณ ๓,๓๔๗ 

ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ ประมาณปละ ๑,๔๖๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอย

ละ ๗.๕๓ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดชองลุมน้ํามูล 

 ๔.หวยสําราญ มีปริมาณน้ํา ๑๐๑.๗๒% ของขนาดความจุ หวยสําราญ มีตนกําเนิดจาก

เทือกเขาพนมดงรัก ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัด

สุรินทร และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กอนท่ี

จะไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีพ้ืนท่ีตําบลน้ําคํากับตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๕.หวยทับทัน ตนลําธารท่ีเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณเขตพ้ืนท่ีอําเภอบัวเชด จังหวัด

สุรินทรเปน เสนแบงเขตระหวางจังหวัดสุรินทรกับจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอําเภอหวยทับทัน อําเภอ



 
๕๘ 

 

เมืองจันทร อําเภอโพธศรี สุวรรณ อําเภอบึงบูรพ ไหลลงลําน้ํามูลท่ีบานหวย อําเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ 

 ๖.หวยศาลา ตั้งอยูหมูท่ี ๔ ตําบลโคกตาล กอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๓ ราคา

กอสรางเปนเงิน ๓๑๙,๙๑๘,๐๒๑.๙๐ บาท จุน้ํา ๓๑ ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีไดรับประโยชน 

๒๖,๐๐๐ ไร เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม ครอบคลุมตําบลดงรัก ตําบลโคกตาล ตําบลปรือใหญ 

ตําบลหวยใต ตําบลตะเคียนราม และตําบลหวยเหนือ นอกจากเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรแลว ยัง

เปนสถานท่ีทองเท่ียว มีธรรมชาติสวยงามมาก เปนท่ีพักผอนหยอนใจ ความยาวของเข่ือนประมาณ 

๑๐ กม. 

 ๗.หวยติ๊กชู ตั้งอยูท่ีอําเภอ ภูสิงห จังหวัด ศรีสะเกษ อางเก็บน้ําหวยตึ๊กชู” คือแหลงน้ํา

สําคัญ ใชระบบทอสงน้ํา สําหรับจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชใหราษฎรเขามาเรียนรูและรับ

เทคโนโลยีการปลูกพืชท่ีถูกตองนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีของตนเอง พืชท่ีปลูกมีท้ังขาว พืชไร พืชสวน 

และยางพารา มีความจุ ๒๖ ลานลูกบาศกเมตร  เข่ือนดินขนาดใหญ ตั้งอยูติดแนวชายแดนไทย-

กัมพูชาอีกแหงหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ จากการท่ีสภาพอากาศท่ีรอนจัด แสงแดดแผดเผาและฝนไมตก

ตอเนื่องมานานหลายเดือน สงผลใหระดับน้ําในเข่ือนหวยติ๊กชูลดระดับลงเปนอยางมาก ลาสุดมี

ปริมาณน้ําเพียง ๑๓ ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) คิดเปน ๕๑ % ของขนาดความจุ ๒๖ ลาน ลบ.ม. 

 ๘. หวยจันทร ตนลําธารท่ีเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณทิศใตของอําเภอขุนหาญ มีน้ําตก

สวยงาม มาก คือ น้ําตกหวยจันทร ไหลผานตําบลกันทรอม ตําบลโนนสูง และ ตําบลสิ ไหลลงหวยทา

ท่ีตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๙. อางเก็บน้ําหนองสะอางค มีปริมาณน้ํา ๑๒๔.๔๒ % ของขนาดความจุ ตั้งอยูท่ีบาน

สะอาง หมูท่ี ๑๒ ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพมีลักษณะเปนหนองขนาด

ใหญ มีสัตวน้ํามากมายหลายชนิด องคการบริหารสวนตําบลหวยเหนือ พยายามท่ีจะผลักดันใหเปน

แหลงทองเท่ียว ท่ีมีอยูในตําบลใหคุมคาและเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 ๑๐. อางเก็บน้ําหวยตาจู มีปริมาณน้ํา ๑๐๕.๐๗% ของขนาดความจุ ตั้งอยูท่ี ตําบลกันทร

อม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนโครงการชลประทานขนาด

กลาง มีขนาดความจุ ๒๒.๒๘ ลานลูกบาศกเมตร กอสรางแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ ท้ังนี้ในป 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ท่ีผานมา เกิดลาดทํานบดินสไลดเสียหายเปนบริเวณกวาง กรมชลประทาน โดย

สํานักงานชลประทานท่ี ๘ จึงไดมีแผนงานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยตาจู โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) เพ่ือดําเนินการปรับปรุงลาดทํานบดิน และปรับปรุงทางระบาย

น้ําลน ใหมีชองระบายน้ําพรอมติดตั้งประตูควบคุมน้ํา ขนาด ๒.๒x๒ ม.จํานวน ๒ ชอง ท่ีระดับต่ํากวา

ระดับเก็บกัก ๔.๓๐ เมตร เพ่ือควบคุมการระบายท่ีเกินความจุ ท้ังนี้ กรมชลประทาน โดยสํานักงาน

พัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางท่ี ๘  ไดเริ่มดําเนินการปรับปรุงทํานบดิน ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ แลว



 
๕๙ 

 

เสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ซ่ึงหลังจากการปรับปรุงทํานบดินเสร็จ ในปแรกควรเก็บกักน้ําไมเกิน

รอยละ ๗๐ ของความจุอางเก็บน้ํา สวนการปรับปรุงทางระบายน้ําลนนั้น สํานักงานชลประทานท่ี ๘ 

ไดดําเนินการกอสรางในภาพรวมแลวเสร็จตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ท่ีผานมา เนื่องจากงานติดตั้ง

ประตูระบายน้ําพรอมเครื่องยก ไดดําเนินการแลวเสร็จกอนเกิดเหตุสาธารณภัยในชวงปลายเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับสภาพน้ําฝนและน้ําทาในชวงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณ

มาก ท้ังยังไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอน “โพดุล” จึงสงผลใหระดับน้ําในอางเก็บน้ํา เพ่ิมปริมาณข้ึน

อยางรวดเร็วจนถึงระดับทางระบายน้ําลนท่ีตัวอาคาร สงผลใหประตูระบายน้ําเกิดความชํารุด  จึงมี

ความจําเปนตองถอดบานประตูน้ําออกชั่วคราว และเนื่องจากระดับน้ําในอางฯ ยังคงมีปริมาณเกิน

กวาระดับเก็บกัก จึงจําเปนตองทําการระบายน้ําออกเพ่ือรักษาระดับน้ําไวท่ีรอยละ ๗๐ ของความจุ

อางเก็บน้ํา ในปแรกหลังจากปรับปรุงแลวเสร็จตามขอแนะนําจากท่ีปรึกษา  เบื้องตน โครงการ

กอสรางสํานักงานชลประทานท่ี ๘ จึงไดดําเนินการระบายน้ําผานทางทอระบายน้ําปากคลองแทนการ

ระบายน้ําผานทางระบายน้ําลน และไดทําการติดตั้งบานระบายใหมอีกครั้งในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒  ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการติดตั้งบานระบายแลวเสร็จพรอมใชงานไดเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 ๑๑.อางเก็บน้ําหนองสิ ตั้งอยูติดกับตัวอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพ้ืนท่ี

ประมาณ ๑,๕๓๓ ไร ตั้งอยูท่ีตําบลสิ อําเภอขุนหาญ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๒,๓๐๐๐ไร ดําเนินการกอสราง

ในป พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๑๖ คากอสราง ๖,๒๐๑,๙๖๔ บาท ปดก้ันลําหวยปาออ ความสูงโดยเฉลี่ย

ประมาณ ๕.๕ เมตร สันอางเก็บน้ํากวาง ๔ เมตร ปริมาณการเก็บกักน้ําสูงสุดประมาณ ๔๑๗๘,๗๕๐ 

ลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีผิวน้ําระดับเก็บกักน้ําประมาณ ๒,๓๘๘.๗๕ ไร อางเก็บน้ําหนองสิใชในการ

อุปโภคบริโภค การเพราะปลูก การปองกันน้ําทวม และเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวอําเภอ       

ขุนหาญ  อางเก็บน้ําหนองสิ เปนอางก๊ักเก็บน้ําขนาดเล็กไวเพ่ือทํากาเกษตรในชวงฤดูแลง และยังเปน

สถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งของอําเภอขุนหาญ ท่ีสวยงาม เปนท่ีทําการประมงของชาวอําเภอขุน

หาญหนองสิเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติใชในการอุปโภคและบริโภค เปนแหลงดูพระอาทิตยตกท่ี

สวยงามแหงหนึ่งของขุนหาญ และเปนประมงน้ําจืดท่ีมีธรรมชาติงดงาม ชื่อหนองสิ เปนภาษาสวย 

หมายถึง ตัวริ้น หนองสิเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ อยูในลุมน้ํามูล-หวยผุง (หวยทา) ไดรับน้ําจากหวยสิ 

หนองน้ํามีถนนลอมรอบ และมีการจัดสรรน้ําจากหนองสิเพ่ือการชลประทานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอบ

ขาง สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบคอนขางราบเรียบ ความลาดชันประมาณรอยละ ๑-๒ วางตัวอยูแนวเหนือ-ใต 

แนวยาวท่ีสุดประมาณ ๒.๖ กิโลเมตร แนวกวางท่ีสุดประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีน้ําขังตลอดป ปริมาณ

ความจุของอางเก็บน้ํา ๓.๘ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําระดับกักเก็บตํ่าสุด ๐.๖๕ เมตร ปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยรายปประมาณ ๑,๒๕๘ มิลลิเมตร   

 หนองสิ มีคุณคาและความสําคัญตอการดํารงชีพของชุมชนทองถ่ินเชนเดียวกับพ้ืนท่ีชุมน้ํา

แหงอ่ืนๆ ท่ีทําการศึกษาสํารวจ น้ําจากหนองสิเปนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืช มีโครงการ



 
๖๐ 

 

ชลประทานดําเนินการอยางชัดเจน น้ําจากหนองสิเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาชุมชน และ

เปนแหลงน้ําแหลงหากินสําหรับสัตวเลี้ยง ในสวนของคุณคาดานผลผลิต หนองสิจัดเปนแหลงเก็บหา

พืชพรรณ เปนแหลงจับหาปลาและสัตวน้ํา และเปนแหลงรายไดและ/หรือตลาดสดของชุมชน 

โดยเฉพาะปลาและพืชพรรณ ท่ีชาวบานไดเก็บหามาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเพ่ือเปน

รายไดแกครัวเรือน นอกเหนือจากคุณคาท่ีชุมชนไดรับประโยชนโดยตรงเหลานี้แลว หนองสิยังเปน

แหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ชวยกรองของเสีย/มลพิษจากการเพาะปลูก และ/หรือ เปน

แหลงสะสมของตะกอนดินเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก เปนตน 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็บน้ํา

หนองสิ เปนทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได กระทรวงเกษตร

และสหกรณรายงานวา มีการใชน้ําจากทางน้ําชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ในการนี้

เพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชน้ําจากทางน้ําชลประทานอยางเต็มท่ี และเพ่ือใหการใชน้ําเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของน้ําท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเปน

การรองรับการขออนุญาตใชน้ําจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคต สมควรกําหนดทางน้ําชลประทาน ซ่ึงไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดให

เปนทางน้ําชลประทานแลว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหนองสิ เปนทางน้ําชลประทานท่ี

จะเรียกเก็บคาชลประทานมาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางน้ําชลประทาน

อางเก็บน้ําหนองสิ ในทองท่ีตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน 

 ๑๒.อางเก็บน้ําดานไอ มีปริมาณน้ํา ๑๐๑.๗๖% ของขนาดความจุ ตั้งอยูท่ีบานคําโปรย 

หมูท่ี ๕ ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ การเดินทางเริ่มจากตัวจังหวัดศรีสะเกษถึง

อําเภอกันทรลักษ ระยะทางประมาณ ๖๕ กิโลเมตร แลวเดินทางออกจากอําเภอกันทรลักษ โดยใช

เสนทางกันทรลักษ-สําโรงเกียรติ ถึงบานคําโปรย ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เดินทางจากบาน

คําโปรย ถึงอางเก็บน้ําหวยดานไอ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร 

      สภาพโดยท่ัวไป เปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง กักเก็บน้ําไดตลอดป ในชวงฤดูหนาวจะมี

นกเปดน้ํามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จากอางเก็บน้ําจะมองเห็นเทือกเขาพนมดงรัก ดานหลังจะเปน

พลาญหินท่ีมีโขดหินขนาดเล็ก-ใหญ เรียงรายอยูตลอดแนว และบนพลาญหินยังมีรองหินทราย ท่ีถูก

กัดกรอนดวยธรรมชาติ เหมาะสําหรับใชเปนท่ีศึกษาธรรมชาติ และพักผอนหยอนใจ 

 



 
๖๑ 

 

๔.๒ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ ๑ การจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขา

พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 

 การจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงในแตละชุมชนมีการ

สงเสริมศักยภาพของเครือขายท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันและบางลักษณะก็จะมีความแตกตางกัน มี

การดํารงชีวิตท่ีเหมือนกันในหลายดาน คือ ดานอาชีพท่ีเปนเกษตรกร การทํางาน และการเปนอยูตาง 

ๆ ท่ีตองอาศัยการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการดํารงชีวิต 

โดยพ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตองศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการสงเสริม

ศักยภาพของเครือขายในการบริหารจัดการน้ํานั้น ยกตัวอยาง ๓ ชุมชน ไดแก บานคอตานี ตําบลโนน

สูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บานตาเอก ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

บานกระเบา ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีแหลงกักเก็บน้ําท่ีสําคัญ ทําให

สามารถหลอเลี้ยงการดํารงชีวิตของชุมชนไดตลอดฤดู โดยมีแมน้ําสายตาง ๆ ท่ีมีขนาดเล็กและขนาด

ใหญท่ีเชื่อมตอกันตั้งแตแหลงกักเก็บน้ํามาจนถึงชุมชน จึงทําใหน้ําสามารถเขาสูชุมชนตาง ๆ ไดอยาง

ท่ัวถึง โดยแนวทางการบริหารจัดการน้ํา ตองมีสัมพันธท่ีดี คํานึงถึงคุณคา และกอใหเกิดประโยชนท่ี

สูงท่ีสุดตอทุกฝาย โดยรวมไปถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศต้ังแตแหลงตนน้ํา ไป

ตลอดจนถึงแหลงชุมชน เพ่ือใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีคุณภาพท่ีดีและเกิดความยั่งยืนตอไปใน

ภายภาคหนาของชุมชน โดยการพัฒนานั้นมีประเด็นท่ีไดศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ ไดแก 

 ๔.๒.๑ การจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ 

 พระราชกรณียกิจในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในภูมิภาคตางๆ ท้ังการสรางเข่ือน 

อางเก็บน้ํา ฝาย การขุดลอกหนองน้ํา และขุดสระเก็บน้ํา ฯลฯ ข้ึนอยูกับสภาพปญหา ภูมิประเทศ 

แหลงน้ํา รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจและสังคมในการทรงงานเพ่ือแกปญหาเก่ียวกับน้ํา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดังนั้น 

ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจึงทรงบันทึกขอมูลลงในแผนท่ีอยูเสมอทุกครั้ง ในบางกรณียังทรงใช

ภาพถายทางอากาศประกอบการพิจารณาดวย สวนการ ศึกษาปญหาน้ําทวมจากพายุฝน ทรงใช

ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาประกอบ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีทันสมัยและเปนประโยชนอยางยิ่งใน

การศึกษาทรัพยากรน้ํา 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือ

ทรงรับทราบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําในทองท่ีนั้น ทรง ซักถามขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหา 

ลักษณะการไหลของน้ํา ปริมาณการไหลของน้ํา และทรงบันทึกขอมูลลงในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตรา

สวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงทรงจัดเตรียมกอนการสํารวจพ้ืนท่ีนั้น ๆ ทุกครั้ง ดังท่ี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลาไวดังนี้ 

 



 
๖๒ 

 

           "...ไปไหนๆ ก็ตาม พระเจาอยูหัวก็จะตองถือแผนท่ีของทาน อยูแผนหนึ่ง แผนท่ีแผนหนึ่ง

ของทานคอนขางจะกวางกวา แผนท่ีท่ีใคร ๆ เห็นกันท่ัวไปเพราะทานเอาหลายๆ ระวางมา แปะติดกัน 

การปะแผนท่ีเขาดวยกันนั้นทานทําอยางพิถีพิถัน แลวถือเปนงานท่ีใครจะมาแตะตองชวยเหลือไมได

เลยทีเดียว กอนท่ีจะเสด็จฯ ไปไหน ทานจะเตรียมแผนท่ีและศึกษาแผนท่ี นั้นโดยละเอียด ทานไดตัด

หัวแผนท่ีออกแลว สวนท่ีตัดออก นั้นจะท้ิงไมได ทานจะคอยๆ เอากาวมาแปะติดกัน สํานักงานของ

ทานคือหองกวางๆ ไมมีเกาอ้ี มีพ้ืนแลวทานกมอยูกับพ้ืน แลวเอากาวติดแผนท่ีเขาดวยกัน แลวหัว

กระดาษตางๆ ทานก็คอยๆ ตัดแลวแปะเรียงกันเปนหัวแผนท่ีใหมเพ่ือจะไดทราบ แผนท่ีระวางไหน

บาง..." 

          "...แลวเวลาเสด็จฯ ไปก็ตองไปถามชาวบานวาสถานท่ีนั้น อยูท่ีไหน ทางทิศเหนือมีอะไร ทิศ

ใตมีอะไร ทานถามหลายๆ คน แลวตรวจสอบกันไปมาระหวางคนท่ีถามนั้นดูจากแผนท่ี วาแผนท่ีอัน

นั้นถูกตองตีหรือไม น้ําไหลจากไหนไปท่ีไหน..." 

           นอกจากทรงสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของสังคม ยังทรง พิจารณาวา คาใชจาย

ในการลงทุนกอสรางโครงการชลประทานนั้นๆ จะใช งบประมาณเทาไร คุมคาเพียงใด จะเกิด

ประโยชนแกคนในชุมชนไต มีผลกระทบ ตอคนกลุมใด จึงมีพระราชดําริวาราษฎรในหมูบานท่ีไดรับ

ผลประโยชนจะตองมี สวนรวมกับทางราชการในการชวยเหลือราษฎรท่ีเสียประโยชนซ่ึงตรงกับ

หลักการ ในการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีวาผูไดรับผลประโยชนเปนผูจายคาใชจายนั้น ซ่ึง เปนพระบรมรา

โชบายท่ีทรงมุงหวังใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ ชวยเหลือเก้ือกูลคนในสังคม และยัง

ทําใหราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่ง กอสรางนั้นๆดวย0

๑ 

 ชุมขนไดดําเนินการในการพัฒนาเครือขายโดยอาศัยการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ซ่ึง

แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เปนหลักการท่ีครอบคลุมถึงการแกปญหาในทุกดานอัน

นําไปสูเปาหมายในการพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูท่ียั่งยืน 1

๒ นอกจากนี้หลักการดังกลาวสามารถ

นําไปประยุกตกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินกิจกรรมทางดาน

เครือขายในการแกไขปญหาชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหเกิดความเขมแข็ง 2

๓ ดวยหลักการตาง ๆ มี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  - การเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติ

ของชุมชน คนหารากของปญหาและรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ 

                                                           
 ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานการจัดการทรัพยากรนํ้า, 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา https://www.moac.go.th/king-water , [๑๔ มกราคม ๒๕๖๓] 
 ๒ สัมภาษณ นายไพโรจน  มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

https://www.moac.go.th/king-water


 
๖๓ 

 

 - การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจ

และความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม

ในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด 

 - การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง การ

ออกแบบหลักสูตรและเมนูการ พัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน 

รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําใน ชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล3

๔ 

 จะเห็นไดวา บันไดท้ังสามข้ันนี้ จะเปนสิ่งท่ีทําใหชุมชนมีความเปนเจาของและสามารถ

นําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนาซ่ึงในในท่ีสุดแลว บันไดท้ัง ๓ ข้ันนี้มุงไปสูการพัฒนาใหชุมชนมีความ

เปนเจาของและนําไปสูความยั่งยืนในท่ีสุด และการดําเนินงานตามแนวพระราชดํารินั้นมีดังตอไปนี้ 

 ๑. การอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ 

 แนวพระราชดําริในการแกไขปญหาเรื่อง น้ํา ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การอนุรักษและ

ฟนฟูปา เนื่องจากปาไมก็คือ ตนน้ํา แตท่ีผานมาปาไมของประเทศไทยถูกทําลายอยางรวดเร็ว 

กอใหเกิดภาวะแหงแลง เนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เม่ือยามน้ําหลากก็

เกิดน้ําทวมเฉียบพลัน และมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเกิดปญหาตอการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหา

ดังกลาว โดยเฉพาะเรื่องปาไม เปนสิ่งท่ีพระองคทรงหวงใยอยางมาก จึงทรงพยายามคนหาวิธี

นานาประการ ท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหเพ่ิมข้ึนอยางม่ันคงและถาวร โดยวิธีการท่ี

เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสงเสริมระบบวงจรปาไมในลักษณะอันเปน

ธรรมชาติดั้งเดิม ซ่ึงไดพระราชทานพระราชดําริหลายวิธี คือ 

 ๒. ปลูกปาโดยไมตองปลูก ดวยวิธีการ ๓ วิธี คือ 

๑) ถาเลือกไดท่ีเหมาะสมแลว ก็ท้ิงปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะ

เจริญเติบโตข้ึนมาเปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกสักตนเดียว 

 ๒) ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหข้ึนเองเทานั้น 

 ๓) ในสภาพปาเต็งรัง ปาเสื่อมโทรมไมตองทําอะไร เพราะตอไมจะแตกก่ิงออกมาอีก 

ถึงแมตนไมไมสวย แตก็เปนตนไมใหญได 

   ๓. ปลูกปาในท่ีสูง ทรงแนะวิธีการ ดังนี้ 

 ใชไมจําพวกท่ีมีเมล็ดท้ังหลาย ข้ึนไปปลูกบนยอดท่ีสูง เม่ือโตแลวออกฝกออกเมล็ด ก็จะ

ลอยตกลงมางอกเองในท่ีต่ําตอไป เปนการขยายพันธุโดยธรรมชาติ 

                                                           
 ๔มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ, หลักการดําเนินงาน, [ออนไลน], แหลงขอมูล 

http://www.pidthong.org/about.php?id=2&pagename=about-principle&menu_id=2#.XngxSIgzbIU 
[๑๔ มกราคม ๒๕๖๓] 

http://www.pidthong.org/about.php?id=2&pagename=about-principle&menu_id=2#.XngxSIgzbIU%20%5B%E0%B9%91%E0%B9%94
http://www.pidthong.org/about.php?id=2&pagename=about-principle&menu_id=2#.XngxSIgzbIU%20%5B%E0%B9%91%E0%B9%94


 
๖๔ 

 

 ๔. ปลูกปาตนน้ําลําธาร หรือ การปลูกปาธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติวา 

 ๑) ปลูกตนไมท่ีข้ึนอยูเดิม คือ ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมดั้งเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซม

ตามรายการชนิดตนไมท่ีศึกษามาได 

 ๒) งดปลูกไมผิดแผกจากถ่ินเดิม คือ ไมควรนําไมแปลกปลอมตางพันธุเขามาปลูก โดยยัง

ไมไดศึกษาอยางแนชัดเสียกอน 

 ๕. การปลูกปาทดแทน 

 ในขณะท่ีประเทศไทยเรามีพ้ืนท่ีปาไมเหลืออยูเพียงรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ 

ประมาณการไดเพียง ๘๐ ลานไรเทานั้น หากจะเพ่ิมเนื้อท่ีปาไมใหไดประมาณ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ

แลว คนไทยตองชวยกันปลูกปาถึง ๔๘ ลานไร โดยใชกลาปลูกไมต่ํากวาปละ ๑๐๐ ลานตน ใชเวลาถึง 

๒๐ ป จึงจะเพ่ิมปาไมไดครบเปาหมายท่ีกําหนดไวเทานั้น การปลูกปาทดแทนจึงเปนแนวทฤษฎีการ

พัฒนาปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานมรรควิธีใน

การปลูกปาทดแทน เพ่ือคืนธรรมชาติสูแผนดินดวยวิธีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริในการพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน

ใหแกหนวยงานตาง ๆ เชน กรมชลประทาน ใหดําเนินการแกไข ปญหาการขาดแคลนน้ํา โดยพัฒนา

เปนงานหลายประเภท ไดแก งาน อางเก็บน้ํา งานฝายทดน้ํา งานชุดลอกหนอง และบึง และงานสระ

น้ํา สรุปไดดังนี้ คือ 

 ๑. งานอางเก็บน้ํา 

    อางเก็บน้ําเกิดจากการสรางเข่ือนปดก้ันระหวางหุบเขาหรือเนินสูง เพ่ือกัก เก็บน้ําท่ีไหล

ลงมาจากรองน้ํา ลําธาร ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ําท่ีเข่ือนสามารถ กักเก็บไวไดข้ึนกับความสูงของ

เข่ือนแตละแหง อางเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนใหญมัก

มีสันเข่ือนซ่ึงสูงไมมากนัก และมักกอสรางเปน "เข่ือนดิน" ซ่ึงเกิดจากการนําดินมาบดอัดใหแนนเปน

ตัวเข่ือน นอกจากการสรางเข่ือนเก็บกักน้ํา แลวจะตองสรางอาคารระบายน้ําลนเพ่ือควบคุมระดับน้ํา

ในอางเก็บนา มิใหลนขามสันเข่ือน และสรางทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําท่ีตัวเข่ือน เพ่ือใชควบคุมน้ําท่ีจะ

สงออกไปใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกซ่ึงอยูทายอางเก็บน้ํา 

    ประโยชนของอางเก็บน้ํา นอกจากแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงแลว ทําให

เกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดตลอดป ยังเปนแหลงนําเพ่ือการ อุปโภคบริโภคของประชาชน ลด

ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีสองฝงน้ํา และยังเปนแหลง เพาะพันธุสัตวอีกดวย งานอางเก็บน้ําอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ มีการกอสรางในภูมิภาค ตางๆ  

     ๒.งานฝายทดน้ํา 

     ฝายทดน้ํา คือสิ่งกอสรางท่ีสรางปดขวางทางน้ําไหล เพ่ือทดน้ําท่ีไหลมาใหมีระดับสูงข้ึน

จนสามารถผันน้ําเขาไปตามคลองหรือคูสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณสองฝงลําน้ําไดสะดวก 



 
๖๕ 

 

     ฝายท่ีสรางข้ึนจะตองกําหนดใหมีขนาดความสูงพอสมควร เพ่ือทดน้ําให ไหลเขาคลองสง

น้ําได และสันฝายก็จะตองมีขนาดความยาวท่ีสามารถระบายน้ํา จํานวนมากในฤดูน้ําหลากใหไหลลน

ขามสันฝายไปไดท้ังหมดอยางปลอดภัย โดยไมทําใหเกิดน้ําทวมตลิ่งท่ีบริเวณดานเหนือฝายมากเกินไป 

     ฝายท่ีสรางกันโดยท่ัวไปมักมีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมคางหมู อาจมีลักษณะ เปนฝายชั่วคราว

ซ่ึงสรางดวยก่ิงไม ใบไม ไมไผ เสาไม ทราย กรวด และหิน ฯลฯ สวนฝายถาวรสวนใหญมักสรางดวย

วัสดุท่ีมีความคงทนถาวร ไดแก หิน และ คอนกรีต เปนตน 

     ในลําน้ําท่ีมีน้ําไหลมาอยางพอเพียงและสมํ่าเสมอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ฝายจะชวยทด

น้ําในชวงท่ีไหลมานอย และมีระดับต่ํากวาตลิ่งนั้นใหสูงข้ึน จนสามารถผันน้ําเขาสูคลองสงน้ําไปอังไร

นาตอไป และในหนาแลง ถึงแมวาปริมาณน้ําท่ีกักเก็บไว อาจไมมากพอสําหรับการเพาะปลูก แตน้ําท่ี

กักเก็บไวใน บริเวณดานหนาฝาย จะเปนประโยชนสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในละแวก

นั้นๆ 

    นอกจากนี้ ในลําน้ําท่ีมีขนาดใหญ มักนิยมสรางเข่ือนทดน้ําซ่ึงเรียกวา "เข่ือนระบายน้ํา" 

ซ่ึงจะสามารถทดน้ําใหมีความสูงในระตับท่ีตองการเม่ือ น้ําหลากมาเต็มท่ี เข่ือนระบายนาจะเปนบาน

ระบายนาใหผานไปไดในปริมาณท่ีมากกวาฝายงานฝายทดน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีกอสราง

ในภูมิภาคตางๆ ไดแก ฝายบานทาโปงแตง จังหวัดแมฮองสอน ฝายหวยน้ําพรา อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ เปนตน 

 ๓. งานขุดลอกหนองบึง 

    เปนการขุดลอก หนอง บึง ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ใหสามารถเก็บน้ําได มากข้ึน เนื่องจาก

หนอง บึง สวนใหญมักตื้นเขินจากการเคลื่อนตัวของตะกอน ลงสูหนองและบึง ทําใหไมสามารถเก็บน้ํา

ไดมากนัก และอาจไมมีเพียงพอใน ฤดูแลง ดังนั้นการขุดลอกตะกอนดินท่ีอยูในหนองและบึง จึงเปน

วิธีการเพ่ิม ปริมาณกักเก็บน้ําของหนองและบึงนั้นๆ 

     ในปจจุบัน หวย คลอง หนองบึงตางๆ มักตื้นเขิน และถูกบุกรุกทําให เกิดความเดือนรอน

แกชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดําริใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการขุดลอก หนอง

และบึง ท่ีมีอยู เพ่ือแกปญหาการ ขาดแคลนน้ํา  

 ๔. งานสระเก็บน้ํา 

    สระเก็บน้ําคือ สระสําหรับเก็บกักน้ําฝน น้ําท่ีไหลมาตามผิวดิน หรือ น้ําซึมจากดินสูสระ

เก็บน้ํา โดยมีขนาดตางๆ กัน สวนใหญเปนสระน้ําขนาดเล็ก มักสรางในบริเวณท่ีไมมีลําน้ําธมชาติ ใน

การขุดสระเก็บน้ํา มักนําดินท่ีขุดข้ึน มาถมเปนคันลอมรอบสระ 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ํา ในไรนาและการ

อุปโภคบริโภคซ่ึงนับแตจะรุนแรงมากข้ึน การทําอางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา หรือการขุดลอกหนองบึง ซ่ึงมี

อยูจํากัด ไมอาจจะจัดหาแหลงน้ําได พอเพียงแกราษฎร ท่ีมีถ่ินฐานกระจายอยูโดยท่ัวไป ดังนั้น จึง



 
๖๖ 

 

พระราชทาน แนวพระราชดําริในการขุดสระน้ําในไรนาของเกษตรกร เพ่ือใหมีน้ําไวใชไดตลอดท้ังป 

สําหรับการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร พระราชดําริดังกลาวมีชื่อวา "ทฤษฎีใหม" ซ่ึงจัดทําแหง

แรกในพ้ืนท่ีใกลวัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง สระบุรี ในพ้ืนท่ี ๑๕ ไร มีการขุดสระน้ําลึกประมาณ 

๙ เมตร ความจุสระ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร สวนพ้ืนท่ีท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว พืชไร 

และไมผล รวมท้ังตัวบาน 

      แนวพระราชดําริในการจัดหาน้ําตาม "ทฤษฎีใหม" นี้ ไดมีการขยาย ผลไปในพ้ืนท่ีตางๆ 

ท่ัวประเทศ โดยความรวมมือของหนวยราชการและองคกร เอกชน ทําใหเกษตรกรจํานวนมากได

ประโยชนจากการท่ีมีน้ําเพียงพอสําหรับ การเพาะปลูกไดตลอดท้ังป มีอาหารจากไรนาสําหรับการ

บริโภคในครัวเรือน และมีรายไดพอเพียง โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสวน

ความ รับผิดชอบของกรมชลประทานท่ีดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจนถึงปพ.ศ. ๒๕๓๗ มีดังนี้คือ 

ภาคเหนือ ๕๔๘ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๓๔ โครงการ ภาคกลาง ๒๕๖ โครงการ และ

ภาคใต ๒๘๖ โครงการ รวมท้ังสิ้น ๑.๓๒๙ โครงการ สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค

บริโภคใหมีน้ําใชอยางเพียงพอตลอดป และสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีเกษตรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น ๓.๒๐๐,๐๐๐ ไร 

 ๔.๒.๒ การบริการจัดการน้ําของชุมชน 

 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอทุกชีวิตมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตอยางม่ันคง 

ในปจจุบันการขาดแคลนน้ํากลายเปนประเด็นท่ีทวีความรุนแรงข้ึนท่ัวโลก มีความมุงม่ันท่ีจะ

ดําเนินการลดผลกระทบทางลบท่ีมีตอแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือใหม่ันใจวา ประชากรทุกครัวเรือนจะมี

น้ําท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอสําหรับการอุปโภคและบริโภค สงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรบริหาร

จัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงดานน้ําและดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

ดานการอนุรักษท่ีดีท่ีสุด และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมปริมาณการรีไซเคิลน้ําเพ่ือนํากลับมาใช

ใหม สงเสริมหลักการ การเขาถึงแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย โดยสงเสริมใหทุกคนในชุมชน

สามารถจัดหาและเขาถึงทรัพยากรน้ําไดอยางเปนธรรมและเสมอภาค สงเสริมความรวมมือกับชุมชน

และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในดานการใชน้ําและการอนุรักษแหลงน้ํา รวมท้ังตอบสนองตอขอ

กังวลของชุมชนและสังคมอยางโปรงใสและทันกาล สงเสริมการสรางความตระหนักรูและความเขาใจ

ดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหแกพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ดวยการจัดฝกอบรม การ

แบงปนความรู หรือการจัดกิจกรรมรณรงค เปดเผยผลการดําเนินงานดานน้ํา เพ่ือรายงานความ

คืบหนาเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืนๆ อาทิ หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือรวมกันแกปญหาการ

จัดการทรัพยากรน้ําระดับประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดของการจัดการน้ําของชุมชนดังนี้ 

  

 



 
๖๗ 

 

 ๑. การจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําของชุมชน 

  การจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําของชุมชนถือวาเปนปจจัยสําคัญและเปนตัวแปรหลักของการ

จัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน สวนใหญมีความรูหรือภูมิปญญาดานการจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําหรือการ

อนุรักษพ้ืนท่ีปาไวเพ่ือใหมีน้ําใชตลอดป ซ่ึงทุกคนตระหนักดีถึงการทําลายปาตนน้ําและจะทําใหไมมี

น้ําใชตลอดป เชน ในอดีตเกิดไฟไหมปาท่ีแหลงตนน้ําหลักของชุมชน และมีการทําไรเลื่อนลอย 

หมุนเวียน ขยายพ้ืนท่ีทํากิน การทําไรซํ้าท่ีเดิม ๓-๕ ป ก็จะยายท่ี ถางท่ีใหม พืชไรท่ีปลูกไดแกขาวโพด

เลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ลูกเดือย ทําใหพ้ืนท่ีปาไมลดลงจนเหลือพ้ืนท่ีปาบริเวณท่ีสูงลาดชันมาก ๆ 

หรือยอดเขาสูงทําใหในบางป เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จึงกลายเปนบทเรียนและ

ประสบการณทําใหทุกคนเกิดความตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของปาตนน้ําเปนอยางดี ซ่ึง

ทรัพยากรปาไมในอดีตของชุมชนมีความอุดมสมบูรณมาก มีพันธุไมปา เชน ไมยาง ไมเต็ง ไมรัง ไม

พะยอม ไมตะแบก ไมประดูและ ไมไผ เปนปาไมเบญจพรรณ โดยภาพรวมสภาพการจัดการปาตนน้ํา

ของชุมชน สภาพปาอุดมสมบูรณ ลําหวยมีน้ําหลอเลี้ยง ชุมชนไดอาศัยอยูกับความเปนธรรมชาติ 

ชุมชนจึงมีการกําหนดมาตรการในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ําของชุมชน คือ การตั้งขอระเบียบชุมชน

ในการใชประโยชนจากปา การเผาไร/สวน/นา จะตองมาแจงผูนําและใหชวยกันปองกันไฟ มีการ

รวมกันทําแนวกันไฟในชวงฤดูแลง และการเฝาระวังชาวบานจากพ้ืนท่ีอ่ืนมาใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปา 

เชน การลาสัตว อาจมีการเผาปาเพ่ือลาสัตว ซ่ึงการบริหารจัดการสวนอาศัยอํานาจการปกครอง

ระหวางผูนํากับชาวบานในชุมชน เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานเปนหลัก 

  ๒.การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชน  ดวยสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ี

ภูเขาสูงและเปนแหลงตนน้ําลําธารชุมชน สวนใหญจึงใชประโยชนจากน้ําในลําหวยท่ีไหลผานชุมชน 

เพ่ือใชในการเกษตรกรรม ดวยวิธีการจัดการน้ําโดยการสรางเหมืองฝายและรางน้ําของชุมชน ซ่ึงเปน

การอาศัยภูมิปญญาชาวบานท่ีสืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ คือ การใชวัสดุจากธรรมชาติเปน

โครงสรางหลัก เชน ตนไม ก่ิงไม ไมไผ หิน และดินในบริเวณท่ีจะดําเนินการสรางเหมืองฝายบุคคลท่ี

ทําฝายครั้งแรก 

 ๓. การจัดการน้ําเพ่ือใชอุปโภค บริโภค 

  การจัดการน้ําเพ่ือใชอุปโภค บริโภค ของชุมชน สวนใหญจะใชน้ําจากลําหวยมาใชโดยตรง

ในการบริโภค ซ่ึงในอดีตใชภูมิปญญาการเลือกขุดบอน้ําริมหวย  

 ๔. การจัดการน้ําแบบการมีสวนรวมของชุมชน 

  การมีสวนรวมในการหาแนวทางการจัดการน้ําอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ สอดคลองกับแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ินเพราะ

ประชาชนในทองถ่ินคือผูท่ีรูปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของ

ประชาชน ยังเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ



 
๖๘ 

 

ประชาชน ซ่ึงใชในการจัดการน้ํารวมกัน อยางเปนรูปธรรมการปกครองของชุมชน โดยใชระบบการ

ปกครองแบบเปนทางการ ผูใหญบานจะเปนผูนําท่ีเปนทางการ การประชุมก็เปนการชี้แจงขอปฏิบัติ

ตามท่ีทางราชการสั่งมา ความเปนชุมชนขนาดเล็ก ความเปนเครือญาติ ความสามัคคี จึงเปนการ

ปฏิบัติตามท่ีประชุมผูใหญบานนําเสนอ การท่ีคนในชุมชนไดรับรูทราบเรื่องราวตาง ๆเก่ียวกับสิ่งนั้น

จํานวนมากพอและสามารถรวบรวมสิ่งท่ีรับรู ท้ังหมด เขามาเปนระเบียบ ระบบ ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท้ังดานความรู ความเขาใจ ทักษะการคิด การทํางาน เปนการกระตุนความ

รวมมือของ ชุมชนในการปฏิบัติตามแผนโครงการ 

 หลักยุทธศาสตรนี้เปนเกณฑใหเชื่อมโยงกับหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือ

การเกษตร โดยการจัดการน้ําในชวงฤดูแลงของกลุมชาวบานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการดําเนินการตามมาตรการดังนี ้

 ๑. ประชาสัมพันธแผนการจัดสรรน้ําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เกษตรกร และผูใชน้ําตางๆ

ทราบอยางท่ัวถึง 

 ๒. ประชาสัมพันธใหเกษตรและผูใชน้ําตาง ๆ ใชน้ําอยางประหยัดและใหปฏิบัติตาม

แผนการจัดสรรน้ําหรือรอบเวรการใชน้ําท่ีกําหนด 

 ๓.ใหสํานักงานชลประทานและโครงการฯควบคุมดูแลการจัดสรรน้ําและติดตาม

สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีอยางใกลชิดเพ่ือใหการปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอเหตุการณพรอม 

 ๔. ในเขตสูบน้ําดวยไฟฟาใหเนนการสูบน้ําเพ่ือปลูกพืชไร-พืชผักเปนหลัก 

 ๕. พ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีอยูนอกเปาหมายการปลูกพืชฤดูแลง และพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกล

จากแหลงน้ําจะพิจารณาจัดสรรน้ําเปนรอบเวรเพ่ือสนับสนุนการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกพืช

ใชน้ํานอยเปนหลัก 

 การดําเนินการนี้ไดรับความรวมมือจากชาวบานเปนอยางดีโดยท่ีชาวบานไดปฏิบัติกัน

อยางมีหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนด และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขอยูตลอดระยะเวลาการ

ทํางานเพ่ือใหผลงานนั้นออกมาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอชาวบานในหมูบานใน

ชุมชน  การดําเนินงานของของกลุมผูใชน้ําในการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรการสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน 

 จากการดําเนินงานการรวมกลุมของชาวบาน โดยการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร

ข้ึนสงผลใหจากเดิมท่ีชาวบานประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในการเพาะปลูกพืช

เลี้ยงสัตวอุปโภค บริโภค เกิดเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดอยางงายดาย ดวยความรวมมือจาก

ชาวบานท่ีตองการพัฒนาแหลงน้ําของตนเองใหเพียงพอตอความตองการของตนเองครอบครัว และ
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สมาชิกทุกคนในชุมชน จากการรวมมือของชาวบานดังกลาวสงผลใหชุมชนไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากภาครฐัเปนอยางดี ดังนี้ 

 - ชุมชนเสนอเรื่องใหกรมชลประทานพิจารณาการสรางอางเก็บน้ําเพ่ือแกปญหา ซ่ึงกรม

ชลประทานโดยสํานักชลประทาน ไดพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม สมควรจัดเขาเปนโครงการตาม

พระราชดําริ และทางราษฎรก็ยินดีเสียสละท่ีดินซ่ึงจะถูกน้ําทวมและบริเวณหัวงานใหกับทางราชการ

โดยไมคิดคาเสียหายหรือคาตอบแทนใด ๆ 

 - ชุมชนมีการจัดต้ังกลุมบริหารการใชน้ําอางเก็บน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือ

ชวยกันดูแลรักษา วัดระดับน้ําเพ่ือเปดน้ําใหกับสมาชิก มีการจัดเก็บเงินเพ่ือทําการซอมแซม ใหการใช

น้ําเปนไปอยางท่ัวถึงและพอเพียง ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และลดภาระรายจาย 

 - การบริหารจัดการน้ําของกลุมบริหารการใชน้ํา มีการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกผูใช

น้ํา คณะกรรมการ และเจาหนาท่ีชลประทาน เพ่ือใหไดขอตกลงในการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือการ

สงน้ําอยางประหยดั 

 - มีรอบเวรการจัดสรรน้ําประจําฤดูกาลสงน้ํา ควบคุมโดยใชกฎระเบียบขอบังคับของกลุม 

บริหารการใชน้ําอยางเครงครัดมีการรณรงคปลูกปาและรักษาตนน้ําลําธารตามแนวอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 - มีการบํารุงรักษาบริเวณอางเก็บน้ําและระบบสงน้ํา ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบอยาง

นอยปละ ๒ ครั้งคือกอนสงน้ําฤดูฝน และฤดูแลงรวมท้ังวันสําคัญตางๆ จึงเห็นไดวา การจัดการ

ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรประสบความสําเร็จอยางมากนอกจากจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน

จนสําเร็จแลว ทางรัฐยังใหการสนับสนุนและสงเสริมตลอดเวลา และยังไดเปนโครงการนํารองใหกับ

ชุมชนอ่ืนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนอ่ืนไดดีอีกดวย 

 การจัดการน้ําโดยชาวบานสามารถจําแนกรูปแบบออกเปน ๑. การจัดแบงการใชน้ําเปน

รอบเวรหรือหมุนเวียนกัน เกษตรกรท่ีอยูตนน้ําใชกอนแลวเรียงลําดับไปจนถึงหมวดสุดทายแลวเวียน

ใหม จะทําใหทุกคนสามารถใชน้ําไดอยางท่ัวถึง ๒. มีการแบงน้ําตามความตองการของเกษตรกร 

ประเภทกิจกรรมการเกษตรและพ้ืนท่ีการเกษตร ผูท่ีมีพ้ืนท่ีมากใชน้ํามาก ผูมีพ้ืนท่ีนอยใชน้ํานอย 

เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเพาะปลูก ในท่ีนี้ผูท่ีตองการใชน้ําเพ่ิมก็สามารถขอได ๓. การใชน้ําให

เหมาะสมกับชนิดของพืชเพราะพืชบางชนิดใชน้ํามาก เชน การทํานาปลูกขาว ๔. การใชน้ําของ

เกษตรกรจะมีหัวหนาหมวดตรวจตราดูแลรักษาและปองกันการลักขโมยน้ํา ผูดูแลการใชน้ําของ

ชาวบานจะเปนผูนําท่ีไมเปนทางการแตเปนผูท่ีชาวบานไววางใจหรือมีบารมี บางครั้งอาจเปนผูนําท่ี

เปนทางการในขณะเดียวกันดวย เชน เปนผูใหญบาน กํานัน หรือ ส.อบต. ก็ได ๕. มีกฎระเบียบ

ควบคุมการใชน้ําและลงโทษผูกระทําผิดของกลุม ๖. เกษตรกรมีสวนรับผิดชอบตอการใชน้ําของ

ตนเอง ชวยกันควบคุมผูใชน้ําในหมวดเดียวกันหรือฝายเดียวกันไมใหทําผิดกฎ เปนตน การจัดการน้ํา
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โดยชาวบานอาศัยความสัมพันธท่ีไมเปนทางการในชุมชนมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ รวมถึง

ชาวบานทุกคนท่ีใชน้ําในเหมืองฝายเดียวกันมีความ “เปนเจาของ” ซ่ึงจะแตกตางจากรัฐท่ีผูใชน้ําไมมี

สิทธิหรือความเปนเจาของเปนแตผูใชประโยชนจึงไมมีผูดูแลรักษา เราจะเห็นวาอะไรท่ีเปนของรัฐมักมี

แตผูเขาใชประโยชนแตไมมีผูดูแล การจัดการบริหารน้ําโดยชาวบานหรือภาคประชาชน นอกจาก

อาศัยรูปแบบท่ีไมเปนทางการยังมีการประยุกตวิธีการสมัยใหมเขามาชวยในการจัดการ เชน มีการตั้ง

กฎเกณฑกติการวมถึงการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการเปนผูควบคุมการใชน้ํา และเห็นไดวา

การจัดการโดยชาวบานประสบผลสําเร็จและมีปญหานอยกวาการจัดการโดยรัฐ หรือ อปท. เพราะ

ชาวบานใชประเพณีความเชื่อ ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงเครือญาติและระบบอาวุโสในการ

จัดการปญหาขอพิพาท 

 ๔.๒.๓ การจัดการน้ําของหนวยงานราชการ  

 การจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการครั้งแรกเม่ือป 

พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยกอสรางเปนแปลงตัวอยางท่ีตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีผลจากการ

ติดตามผลของโครงการตัวอยางในทองท่ีอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีปรากฏวาไดผลดีดังนั้น ใน

พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐบาลจึงไดประกาศ ใชพระราชบัญญัติจัดรูปการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร 

และไดดําเนินการจัดรูปของโครงการขนาดใหญในทองท่ีอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีเปนโครงการ

แรก จากนั้นก็ไดขยายงานจัดการไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ จนถึงปจจุบันงานจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือ

การเกษตรไดดําเนินการไปแลวในทองท่ี หนวยงานจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรถือไดวาเปน

หนวยงานหนึ่งซ่ึงมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบเปนของตัวเอง ซ่ึงแตกตางกันออกไปตามแตละภูมิภาค ซ่ึง

มีความจําเปนจะตองทําการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีความตองการประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรของชาติในระดับตาง ๆ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีโดยแผน

ยุทธศาสตรดังกลาว จะเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีจําเปนในการใชประโยชนจากน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลถูกตองตามสมรรถนะและศักยภาพของน้ํา โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ความสามารถในการจัดการและความสามารถในการอนุรักษน้ําเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากน้ําได

เปนระยะเวลานานและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 

 จากการศึกษานโยบายโครงการและแผนยุทธศาสตรตางๆ ในระดับประเทศระดับภาค

ระดับกลุมจังหวัดจังหวัดและทองถ่ิน และรวบรวมขอมูลทุติภูมิตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนจากการใชน้ําเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรในเขตจังหวัดแลวนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและพิจารณาวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยแผนดังกลาวจะตองให

แนวทางการใชประโยชนน้ําใหตรงตามศักยภาพของน้ําตามขอมูลของกรมท่ีมีอยูแลวและวางแผนการ

จัดการน้ําเพ่ือการเกษตรตามขอมูลของกรมชลประทาน การจัดการแหลงน้ําสามารถจัดแบงรูปแบบ
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การจัดการน้ําไดออกเปนกลุมๆ ดังนี้ ๑.ระบบประปาภูเขา ๒. ระบบอางเก็บน้ํา ๓.ระบบบอบาดาล

และบอน้ําตื้นในแปลง และ๔.ระบบน้ําฝน 

 จากการศึกษาขอมูลตางๆ เหลานี้แลว จึงไดนํามาประยุกตใชกับหมูบานของตนเอง โดย

ผูวิจัยไดศึกษากระบวนในการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร สวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพ

ทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก คือการทํานาและทําสวน ในอดีตชุมชนมีน้ําใชอุดมสมบูรณแตมาใน

ปจจุบันสายน้ําท่ีเคยใชกลับตื้นเขิน ไมสามารถนําน้ํามาใชการไดสงผลกระทบตอเกษตรกรทําใหขาด

แคลนน้ํา ไมมีน้ําใชในการทําการเกษตร ผูคนในชุมชนหางเหินจากการประกอบอาชีพเกษตร พ้ืนท่ีท่ี

เคยทําการเกษตรกลับรกรางวางเปลา 

 ระบบการใชน้ําเพ่ือการเกษตรอยางยั่งยืน เปนระบบการทําน้ํามีการกักเก็บน้ําไวใชให

เพียงพอตอการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตวหลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน ใชในการอุปโภค บริโภค

เพ่ือใหสอดคลองกับภูมินิเวศนของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการท้ังของตนเองครอบครัว ญาติพ่ี

นอง เพ่ือนบาน ผูบริโภคและชุมชน ทางดานปจจัยสี่ สุขภาพจิต สุขภาพกายและเศรษฐกิจครอบครัว

โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานการเคารพและรักษาความสมดุลของธรรมชาติภาพแวดลอมและความสมบูรณ

ของผืนแผนดิน นี่คือความหมายและภาพลักษณ ของระบบการใชน้ําเพ่ือการเกษตรอยางยั่งยืน ท่ี

สมาชิกโครงการนํารองฯไดชวยกันใหความหมายและคํานิยาม กับวิถีเกษตรท่ีตนเองดํารงอยูเพ่ือเปน

การจัดหาและนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนในดานการเกษตรดวยวิธีการท่ี

เหมาะสม โดยเฉพาะการนําน้ํามาใชเพ่ือการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวการเพาะปลูกอาศัยเพียง

น้ําฝนและน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสมํ่าเสมอตามท่ีพืชตองการ เปนผล

ใหผลิตผลท่ีไดรับไมดีเทาท่ีควร อีกท้ังความผันแปรเนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการ

เสมอๆ เปนเหตุใหการเพาะปลูกเสียหายอยูบอยๆมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนจํานวนมากในบริเวณหมูบานท่ี

ยังคงอาศัยน้ําฝนและใชน้ําจากแมน้ําลําธารตามท่ีมีเปนหลัก เนื่องจากไมมีงานพัฒนาแหลงน้ํา

ชวยเหลือ ปใดท่ีมีฝนตกโดยเฉลี่ยดีตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะทําใหการเพาะปลูกในปนั้นไดรับผลดี

ตามไปดวย แตถาหากปใดมีฝนตกนอยหรือไมมีฝนตกในเวลาท่ีพืชตองการ การเพาะปลูกในปนั้นก็จะ

ไดรับความเสียหายหรือไมไดรับผลิตผลดีเทาท่ีควร เปนเหตุใหเกษตรกรในหลายทองท่ีตองไดรับความ

เดือดรอนเพราะไมมีน้ําสําหรับทํานา ปลูกพืชไรและใชเลี้ยงสัตวอยูเสมอทุกป 

 สาเหตุเหลานี้จึงทําใหเกิดโครงการการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร ชวยใหชุมชนมี

น้ําใชตลอดปเพ่ือทําการเกษตร เพาะปลูกเลี้ยงสัตว อุปโภคบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของ

ชุมชนท่ีจะสรางผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ สรางรายไดใหกับครอบครัว ทําใหชุมชนไมเกิด

ปญหาความเดือดรอนขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการเกษตรกรรม 

 รูปแบบวิธีการจัดการ ขอจํากัด ของ อปท. ในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา 

เพ่ือใหทองถ่ินสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ําของ 



 
๗๒ 

 

อปท. น้ําถือวาเปนทรัพยากรสาธารณะมีลักษณะสําคัญสองประการคือ ไมมีคูแขงในการบริโภค และ

ไมสามารถกีดกันการเขาถึงโดยเด็ดขาด แหลงน้ําธรรมชาติเปนสมบัติสวนรวมจึงไมสามารถกีดกันผูอ่ืน

เขาใชประโยชนได ทําใหแหลงน้ําสาธารณะ เชน หวย หนอง คลอง บึง ไมสามารถกําหนดใหใชใน

ปริมาณมาก-นอยได รวมถึงทําใหเกิดความขัดแยงในการใชน้ําในจากคุณสมบัติขางตน การจัดการ

ทรัพยากรน้ําเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับโอนมาจากสวนกลาง นํามาสูวิธีการ

จัดการท่ีแตกตางกันของแตละ อปท. นํามาซ่ึงปญหาอุปสรรคในหลายมิติ การจัดการน้ําของ อปท. 

สามารถจําแนกออกไดเปน ๒ รูปแบบ คือ  

 ๑. การจัดการโดย อปท. และ อปท. มีสวนรวมในการจัดการ  

 ๒. การจัดการโดยชาวบาน (ชุมชน)โดย อปท. มีบทบาทนอย การจัดการโดย อปท. และ 

อปท. มีสวนรวมในการจัดการ การจัดการน้ําโดย อปท. สวนใหญจะพบวามีการจัดการในหลาย

รูปแบบโดย อปท. จะอยูในฐานะท่ีเปนตัวกลางในการจัดการทรัพยากรรวมกับองคกรภาคสวนตางๆ 

เพราะ อปท. แตละแหงแมมีอํานาจ หนาท่ีท่ีไดรับมาจากสวนกลางแตโดยศักยภาพขององคกร 

บุคลากร งบประมาณ และองคความรูยังมีขอจํากัดอยู อยางไรก็ตามทามกลางปญหาและอุปสรรค 

อปท. แตละแหงไดสรางมิติใหมแกการจัดการปญหาและการใชทรัพยากรตามบริบทของแตละพ้ืนท่ีท่ี

มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกันไป การจัดการทรัพยากรน้ําของ อปท. แยกออกเปนสองลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก คือ อปท. เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (โดย อปท.ในท่ีนี้) คือ อบต. มักมีบทบาทเปนผูมีสวน

ไดสวนเสียทางออม ลักษณะท่ีสองเปนแหลงท่ีมาของอํานาจและแหลงทุนเพราะ อบต. มีบทบาท

หนาท่ีในการกํากับและใชทรัพยากร อบต. จึงเปน“พ้ืนท่ีแหงผลประโยชน” ท่ีมีการแยงชิงและ

ครอบครองจึงถูกดึงดูดเขาไปมีสวนรวมในการเปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยและรวมเสนอแนะ

แนวทางการจัดการรวมถึงมีงบประมาณในการจัดการจึงเลี่ยงไมไดท่ี อปท.(อบต.) จะเขามาเปนสวน

หนึ่งของการจัดการทรัพยากร  

 แมวาในภายหลังกระทรวงมหาดไทยจะมีแนวคิดต้ัง “ประชาคม” เพ่ือใหเปนองคกรภาค

ประชาชนเพ่ือหาแนวคิดในการพัฒนาหมูบาน ประชาคมจะประกอบไปดวย ตัวแทนฝายบริหาร แต

ประสบปญหาวาผูท่ีเขามาเปนกรรมการไมไดเปนผูใชน้ําโดยตรงไมมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเนน

บทบาทของผูนําท่ีเปนทางการมากจนเกินไปทําใหประชาคมไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร นอกจาก

องคกรดั้งเดิมท่ีเขามาจัดการน้ําแลวภาคองคกรเอกชนก็เขามามีสวนรวมอยางสําคัญในการเปนท่ี

ปรึกษา ใหคําแนะนํา รวมถึงนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดการน้ํา รวมถึงมีบทบาทอยาง

สําคัญในการรณรงคในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม ทายสุดจะเห็นไดวาการจัดการทรัพยากรน้ําโดย อปท. 

มีปญหาอุปสรรคในหลายๆ กรณีแมวาจะมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง แตขาดองคความรู ประสบการณ 

และงบประมาณ ไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงขอกฎหมายท่ีมีความ

เหลื่อมซอนในอํานาจหนาท่ีขององคกรรัฐภาคตางๆทําให อปท. ไมกลาตัดสินใจ แผนงานดาน



 
๗๓ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมักเปนแผนงานสุดทาย มีงบประมาณสนับสนุนนอยมากทําใหไม

สามารถขับเคลื่อนบทบาทดานการจัดการทรัพยากรได มุงสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ เชน ฝาย 

อางเก็บน้ํา เปนตน ทําใหไมสามารถแกปญหาตางๆได สวนใหญมักจะลอยตัวเหนือปญหา เปนไดแต

เพียงตัวกลางในการจัดการทรัพยากรน้ํา ไมมี อปท. ไหนท่ีมีบทบาทเดนในการจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึง

แตกตางจากภาคประชาชนท่ีมีบทบาทอยางมากท้ังในรูปแบบระบบเหมืองฝายท่ีอาศัยภูมิปญญา และ

ความสัมพันธสวนตัวในการจัดการทรัพยากรน้ําซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก รวมถึง

องคกรพัฒนาเอกชนก็มีบทบาทอยางมากในการเขามาสรางองคความรูในการจัดการน้ํา ในท่ีนี้ อปท. 

ตองศึกษาและเรียนรูรวมมือกับองคกรนอกภาคราชการเหลานี้เพ่ือท่ีจะสามารถเปนองคกรหลักในการ

จัดการทรัพยากรน้ําตอไปในอนาคตตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจเพราะ อปท. เปน

หนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับชาวบานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับหนวยงานอ่ืน 

 การสงเสริมศักยภาพนั้นอาศัยการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเขาสูกระบวนการพัฒนา4

๕ โดยเปดโอกาสใหประชาชน

ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาท่ีเปนไปในรูปแบบของการสรางเครือขายในการรวมกันแกไข

ปญหากับทุกภาคสวน เพ่ือประโยชนของชุมชน ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยาง

เต็มท่ีและท่ัวถึง 5

๖ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพจะเนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ใหสามารถ

บริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง 

ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน  

 คุณสมบัติหรือองคประกอบของสิ่งใด ๆ ไมวาเปนของบุคคล กลุม องคกรและชุมชน อัน

นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาเพ่ือการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมในสถานการณตาง ๆ6

๗ การสงเสริมศักยภาพกอใหเกิดประโยชนหลายประการ ดังนี ้

 ๑) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของบุคคล ทําใหบุคคลมี

สมรรถภาพในการการดําเนินงาน มีความรูเพ่ิมข้ึน เขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถแกไขขอบกพรองใหดีข้ึน 

 ๒) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหเกิดการประหยัดเวลา และลดความสูญเปลา

ทางการดําเนินงาน เพราะบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาจนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพนั้นยอมไมทําสิ่งใด

ผิดพลาดงาย ๆ สามารถใชทรัพยากรการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการการดําเนินงานดาน

                                                           
 ๕สัมภาษณ นายมา จันธสนท, อ.ส.ชลประทาน อางตาจู บานโนนสูง, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๖สัมภาษณ นายบํารุง สุพงษ, รองประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานกระเบา, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๗สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 
๗๔ 

 

การพัฒนาไดผลเต็มท่ีและตรงตามจุดประสงค สวนดานการพัฒนาก็มีความรูความสามารถตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

 ๓) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหบุคคลไดเรียนรูงานในหนาท่ีไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบุคคลท่ีพ่ึงไดรับการเรียนรูในการดําเนินการใหม 

 ๔) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยแบงเบาหรือลดภาระหนาท่ีของรัฐ หรือการดําเนินการ

ตาง ๆ เพราะบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาอยางดีและอยางตอเนื่อง จะมีความเขาใจงาน การดําเนินงาน

และงานอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 

 ๕) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานเพ่ือความกาวหนาในชุมชน 

กลาวคือ ทําใหบุคคลทุกคนมีโอกาสพัฒนาและชุมชนกาวหนาไปสูสถานภาพท่ีดีข้ึน 

 ๖) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหบุคคลเปนบุคคลท่ีทันสมัยอยูเสมอ ท้ังในดานความรู

และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมท้ังหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ7

๘  

 จะเห็นไดวา การเสริมสรางศักยภาพเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการใด โดยเฉพาะการ

ดําเนินการรวมกัน ท่ีผานมา การดําเนินการท่ีเนนการเสริมสรางศักยภาพไดรับการยอมรับในวงกวาง

กรอบแนวคิดท่ัวไปในการดําเนินการสามารถปรับประยุกตไดหลากหลาย อยางไรก็ตาม วิธีการนี้จะ

ถูกเนนนําไปใชโดยการพัฒนาความรวมมือกับชุมชน และการดําเนินการดานท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการในระดับตาง ๆ ของการจัดการสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและภูมิภาค เนื่องจากการให

ความสําคัญในกระบวนการพัฒนาศักยภาพตัวเองจาการท่ีบุคคลมีบทบาทในการเปนเจาของทองถ่ิน

และเจาของกระบวนการและความรวมมือท่ีการสนับสนุนการพัฒนาซ่ึงการสงเสริมศักยภาพนั้นอาศัย

การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ใหเขาสูกระบวนการพัฒนา โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาท่ี

เปนไปในรูปแบบของการสรางเครือขายในการรวมกันแกไขปญหากับทุกภาคสวน เพ่ือประโยชนของ

ชุมชน ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง ดังนั้นการพัฒนา

ศักยภาพจะเนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึง

จะชวยสงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 
  

 

๔.๓ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ ๒ การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชน

ในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 

 เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่ ง ท่ีไม มีขอบเขตการเชื่อม

ความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย รูปธรรมของเครือขาย มองไดเปน ๓ ลักษณะ คือ การ
                                                           

 ๘ ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล, การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี : ๑๘๖ ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๗. 



 
๗๕ 

 

แลกเปลี่ยน การติดตอสื่อสาร และความสัมพันธในการอยูรวมกัน ไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัว 

แนวคิดของเครือขาย คือ กลุมหรือองคกรท่ีสมัครใจในการเรียนรูแลกเลี่ยนขอมูลขาวสาร 

ประสบการณระหวางกันหรือทํากิจกรรมรวมกันท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ โดยมีการจัดรูป

หรือจัดระเบียบโครงสรางคนหรือสมาชิกท่ียังมีความเปนอิสระ กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตองมี

ลักษณะเทาเทียมกัน ไมกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือองคกรนั้นๆ 

จึงจะชวยลดปญหาเบื้องตนในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันใหสามารถดําเนินการไดอยางราบลื่นและ

บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวได8๙  

 ๑. การบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นับเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมความเขมแข็งและความม่ันคงในการ
จัดการทรัพยากรน้ํานของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยมีชุมชนมากกวาหนึ่งหม่ืนชุมชน จึงนับเปน
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสนับสนุนชุมชนใหมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและประสาน
ความรวมมือเปนเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ําระดับชุมชน การสนับสนุนใหทองถ่ินมีระบบบริหาร
จัดการตามแนวพระราชดําริ ท่ีนําไปสูการพ่ึงพาตนเองดานทรัพยากรน้ํา รวมถึงเชื่อมโยงแนวทางการ
บริหารจัดการน้ําไปสูชุมชนอ่ืน ๆ จนเกิดเปนเครือขายการทํางานท่ีมีกระบวนการคิด ไตรตรอง 
ตัดสินใจ และลงมือทํารวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของชุมชน และเพ่ือนบาน รวมท้ังประสาน
การพัฒนากับหนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบท้ังในระดับชุมชน และระดับประเทศ จะนําไปสูแนว
ทางการพัฒนาการจัดการน้ําอยางยั่งยืนไดในท่ีสุด9

๑๐ 
  ๑) การบริหารจัดการน้ําชุมชน – พ้ืนท่ีน้ําแลง และน้ําหลาก 
  ประเทศไทยแมจะมีปริมาณตนทุนน้ําอยูมาก แตไมสามารถเก็บกักหรือนํามาใชได

อยางมีประสิทธิภาพ เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาท้ังภัยแลง และน้ําทวม
ซํ้าซากเปนประจําทุกป แตหากมีการบริหารจัดการน้ําท่ีดี มีการวางแผน รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ก็สามารถบริหารจัดการน้ําได ถึงแมวาบนพ้ืนท่ีเดียวกันจะประสบปญหาท้ังน้ําแลงและน้ําหลาก โดย
ในชวงน้ําหลาก หากกักเก็บน้ําไวในฝายหรือแหลงเก็บน้ําเพ่ือนํามาใชประโยชนไดอีกหลายทาง 
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง อีกท้ังยังบรรเทาปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีตอนลางไดอีก 

  วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ในพ้ืนท่ีนําแลง และน้ําหลาก ท่ีสําคัญคือ 
พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเวลาน้ําหลาก หรือน้ําฝน และเปนแหลงสํารองน้ําไวใชในเวลา
หนาแลง การพัฒนาแหลงน้ําทําไดหลายวิธ1ี0

๑๑ เชน 

                                                           
 ๙ ผูชวยศาสตราจารย สมิทธ์ิ บุญชุติมา, กระบวนการพัฒนาเครือขายอยางย่ังยืน, [ออนไลน] 

แหลงขอมูล http://www.borc.anamai.moph.go. th/ewt_dl_link.php?nid=๒๓.  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๑๐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคกรมหาชน), การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, ๒๕๖๐), หนา ๗ - ๑๑.  
 ๑๑ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 

http://www.borc.anamai.moph.go/


 
๗๖ 

 

  ๑.๑) ขุดลอกหนอง บึง หรือแหลงน้ําอ่ืนภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกับเก็บน้ํา 
  ๑.๒) จัดทําสระเก็บน้ําตามการจัดพ้ืนท่ีตามทฤษฎีใหม (๓๐-๓๐-๓๐-๑๐) ดวย

จัดการแหลงน้ําและท่ีดิน เพ่ือแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ โดยเริ่มจาก ชาวบานทําการ
ขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือทําการเกษตรตลอดปในพ้ืนท่ีของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการ
จัดการ รวมกับแนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม 

  ๑.๓) ปรับปรุงสภาพลําน้ํา เพ่ือเวลาน้ําหลาก น้ําไหลผานไดสะดวก ชวยลดน้ําหลาก 
  ๑.๔) จัดทําพ้ืนท่ีแกมลิง หรือพัฒนาพ้ืนท่ีลุมเพ่ือกักเก็บนํา เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ี

กักเก็บน้ําหลากและสํารองน้ําใชเวลาหนาแลง 
  ๑.๕) จัดทําระบบน้ําในพ้ืนท่ี เชน ประตูระบายน้ํา ทางสงน้ําจากเข่ือนกักเก็บน้ํา 
  ๒) การบริหารจัดการน้ํา – พ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
 เนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ีน้ําจํานวนมากทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จาก

การตัดไมทําลายปา เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพ่ือนําท่ีดินมาใชทําการเกษตร หรือทําไรเลื่อนลอย 
เปนเหตุใหเกิดการกัดเซาะหนาดินและทําลายอินทรียวัตถุในบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําจนดินเสื่อมคุณภาพ 
น้ําฝนท่ีเคยไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยูในดินมีปริมาณลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพ้ืนผิวดินเกิดน้ําทวม
ฉับพลันและการพังทลายของหนาดินตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง11

๑๒ 
 การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา จําเปนตองฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ

ของพ้ืนท่ีตนน้ําท่ีเสมือนอางเก็บน้ําตามธรรมชาติท่ีคอยตรวจปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอ
เลี้ยงสัตวเพ่ือชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป12

๑๓ 
 แนวพระราชดําริในการแกไขปญหาเรื่อง “น้ํา” ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การอนุรักษ

และฟนฟูปา เนื่องจากปาไมก็คือ “ตนน้ํา” แตท่ีผานมาปาไมของประเทศไทยถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดภาวะแหงแลง เนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เม่ือยามน้ําหลากก็
เกิดน้ําทวมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเกิดปญหาตอการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน 13

๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวยิ่ง แนวพระราชดําริในการบริหารจัดการปาตนน้ํามีหลายวิธี เชน 

 สรางปาเปยก นับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นเปนหลักสําคัญท่ีจะ
ชวยใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก และชวยอนุรักษและฟนฟูปาไมท่ีไดผลดียิ่ง วิธี
สรางปาเปยกมีดังนี ้

 วิธีท่ี ๑ ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตาง ๆ ปลูก
ตามแนวคลอง 

 วิธีท่ี ๒ สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน
และน้ําฝน 

                                                           
 ๑๒ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔ สัมภาษณ นางอุษา ไชยสุวรรณ, ชาวบานท่ีใชนํ้า อางตาจู บานคอตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๗๗ 

 

 วิธีท่ี ๓ โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพ่ือใหความชุมชื้นคอย ๆ ทวีข้ึนและแผ
ขยายออกไปท้ังสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาไฟปา เพราะไฟปาจะ
เกิดข้ึนหากปาขาดความชุมชื้น 

 วิธีท่ี ๔ โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือท่ีเรียกวา “Check Dam” (เช็คแดม) ข้ึน 
เพ่ือปดก้ันรองน้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะ ๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ํา
ท่ีเก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปท้ังสองดานกลายเปนปาเปยก 

 วิธีท่ี ๕ โดยการสงน้ําเขาไปในระดับท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แลวปลอยน้ําลงมาทีละนอย
ใหคอย ๆ ไหลซึมดิน เพ่ือชวยเสริมการปลูกปาบนพ้ืนท่ีสูงในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” 
ซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย 

 วิธีท่ี ๖ ปลูกตนกลวยในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนชองวางของปลาประมาณ ๔ - ๖ เมตร หาก
เกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซ่ึงอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืน ทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก14

๑๕ 
 สรางภูเขาปา หมายถึงภูเขาท่ีมีตนไมนานาชนิดท่ีปกคลุมดินในอัตราหนาแนนท่ีเหมาะสม

กับลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติใหอยู
ในเกณฑท่ีพอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดพ้ืนท่ีผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลงมายัง
พ้ืนท่ีราบอีกดวย 

 สรางฝายขนาดเล็ก บริเวณลําธารภูเขา ดวยการสรางฝายขนาดเล็กปดก้ันรองน้ําในเขต
ตนน้ําลําธาร เพ่ือแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณท่ีสูง
ใหสมบูรณข้ึน ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะทําใหกลายเปน “ภูเขาปา” ในอนาคต 

 สรางฝายชะลอความชุมชื้น และฝายดักตะกอน คือสิ่งกอสรางขวางก้ันทางเดินของลําน้ํา 
ซ่ึงปกติมักจะก้ันหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณท่ีเปนตนน้ําหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงทําใหสามารถ
ดํารงชีพอยูได และหากชวงท่ีน้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชาลง และกักเก็บตะกอน
ไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลางนับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมากวิธีการหนึ่ง 

  ๓) เศรษฐกิจชุมชน 
 วัตถุประสงคดานเศรษฐกิจของการบริหารจัดการน้ําชุมชน คือ ชุมชนมีความม่ันคง เกิด

ผลผลิตเพ่ิมมีผลผลิตนอกฤดูกาล รายไดสมํ่าเสมอซ่ึงแนวพระราชดําริท่ีจะชวยใหชุมชนมีความม่ันคง 
ดานเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางเพ่ือใหประชาชนพออยูพอกินในระดับประหยัด เลี้ยง
ตนเองได ไมอดอยาก รูจักพ่ึงตนเอง เชน ทําเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว ทําน้ํายาทําความ
สะอาดจากสมุนไพรพ้ืนบาน เปนตน วิธีดังกลาวเปนการลดรายจายเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน15

๑๖ 
 ทฤษฎีใหม เปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรน้ํา เพ่ือ

การเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ

                                                           
 ๑๕ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๖ สัมภาษณ นายชัย นพเกา, ผูใชนํ้าอางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๗๘ 

 

เจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารินี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบความยากลําบาก ให
สามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําไดโดยไมเดือดรอนและยากลําบากนัก16

๑๗ 
 การดําเนินงานตามทฤษฎีใหมมี ๓ ข้ันตอน คือ 
 ๑) การผลิต ใหพ่ึงพาตนเองดวยวิธีงาย คอยเปนคอยไปตามกําลัง ใหพอมีพอกิน 
 ๒) การรวมพลังกันในรูปแบบกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันในดานการผลิต 

การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม ศาสนา 
 ๓) การดําเนินธุรกิจโดยติดตอ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหลงเงิน17

๑๘ 
 ๒. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 การพัฒนาเครือขายจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยศักยภาพของความรวมมือไมวาจะเปน

จาก หนวยงานภาครัฐ ชุมชน ไปจนถึงประชาชน ในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชนท่ีสูงท่ีสุดตอชุมชน ฉะนั้นสิ่งสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาศักยภาพก็คือ ความสัมพันธของ
สมาชิกและกระบวนการทํางานของเครือขาย เพ่ือใหทุกภาคสวนไดตระหนักในการทํากิจกรรมรวมกัน 
โดยยึดหลักการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน กอใหเกิดการถายทอดศักยภาพ เกิดการเรียนรูรวมกัน 
ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 18

๑๙ ตามหลักการในแตละดานดังตอไปนี้ ดานการตัดสินใจ ดานการ
วางแผน ดานการดําเนินการ ดานการประเมินผล และ ดานการไดรับผลประโยชน 
 ปญหาการจัดการน้ําท่ีกลาวถึงนี้เปนปญหาเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ กลาวไดวา

สําหรับประเทศไทยเปนปญหาตอเนื่องท่ียากตอการแกไข ดังตัวอยางของปญหาขอกลาวถึงพอเปน

สังเขปดังตอไปนี ้

 ๑) ในแตละลุมน้ํามีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนเขามา

บริหารงานเก่ียวของกับน้ําเฉพาะดานมากมาย ทําใหวิธีการดําเนินงานของแตละหนวยงานไมประสาน

และไมมีความตอเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมน้ําขนาดใหญท่ีกอใหเกิดความขัดแยงเก่ียวกับปญหา

ความตองการน้ําและการจัดสรรน้ํา การจัดหาหรือการพัฒนา และการอนุรักษแหลงน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

 โดยหลักการท่ีจะใหการจัดการน้ําในเทือกเขาพนมดงรักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จําเปนตองมีขอมูลและองคกรรองรับสําหรับการจัดการเฉพาะในแตละลุมน้ํา เพ่ือใหมีการพิจารณา

ปญหาตาง ๆ ภายในลุมน้ํา ซ่ึงมีการแกปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง มีการควบคุม 

การพัฒนา การใชและการอนุรักษทรัพยากรน้ํารวมกับทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน การ

จัดการอยางเปนระบบภายในลุมน้ําท่ีมีความชัดเจนนี้ จะสามารถลดความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ19

๒๐ 

                                                           
 ๑๗ สัมภาษณ นายสุทิน พวงมะลิ, ผูใชนํ้า อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๑๙ สัมภาษณ นางเชียน ไชยชนะ, ผูใชนํ้าอางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 
๗๙ 

 

 ๒) การวิเคราะหและจัดการทรัพยากรน้ําท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน เปนการกําหนดจากบน

ลงลางหรือมีการกําหนดใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนวยงานจากสวนกลางเปนหลัก 

หรืออาจจากผูมีอํานาจทางการเมืองเสียเปนสวนใหญ 20

๒๑ โดยคาดวาเม่ือมีการกอสรางโครงการตางๆ 

แลว ไมวาเปนการกอสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และอ่ืน ๆ จะสามารถชวยแกปญหา

ความยากจนของประชาชนชุมชนตางๆ ได ท้ัง ๆ ท่ีบางโครงการไมไดมีการศึกษาและวิเคราะหถึง

ความตองการของประชาชนในระดับรากหญาท่ีแทจริง 

 การประเมินโครงการ การวางแผนดําเนินการท่ีหนวยงานสวนกลางจัดทําข้ึนหรืออาจเปน

ความตองการของนักการเมืองทองถ่ินนั้นนอกจากประชาชนสวนใหญจะไมคอยไดรับประโยชนท่ี

แทจริง หรือไมใชความตองการท่ีแทจริงแลว หลายโครงการยังเกิดความขัดแยงกับชุมชนท่ีมีสวนได

สวนเสียอันเนื่องมาจากการเกิดผลกระทบกับเขาท้ังหลายท่ีหนวยงานมักไมมีคําตอบวาจะเยียวยา

แกไขไดอยางไร 21

๒๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชนซ่ึงไดชื่อวาเปนเจาของทรัพยากร

น้ําและทรัพยากรตางๆ ตามท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

 ๓) ปญหาการขาดแคลนน้ํา ภาวะน้ําทวมและอุทกภัย และการลดลงของคุณภาพน้ํานั้น ท่ี

ยังกอความเดือดรอนไปท่ัวนี้ กลาวไดวาลวนมาจากปญหาเรื่องการจัดการท้ังสิ้น ถือวาเปนปญหาใน

รูปแบบการบริหารจัดการท่ีผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยทุกยุคสมัยเปนการ

ดําเนินงานแบบแยกสวน ไมเปนในลักษณะบูรณาการกันท้ังในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองคกร

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการน้ํา 22

๒๓ จึงกอใหเกิดความสูญเสียอยางมากในดานการใชทรัพยากรน้ํา

ใหเกิดประโยชนสูงสุดระยะยาวและทางดานเศรษฐศาสตร จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองมีการปฏิรูป

กระบวนการบริหารจัดการกันใหม 

 ๔) เนื่องดวยกฎหมายไทยกําหนดสิทธิการใชทรัพยากรน้ําอยางกวางๆ วา ทรัพยากรน้ํา

เปนของไทยทุกคน จึงเปนการเปดชองใหทุกคนสามารถใชน้ําอยางไมจํากัด ทําใหทุกคนมีสิทธิท่ีจะ

ใชไดอยางเสรี นับเปนตนเหตุใหเกิดการใชน้ําท่ีดอยประสิทธิภาพ จึงถึงเวลาแลวท่ีคนไทยจะตองรูจัก

ประหยัดในการใชน้ํา ไมใชน้ําอยางฟุมเฟอย นอกจากนี้ยังตองระวังในเรื่องสิทธิของผูใชทรัพยากรน้ํา

วาตองไดรับความเปนธรรมเทาเทียมกันอีกดวย23

๒๔ แตปญหาสําคัญคือเราจะสามารถจัดการใหสัมฤทธิ์

ผลไดอยางไร 

                                                           
 ๒๑ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒ สัมภาษณ นายบํารุง สุพงษ, รองประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๓ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๔ สัมภาษณ นายไพโรจน  มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๐ 

 

 ๕) ปจจุบันเม่ือถือกันวา น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของสวนรวมมิใชเปนของ

บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเฉพาะทุกคนสามารถเขาถึงน้ําไดโดยเสรี การท่ีไมมีใครเปนเจาของอยางแน

ชัดเชนนี้ ทําใหน้ําแทบไมมีราคาตลาดแตมีมูลคาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดปญหาหลาย

ประการท่ีตองจัดการใหเหมาะสมและรัดกุมมากข้ึน24

๒๕ 

 เม่ือเปนภาระของรัฐท่ีตองเขาไปดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํารูปแบบตางๆ 

และระบบการจัดสรรน้ําเองซ่ึงตองใชงบประมาณสูงมากในการลงทุน แตผลของการจัดการโดยรัฐนี้

มักไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควรท้ังในแงเศรษฐศาสตร และดานสังคมท่ียังไมสามารถแกความขาด

แคลนน้ําของผูคนใหหมดไปอยางยุติธรรมและท่ัวถึงตามท่ีมุงหวังได 25

๒๖ จึงเปนเรื่องท่ีรัฐตองมีการ

ปฏิรูปการจัดการน้ําใหเหมาะสมตอไป 

 เม่ือความตองการใชน้ําเพ่ิมข้ึนในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน 

ประกอบกับสภาวะฝนแลงสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําท้ังในเมืองและชนบท ทําใหเกิดความขัดแยง

เพ่ิมมากข้ึนระหวางกลุมผูใชน้ํา จึงเริ่มมีการปกปองผลประโยชนของกลุมตน โดยการเขาไปแสดงสิทธิ

ในการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ผูท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน้ํามีความตองการใชน้ํามากท่ีสุด

อาจไมไดใชน้ํามากเทาท่ีตองการ 26

๒๗ เชน ชุมชนชนบทตาง ๆ และผูประกอบอาชีพการเกษตร แตน้ํา

กลับตกเปนของผูท่ีเขาถึงไดกอนเพราะความไดเปรียบทางภูมิศาสตร ทางการเงินหรือทางเทคโนโลยี 

ไดแก ผูคนในสังคมเมือง กลุมอุตสาหกรรมและกลุมธุรกิจตางๆ ซ่ึงมักแยงชิงท้ังทางตรงและโดยออม 

โดยมิไดคํานึงถึงสิทธิในน้ําของชุมชนซ่ึงเปนผูใกลชิดกับทรัพยากรมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษแตอยางใด 

และภาครัฐเองทุกครั้งท่ีเกิดวิกฤตการณน้ําขาดแคลนน้ําเชนนี้ท่ีผานมาก็มักใชอํานาจรัฐทุกระดับเขา

ไปจัดการมุงแกปญหาใหกับกลุมอุตสาหกรรมกลุมธุรกิจมิใหเกิดความขาดแคลนเปนลําดับแรก โดย

มิไดคํานึงถึงสิทธิของชุมชนตามท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใดเสมอ 

 ๓. แนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

              การอนุรักษ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะแหลงน้ําจืด ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ํา

ใตดินจึงมีความสําคัญยิ่ง หลายปท่ีผานมา มีการสรางเข่ือนและระบบชลประทานมาก ซ่ึงสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมพอสมควร  ดังนั้นเราควรใชน้ําอยางคุมคา  มนุษยกอเกิดมลพิษทางน้ําจากสาม

กิจกรรมหลัก ไดแก การเกษตร อุตสาหกรรม และการใชชีวิตในชุมชนหรือครัวเรือน 27

๒๘ โดยแบงเปน

                                                           
 ๒๕ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๖ สัมภาษณ นายยัน สายจันทร, กรรมการบริหาร อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๒๘ สัมภาษณ นายพรทิพย อุปสุข, กรรมการบริหารฯ อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๑ 

 

มลพิษทางน้ําท่ีรูแหลงกําเนิด (Point source) และมลพิษทางน้ําท่ีไมรูแหลงกําเนิด (Non-point 

source) หลักการอนุรักษทรัพยากรน้ําท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถสรุปไดดังนี้ 

              ๑. การจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ (Availability of  water  resource) 

              การจัดหาแหลงน้ําและการเก็บกักน้ํา (Reservoir) การสรางอางเก็บน้ําท่ีเหมาะสมเพ่ือกัก

เก็บน้ําผิวดิน (Surface water) การสรางฝายหรือระบบจัดเก็บน้ําอ่ืนๆ เพ่ือปองกันการขาดแคลนน้ํา  

ซ่ึงรวมถึงการจัดหาถังเก็บน้ํา อาง หรือภาชนะเพ่ือการเก็บกักน้ําฝนเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ในครัวเรือน ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งการจัดเก็บน้ําและลดการพ่ึงพาน้ําจากแหลงอ่ืน28

๒๙ 

              การจัดระบบจายน้ํา (Irrigation system) เปนการผันน้ําจากรองน้ําตางๆ หรือแหลงน้ํา

ตางๆ มารวมกัน แลวจายลงสูพ้ืนท่ีท่ีตองการ โดยวิธีการนี้ตั้งแตโบราณแลวในตะวันออกกลางและ 

อเมริกาใต ซ่ึงวิธีนี้ชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ชวยลดการกรอนของผิวดิน ลดน้ําทวมและปริมาณ

ตะกอนในพ้ืนท่ีลุมอยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการลดการสูญเสียน้ํา ตองหม่ันตรวจสอบการรั่วซึมของ

ระบบจายน้ําเปนประจําหากพบตองทําการแกไข เชนการอุดหรือฉาบกันรั่ว 

               บอบาดาล (Well) หมายถึง รูหรือบอท่ีเจาะหรือขุดลงไปใตดิน เพ่ือนําน้ําบาดาลข้ึนมาใช

ประโยชนในบางโอกาสบอน้ําอาจใชประโยชนในลักษณะอ่ืน เชน เปนบอสํารวจ บอสังเกตการณ บอ

อัดน้ําลงใตดิน บอน้ําบาดาลอาจมีความลึกไมมากเพียง ๑๐-๒๐ เมตร หรืออาจจะลึกเปนหลายรอย

เมตร หลังจากท่ีมีการเจาะบอแลว บอนั้นจะตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาและทดสอบ  เพ่ือใหเปนบอ

บาดาลท่ีมีคุณภาพและมีอายุการใชงานท่ียาวนาน บอบาดาลมีแรงดัน (Artesian well) เปนบอ

บาดาลท่ีเจาะลงในนั้นหินอุมน้ํามีแรงดัน ระดับน้ําในบอจะมีระดับสูงกวาระดับน้ําของบอบาดาลท่ี

เจาะลงในชั้นหินอุมน้ําไรแรงดัน ในบางพ้ืนท่ีอาจพบเปนบอน้ําพุ ดังนั้น การขุดเจาะบอบาดาลก็เปน

อีกแนวทางหนึ่งในการหาแหลงน้ําจืด เพราะน้ําบาดาลมีปริมาณมากกวาน้ําผิวดิน และกําลังกลายเปน

แหลงน้ําจืดท่ีสําคัญมากข้ึนเพราะนอกจากมีปริมาณมากแลว น้ําบาดาลมีโอกาสปนเปอนต่ํากวาน้ําผิว

ดิน  ปราศจากจุลินทรีย ปราศจากสี มีองคประกอบทางเคมีคอนขางคงท่ี และยังยังมีขอดีอ่ืนๆ อีก

มาก อยางไรก็ตาม การเจาะบอบาดาลนั้นตองใหถูกหลักวิชาการเพ่ือลดการปนเปอนแหลงน้ําบาดาล 

รวมถึงการปองกันการรัวซึมของมลพิษจากการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชนลงสูแหลงน้ําบาดาล  

การสูบน้ําเกลือจากกรทําเหมืองเกลือในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เปนสาเหตุ

หนึ่งของการปนเปอนน้ําเกลือในระบบน้ําบาดาล น้ําผิวดิน ทําใหปญหาดินเค็มลุกลาม  และเกิดหลุม

ยุบขนาดใหญ 

              ๒. การรักษาแหลงน้ําจากกิจกรรมทางการเกษตร 

                                                           
 ๒๙ สัมภาษณ นายสุบรรณ แกนเขียว, กรรมการบริหาร อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 



 
๘๒ 

 

              การทําการเกษตร (Farming) การลดอัตราการกรอนของดินโดยแนวทางจะชวยลดความ

ขุนของน้ํา และการลดการใชสารเคมี29

๓๐ เชนปุยและสารกําจัดศัตรูพืชสามารถชวยลดการปนเปอนของ

สารเคมีเหลานี้ในแหลงน้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินได การสงเสริมการใชระบบน้ําหยดในการ

เพาะปลูก (Micro irrigation/drip) ชวยลดการสูญเสียน้ําจากการรดน้ําแบบดั้งเดิมไดมาก เกษตรกร

ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีทางชลประทานใหมๆ ชวยใหมีความรูและอาจนํามาประยุกตเพ่ือการอุรักษ

น้ําได 

               การปศุสัตว (Livestock) การเลี้ยงสัตว  เชน สัตวเล็มหญานั้นหากมีการจัดการไมดี อาจ

สงผลใหเกิดการปนเปอนของมูลสัตวสูแหลงน้ําได มูลสัตวเหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดการแพรขยาย

ของเชื้อแบททีเรียโคลิฟอรม (Coli form bacteria) ในแหลงน้ําผิวดิน ดังนั้นควรมีการจัดการมูลสัตว

ใหเหมาะสมโดยการสรางบอกักเก็บ  และอาจประยุกตใชผลิตกาซชีวภาพหรือทําเปนปุยไดดวย 

              การเลือกปลุกพืชท่ีมีอัตราการคายน้ําตํ่า มีการศึกษาพบวา การปลูกพืชจําพวกสมุนไพร

หรือหญาชวยรักษาความชื้นในดินมากกวาไมยืนตนขนาดใหญ เนื่องจากพืชสมุนไพรมีอัตราการคาย

น้ําตํ่ากวาซึงสามารถลดอัตราการใชน้ําได ดังนี้ ในพ้ืนท่ีทางการเกษตร การปลูกพืชคลุมดินกลุมนี้

สามารถลดการกรอนของดินแลวยังรักษาความชื้นในดินดวย ซ่ึงจะเปนการประหยัดน้ําในการ

เพาะปลูกไดอีกแนวทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การเลือกปลูกพืชทางเศรษฐกิจนั้นตองคํานึงถึงปจจัย

หลายอยางท่ีเปนจุดสมดุลระหวางผลกําไรและการอนุรักษ30

๓๑ 

               การตัดไม (Logging) การวางแผนตัดไมอยางถูกวิธีชวยลดความเสียหายของหนาดินจาก

การกรอน ซ่ึงสงผลใหน้ําในแหลงน้ําขุนได เชน การไมตัดตนไมในพ้ืนท่ีท้ังผืนในครั้งเดียว และการปลูก

ทดแทน เปนตน 

              ๓.การรักษาแหลงน้ําจากกิจกรรมชุมชน 

                 น้ําเสียจากชุมชน (Municipal water waste) การลดการปลอยน้ําเสียจากชุมชนหรือ

ครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยการสรางบอกักเก็บอยางถูกวิธี ทําการติดต้ังสุขภัณฑและระบบ

ประหยัดน้ํา ปรับปรุงนิสัยการบริโภคเทาท่ีเหมาะสมและจําเปนเพ่ือลดของเสีย การลดการใชน้ําเปน

การชวยประหยัดเงินไปในตัวดวย อยางไรก็ตาม น้ําเสียจากชุมชนนั้นสามารถทําการบําบัดได

เหมือนกับข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตน31

๓๒ 

               การพัฒนาเมือง (Urban development) การกอสรางอาคารและการตัดถนนเปนปญหา

ใหญตอแหลงน้ําและพ้ืนท่ีลุมน้ํามาก การขยายตัวของเมืองทําใหลุกล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีลุมน้ํา สงผลตอ

                                                           
 ๓๐ สัมภาษณ นายเพทาย แขงขัน, ผูใชนํ้า อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๑ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๓๒ สัมภาษณ นายวิจิตร บุญทอง, กรรมการบริหารฯ อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 



 
๘๓ 

 

การซึมผานของน้ํา และเกิดปญหาตอท้ังปริมาณและคุณภาพของน้ําบาดาล การสรางถนนตัด

ขวางทางน้ําธรรมชาติ เชน ถนนวงแหวนรอบเมืองหากมีการวางแผนไมดี อาจเกิดน้ําทวมไดงาย    

 ๔. การจัดการน้ําอยางย่ังยืน 

 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอทุกชีวิต มีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตอยางม่ันคง 

และในขณะเดียวกันก็มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ในปจจุบันการขาดแคลนน้ํากลายเปนประเด็น

ท่ีทวีความรุนแรงข้ึนท่ัวโลก บริษัทตระหนักถึงปญหาและความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ

เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการธุรกิจจะสามารถรักษาสมดุลการใชน้ํากับความตองการน้ําของชุมชน

และธรรมชาติ 32

๓๓ ไดแก มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการลดผลกระทบทางลบท่ีมีตอแหลงน้ําธรรมชาติ 

เพ่ือใหม่ันใจวา ประชากรทุกครัวเรือนจะมีน้ําท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอสําหรับการอุปโภคและบริโภค

สงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความ

เสี่ยงดานน้ําและดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการอนุรักษท่ีดีท่ีสุด และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ

เพ่ิมปริมาณการรีไซเคิลน้ําเพ่ือนํากลับมาใชใหม สงเสริมหลักการ การเขาถึงแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัย โดยสงเสริมใหทุกคนในชุมชนสามารถจัดหาและเขาถึงทรัพยากรน้ําไดอยางเปนธรรมและ

เสมอภาค สงเสริมความรวมมือกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในดานการใชน้ําและการ

อนุรักษแหลงน้ํา รวมท้ังตอบสนองตอขอกังวลของชุมชนและสังคมอยางโปรงใสและทันกาล33

๓๔ 

 สงเสริมการสรางความตระหนักรูและความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหแก

พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ดวยการจัดฝกอบรม การแบงปนความรู หรือการจัดกิจกรรม

รณรงค เปดเผยผลการดําเนินงานดานน้ํา เพ่ือรายงานความคืบหนาเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ใหผูมี

สวนไดสวนเสียทราบ34

๓๕ 

 ประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ อาทิ หนวยงานภาครัฐ องคกรท่ีไมแสวงผลกําไร 

(NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือรวมกันแกปญหาการจัดการทรัพยากรน้ํา

ระดับประเทศ35

๓๖ 

 ๕.การจัดการน้ํา ซ่ึงโดยท่ัวไปเก่ียวของกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใชเพ่ือ

วัตถุประสงคตาง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําใหคงอยูและมีใชอยางยืนยาว รวมท้ัง

การแกไขปญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ําท้ังดานปริมาณและคุณภาพใหหมดไป 36

๓๗ ซ่ึงการจัดการน้ํานี้ 

                                                           
 ๓๓ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๔ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๓๕ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๖ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๗ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 



 
๘๔ 

 

เรามักกลาวถึงกันเสมอ ๆ วาการจัดการน้ําตองเปน “การจัดการแบบบูรณาการ” หรือไมก็ “การ

จัดการน้ําอยางยั่งยืน” นั้น มีหลักการอยางไร สามารถอธิบายไดวา การจัดการน้ําอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือโดยดานใดดานหนึ่งแบบเอกเทศ ไมสามารถแกปญหาได โดยหลักแลวจะตองดําเนินการใหสอด

ผสมผสานแบบรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางท่ีเรียกกันวา “บูรณาการ” ดวยหลายวิธีหลายเทคนิค 

และผูคนในสังคมทุกชุมชนยอมรับ จึงคงจะนําไปสูการจัดการหรือแกปญหาตาง ๆ เก่ียวกับน้ําไดอยาง

สัมพันธกัน37

๓๘ 

 ในภาวะปจจุบันเราตองบริหารจัดการและใชทรัพยากรน้ํา โดยมีวิธีคิดและดําเนินงาน

หลายดานอยางเปนระบบเปนองครวม มองเห็นเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลวคนหาแนว

ทางแกไขอยางเปนระบบครบวงจร ตองมองวาทุกสิ่งเปนพลวัตท่ีทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ

น้ํา ดิน และทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ใหบังเกิดประโยชนกับผูคนแบบ “มุงถึง

ประโยชนคนสวนใหญ” ในลุมน้ําเปนหลัก นี่คือการจัดการน้ําแบบบูรณาการ38

๓๙ 

 สวนการจัดการน้ําอยางยั่งยืน หมายถึงวิถีการบริหารจัดการท่ีเนนใหทุกสวนของสังคมรูถึง

คุณคาของน้ํา ใชน้ําอยางพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือใหทรัพยากรน้ํามีใชอยางท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพ

อยางเต็มท่ี มีความสมดุลท้ังปริมาณและคุณภาพ 39

๔๐ ซ่ึงในการพัฒนาและการใชประโยชนจะตองให

เปนไปในลักษณะควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูใหมีความยั่งยืน ไมเปนไปอยางสิ้นเปลืองหรือ

ทําลายแบบท่ีเปนอยูในปจจุบัน นั่นคือ 

 • การใชประโยชนทรัพยากรน้ําเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ…ควรตองยึดปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลัก เนนความอยูดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได เปนพ้ืนฐานกอน 

 • มีการคุมครองและฟนฟูทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียงของใหคงความอุดม

สมบูรณ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและพ่ึงพาไดอยางยั่งยืน 

 ในการจัดการน้ําและทรัพยากรอ่ืน ๆซ่ึงมีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิดอยาง

บูรณาการและมีความยั่งยืนนั้นตองใชความรูหลายสาขาวิชาเขามาจัดการ เชน ดานวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซ่ึงในความหลากหลายของ

ความรูตางๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (น้ําในบรรยากาศ น้ําบนผิวดิน น้ําบาดาล) รวมกับ 

ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรปาไม (รวมสัตวปาและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแตละลุมน้ํา (หรือเขต

พ้ืนท่ีท่ีกําหนด) จะตองดําเนินไปอยางเปนเอกภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย 

 ๖. วิธีการท่ีสามารถนํามาใชเพ่ืออนุรักษน้ําใหดํารงอยูตอไปในระยะยาวและสามารถ

นําน้ํามาใชประโยชนไดสูงสุดซ่ึงมีวิธีการทําไดดังนี้ 

                                                           
 ๓๘ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๓๙ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๐ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๕ 

 

 การปลูกปา ในวิธีการนี้จะทําใหตนน้ําอยางพ้ืนท่ีบนภูเขา ชั้นใตดิน หรือ ใหตนไมเปนท่ีกัก

เก็บน้ํา อยางเชน น้ําตก สามารถปลอยน้ําออกไดออกมาอยางตอเนื่อง หรือ น้ําบาดาลท่ีความชุมชื้น

ของพ้ืนตาง สรางเปนธารน้ําบาดาล40

๔๑ 

 การพัฒนาแหลงทรัพยากรทางน้ํา ไดแก ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมเปน

อยางมาก ตื้นเขินข้ึนตามกาลเวลา ทําใหพ้ืนท่ีในการกักเก็บน้ําลดนอยลงไปในปจจุบัน จึงมีความ

จําเปนท่ีตองขุดลอกพ้ืนท่ีทางน้ําตาง ๆ 41

๔๒ อันไดแก แมน้ํา คลอง หรือ แหลงน้ําตางๆ ใหกวางและมี

ความใกลเคียงกับพ้ืนท่ีเดิม และ คงสภาพภาวะแวดลอมใหเปนไปอยางเดิม 

 ประหยัดน้ําไวใชในยามจําเปน วิธีการนี้เปนการประหยัดน้ําเพ่ือนําไวใชในระยะยาว

เนื่องจากคุณภาพของน้ํา มีความจําเปนตอการใชงาน อยางเชน การดื่มกิน หรือ การเกษตร วิธีการใน

เบื้องตนท่ีสามารถทําได คือ การขุดบอน้ําเพ่ือไวใชอยางการทําสระน้ําหรือบอน้ํา และ ยังเปนการลด

ภาระคาใชจายในการใชน้ําประปาอีกดวย รวมไปถึงปริมาณน้ําเสียและปองกันการขาดแคลนน้ํา

ปองกันมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนของน้ํา ปญหาสวนใหญของสวนนี้ คือ สวนของการทําอุตสาหกรรม เพ่ือการ

ปองกันท่ีดีโรงงานอุตสาหกรรมตองทําตามกฎหมายพระราชบัญญัตินําน้ําท่ีใชแลวกลับมาใชใหม 

อยางเชน น้ําลางจานสามารถนํามาใชรดตนไมได 

 ๗.กลไกสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวม 

 กลไกสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมระดับภาพรวมของ 

ประกอบดวย กลุมผูใชน้ํา /ชุมชนผูใชน้ํา ศูนยบริหารจัดการน้ําของชุมชน รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) กลุมผูใชน้ํา/ชุมชนผูใชน้ํา เปนการรวมกลุมของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมมือกันในการ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือสนองความตองการของกลุม/ชุมชน 

 ๒) ศูนยบริหารจัดการน้ําของชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเปนสวนสนับสนุนจัดต้ัง

ข้ึนมา จะดําเนินการและประสานงานการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐของแตละจังหวัด จัดเก็บ

ขอมูลท่ีเก่ียวของ ประสานการทํางานรวมกับคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการทุกระดับ 

ประกอบดวยผูแทนกลุมชุมชน ผูแทนองคกรภาครัฐและเอกชน ผูแทนสถาบันการศึกษา ผูแทนองคกร

สวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิของแตละจังหวัด42

๔๓ 

 ๘. บทบาทขององคกรระดับตางๆ  

 ในกลไกการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมของเทือกเขาพนมดงรัก ในการศึกษาเชิง

ทดสอบผูน้ํา/ประชาชน และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของยังไดนําเสนอและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ตลอดจนการรวมกันวิเคราะหบทบาทขององคกรระดับตางๆ และรูปแบบการบริหารจัดการท่ี

                                                           
 ๔๑ สัมภาษณ นายชัย นพเกา, ผูใชนํ้าอางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๒ สัมภาษณ นายพรทิพย อุปสุข, กรรมการบริหารฯ อางตาจู บานกระเบา, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๓ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๖ 

 

เหมาะสมกับบริบทและสถานการณของอางเก็บน้ําหวยตาจู 43

๔๔ เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมของเทือกเขาพนมดงรักตอไป ดังนี้ 

  ๘.๑ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในกลุมและ

ระหวางกลุมชาวบาน 

  ๑.การสรางความตระหนักให กับชุมชน การท่ีสมาชิกในชุมชนจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนนั้น สมาชิกควรตองมี

ความรู ความเขาใจเห็นคุณคาและความสําคัญของน้ํา และมีทัศนคติท่ีดี หรือมีความตระหนักในเรื่อง

ของการมีสวนรวม ซ่ึงชุมชนไดเสนอในเรื่อง แนวทางการสรางความตระหนักเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนได

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา44

๔๕ ดวยวิธีการตอไปนี้ 

  ๑.๑.๑ การปลูกฝงความรูสึกในการเปนเจาของทรัพยากรน้ําสรางความรูความเขาใจ

ท่ีถูกตองโดยการใหการศึกษาผานชองทางตางๆ เริ่มตั้งแตในระดับครัวเรือนมีการปฏิบัติใหทุกคนเห็น

คุณคาความสําคัญ ในสถานศึกษามีหลักสูตรทองถ่ิน ถือเปนปจจัยและกลไกสําคัญท่ีจะชวยใหคนเกิด

การพัฒนาไปสูเปาหมายท่ีตองการไดดีท่ีสุด และสถานศึกษาคือตัวแปรสําคัญท่ีจะเปนผูนําการศึกษา

มาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานทรัพยากรน้ําศึกษาใหประชาชนทุก

คน ใหมีความตระหนัก รูและเขาใจในดานทรัพยากรน้ํา มีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการ

ประเมินผลและมีสวนรวมรับผิดชอบทรัพยากรน้ํารวมกัน รูจักบริโภคอยางสรางสรรค รูจักการอนุรักษ

และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน45

๔๖ ซ่ึงการปลูกฝงความรูสึกในการเปนเจาของทรัพยากรน้ําจะตองจัดให

อยางตอเนื่องตามความเหมาะสมในแตละวัยและระดับการศึกษา และในชองทางท่ีหลากหลายและ

ตอเนื่อง เชน การประชาสัมพันธ โดยเสียงตามสาย วิทยุชุมชน การฝกอบรม การเรียนรูจากการ

ดําเนินงาน หรือการถอดบทเรียนจากสถานการณจริง 

  ๑.๑.๒ การออกกฎขอบังคับของชุมชนท่ีจะเปนกรอบในการปฏิบัติและดําเนินการ

ตางๆของคน ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองและบทลงโทษผูฝาฝนจา

เปนจะตองใชไดจริงเปนรูปธรรมอยางยุติธรรมไมลําเอียง46

๔๗ 

  ๑.๑.๓ การใชจารีตประเพณีและความเชื่อเพ่ือการอนุรักษ เนื่องจากสังคมไทยเปน

สังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตความเปนอยูจะมีความผูกพันกับธรรมชาติ ซ่ึงจารีตประเพณีและความเชื่อ

ของคนไทยโดยเฉพาะในชนบทยังคงมีอยูมาก หนวยงานราชการควรสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

จารีตประเพณีและความเชื่อเหลานี้ใหคงอยูตลอดไป เชน การไหวผีเจาปา การไหวผีฝาย ดอนปูตา ไม

จับปลาฤดูวางไขตนไมใหญมีผี ธรณีรองไห เปนตน ทําใหคนในชุมชนไปมาหาสูโดยจารีตประเพณีและ

                                                           
 ๔๔ สัมภาษณ นายวินัย ไชยชนะ, กรรมการบริหาร อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๕ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓.  
 ๔๖ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๔๗ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๗ 

 

ความเชื่อเปนเครื่องมือนํามาใชทําใหคนในชุมชนตางมารวมกันกอเกิดความสนิทสนมรักใครกลม

เกลียวกัน47

๔๘ 

  ๑.๑.๔ การใชกิจกรรมวันสําคัญในการรณรงคเสริมสรางและพัฒนา โดยมีหนวยงาน

ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูประสานและอานวยการใหเกิดกิจกรรม เชน การสรางฝาย

ในวันสําคัญ การเก็บผักตบชวาในวันแม การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ การบวชปาวันสําคัญทางศาสนา 

การปลูกตนไมในวันเกิด48

๔๙ เปนตน 

  ๑.๑.๕ การจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และทรัพยากรน้ําในทองถ่ิน

และกําหนดแนวทางการใช การพัฒนา โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมและจัดทําขอมูล

ตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมใหชุมชนเกิดพฤติกรรมในการเสริมสราง อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถูกตองเหมาะสม ตลอดจนกําหนดแนวทางการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมรวมกันอยางชัดเจน เ พ่ือไม ให เ กิดความเสียหายแก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต49

๕๐ 

  ๑.๑.๖ การทําวิจัยชุมชน กระบวนการวิจัยชุมชนเปนกระบวนการสรางความรู 

ความตระหนัก เจตคติ และพฤติกรรมท่ีดีใหแกคนในชุมชนไดดี เพราะชุมชนไดรวมวิเคราะหสภาพ

ปญหา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา แนวทางการแกปญหา การประเมินผลการแกปญหา 

และการสรุปผลการแกปญหา ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน ทําใหชุมชนรูและเขาใจปญหาและวิธีการแกปญหาอยางยั่งยืนรวมกัน เชน การวิจัยเชิง

สํารวจทรัพยากรน้ําในชุมชน การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา การวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรน้ําชุมชน เปนตน50

๕๑ 

  ๒.การจัดทําแผนบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือจัดการทรัพยากรน้ํา ตั้งแตระดับ

กลุมชุมชน โดยเริ่มจากการมีสวนรวมของคนในกลุม เนื่องจาก ชุมชน มีขอมูลความเปนมาของแหลง

น้ําและทิศทางน้ําในชุมชนตนเอง จากนั้นขยายสูชุมชนอ่ืน รวมกันเปนเครือขายเทือกเขาพนมดงรักจน

สูระดับลุมน้ําเนื่องจากการจัดการใดๆในทรัพยากรน้ําจากท่ีหนึ่งจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนท่ีอยูใน

เทือกเขาพนมดงรักเดียวกัน โดยมีหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริมสนับสนุนการทําแผน51

๕๒  

                                                           
 ๔๘ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๔๙ สัมภาษณ นายวินัย ไชยชนะ, กรรมการบริหาร อางตาจู บานกระเบา, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๐ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๑ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๕๒ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 



 
๘๘ 

 

  ๓. การจัดตั้งกลไกคณะทํางานรวมระหวางกลุมตางๆ เพ่ือการประสานประโยชน

และลดความขัดแยง 

  ๔. การจัดกิจกรรมตางๆรวมกัน ทาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ลด

ความขัดแยงและหวาดระแวง ทุกภาคสวนมีการประสานงานรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีทัศนคติท่ีดี

ตอกัน และเกิดความรูสึกในความเปนเจาของ การจัดกิจกรรมตางๆรวมกัน เชน การประชุมเครือขาย 

กิจกรรมการรณณรงคการใชน้ํา กิจกรรมปลูกปาและปองกันไฟปา กิจกรรมกําจัดผักตบชวา การจัด

เวทีพบปะกันสมํ่าเสมอการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการน้ํากับกลุมกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันการแลกเปลี่ยนผูรู ผูทรงคุณวุฒิการเสริมทรัพยากรและแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรระหวางกัน52

๕๓ เปนตน 

  ๕. การเยี่ยมเยือนเพ่ือใหกําลังใจซ่ึงกันละกัน เปนการใหกําลังใจในขณะเดียวกันได

เรียนรูปญหาของของเพ่ือนสมาชิกและหาทางออกเพ่ือลดความขัดแยง 53

๕๔ 

  ๘.๒ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระหวาง

องคกรชุมชน ภาครัฐภาคเอกชน อนุกรรมการ และกรรมการ 

  ๑. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดทําแผนบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริมสนับสนุนการทําแผน และนา

แผนท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภารกิจไปกําหนดเปนแผนงานของหนวยงาน 

  ๒. การสรางความชัดเจนในบทบาทภารกิจขององคกรตางๆ บนเปาหมายการทางาน

รวมกันเพ่ือลดความขัดแยง ความซํ้าซอน การสนับสนุนและเสริมงานซ่ึงกันละกัน 

  ๓. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในคณะกรรมการหรือคณะทํางานในโครงการท่ี

เก่ียวของกับชุมชน เชน การจัดตั้งกลไกคณะทํางานรวมระหวางกลุมตางๆ การดําเนินการในลักษณะ

นี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการหรือหนวยงานตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบ

โครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความตองการ รวมหาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและ

แผนงาน รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูและรวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และรวม

ประเมินผลโครงการในการกําหนดบทบาทหนาท่ีและควบคุมสั่งการ 

  ๔. การจัดเวทีพูดคุยเสวนาสมํ่าเสมอท้ังเวทีท่ีเปนทางการ เชน การประชุม

คณะกรรมการจัดการน้ํา เปนตน หรือเวทีแบบไมเปนทางการ เชน เวทีชุมชนของแตละกลุม เวที

เสวนาหาทางออกของชุมชน เปนตน 

                                                           
 ๕๓ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๕๔ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 



 
๘๙ 

 

  ๕. การจัดระบบติดตามเยี่ยมพ้ืนท่ีท่ีอยูในเทือกเขาพนมดงรักรวมกัน นอกจาก

เพ่ือใหน้ําลังใจซ่ึงกันละกันในขณะเดียวกันไดเรียนรูปญหาและขอจํากัดของชุมชนและหาทางออกเพ่ือ

ลดความขัดแยง ชุมชนเกิดความไววางใจในหนวยงานคลายความหวาดระแวงในการเขามาทํางานใน

ชุมชนของหนวยงาน เปนตน 

  ๖. การจัดระบบประเมินผลการจัดการโครงการตางๆของภาครัฐแบบมีสวนรวมจาก

ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค และผลกระทบ 

  ๗. การออกแบบการเชื่อมโยงขอมูลท่ีประชาชนสามารถเขาใจงาย และเขาถึงได

ตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักเพ่ือใหทุกคนท่ีเก่ียวของ

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

  ๘. การสนับสนุนหนวยเลขานุการ หนวยจัดการ เชื่อมโยงใหสามารถทํางานไดซ่ึง

ตองเปนหนวยงานท่ีชัดเจนในการเชื่อมประสานงานงาน 

  ๙. การใหความสําคัญกับปญหา การผลักดัน ขับเคลื่อนการจัดการรวมระหวางกัน 

ปญหาท่ีชุมชนไดเคยเสนอมานั้นจะตองทาอยางจริงจัง แมจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็จะตองมา

แลกเปลี่ยนกันในระดับเครือขาย เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง54

๕๕ 

  ๑๐. การมีผู เชื่อมประสานเปนทองถ่ินในการเชื่อมงานการจัดการตางๆ เชน 

กรรมการหมูบานกรรมการของตําบล และลุมน้ําสาขา ซ่ึงตองมีกลไกการทํางานรวมกันในการเคลื่อน

งานรวมกับหนวยงาน/องคกรในระดับนโยบาย 

  ๑๑. การมีกลไกการจัดการคณะกรรมการใหมีตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง

สัดสวนของคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

  ๑๒. คณะกรรมการควรเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการตัดสินใจในโครงการ

จัดการน้ําขนาดใหญ โดยตองมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน55

๕๖ 

   ๑๓.การจัดการน้ําแบบการมีสวนรวมของชุมชน การมีสวนรวมในการหาแนว
ทางการจัดการน้ําอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีอํานาจใน การตัดสินใจ สอดคลองกับแนวความคิดในการ
กระจายอํานาจจาก  สวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ินคือผูท่ีรูปญหาและความ
ตองการของทองถ่ินถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนการเปดกวางในความ
คิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประชาชน 56

๕๗ ซ่ึงใชในการจัดการน้ํารวมกัน
อยางเปนรูปธรรม การปกครองของชุมชนโดยใชระบบการปกครองแบบเปนทางการ ผูใหญบานจะ
เปนผูนําท่ีเปนทางการ การประชุมก็เปนการชี้แจงขอปฏิบัติตามท่ีทางราชการสั่งมา ความเปนชุมชน
ขนาดเล็ก ความเปนเครือญาติ ความสามัคคี จึงเปนการปฏิบัติตามท่ีประชุมผูใหญบานนําเสนอการท่ี
                                                           
 ๕๕ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๕๖ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๗ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 



 
๙๐ 

 

คนในชุมชนไดรับรูทราบเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับสิ่งนั้นจํานวนมากพอและ สามารถรวบรวมสิ่งท่ีรับรู
ท้ังหมด เขามาเปนระเบียบระบบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ท้ังดานความรู ความเขาใจ 
ทักษะการคิด การทํางานเปนการกระตุนความรวมมือของชุมชนในการปฏิบัติตามแผนโครงการ57

๕๘ 
  ๑๔. การอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยชุมชนและคณะกรรมการไดมีการประชุม
ระดมสมองของชาวบาน เพ่ือกําหนดแนวทางการอนุรักษ ทรัพยากรน้ําใหมีคุณภาพยั่งยืน ซ่ึงได
แผนปฏิบัติการตามโครงการ 58

๕๙ ดังนี้ ๑. โครงการปลูกตนไมและหญาแฝกในบริเวณท่ีมีการพังทลาย
ของดิน ๒. โครงการกันพ้ืนท่ีปาริมลําหวยไมใหมีการตัดฟน และดูแลรักษาในระยะ ๑๐ เมตร จาก
แนวขอบลําหวย ๓. โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามลําหวยตนน้ําและสาขาเพ่ือชะลอการไหลของน้ํา
เก็บกักน้ํา ดักตะกอนดิน และสรางความชุมชื้นใหกับดิน และปาไมเปนการปองกันไฟปาไดอีกทางหนึ่ง
๔. โครงการสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ เพ่ือการเก็บกักน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรและอุปโภคและบริโภค
ในอนาคต59

๖๐ 
   ๑๕. การสรางมาตรการในการอนุรักษปาตนน้ํา การสรางมาตรการในการอนุรักษปา
ตนน้ํา เพ่ือสรางความชุมชื้นใหกับผืนปาโดยการจัดใหมีการอนุรักษปาชุมชน สําหรับใชสอย เก็บ
หนอไม เก็บเห็ด และสมุนไพร ซ่ึงชุมชนไดรวมกันตั้งกฎกติกาเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนไมใหมีการบุก
รุกแผวถางถางและตัดฟนตนไม60

๖๑ 
 แนวคิดในการแกปญหาการบริหารจัดการน้ําในมุมมองของนักวิชาการ องคการบริหาร
สวนตําบล เกษตรกรผูใชน้ํา  มีสวนเก่ียวของ ควรมีองคกรการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยมีท่ีปรึกษาท่ีมี
ความชํานาญดานการใชน้ํา มีความรูดานบริหารจัดการชุมชน เปนท่ีปรึกษาและใหแนวคิดเก่ียวกับ 
การใชน้ําเพ่ือการเกษตรอยางเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ตองรวมกันแกปญหาเฉพาะหนาคือ
แกปญหาระยะสั้นใหทันตอการดําเนินการ องคการวางแผนงานระยะยาวกวาเดิม เพ่ือปลูกฝงใหผูมี
สวนรวมในการใชน้ําสงเสริมใหมีการวางแผนพัฒนาโดยใชภูมิปญญาชาวบาน หลักเหตุผลทางธรรม
และ หลักเหตุผลการจัดการสมัยใหมท่ีอยู ในศักยภาพของชุมชนมาชวยในการบริหารจัดการน้ํา 
การศึกษาหาแหลงยึดเหนี่ยวให ชุมชนไดพ่ึงพาดานเทคนิคและการจัดการ ควรสงเสริมการนํา
เทคโนโลยี การใชน้ําพรอมกับทบทวนภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํามาใชโดยเฉพาะ
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรและรูจักใชแหลงน้ําทุกระบบอยางรูคุณคาประหยัดและ
เกิดประโยชนสูงสุด หาแนวคิดใหแหลงน้ําเปนแหลงการศึกษาเรียนรูของเยาวชนนักเรียนนักศึกษา 
สงเสริมใหแหลงน้ําเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพักผอนสําหรับชุมชนทุกระดับอายุ การพัฒนา
แหลงน้ํา โดยภูมิปญญาชาวบานตองเปนแบบคอยเปนคอยไป ใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาและเห็นโทษ
ของผลกระทบท่ีมีน้ํามากเกินไป น้ําเสียจากมลภาวะ และน้ําแหงแลงไมเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภค  ในการบริหารจัดการน้ํามีการสํารวจความตองการปลูกพืชจากสมาชิกกอนฤดูการเพาะปลูก 

                                                           
 ๕๘ สัมภาษณ นายถนอม สิงหชาติ, รองประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานตาเอก, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓. 
 ๕๙ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 ๖๐ สัมภาษณ นายไพโรจน มีวงษ, ประธานบริหารฝงซาย อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๖๑ สัมภาษณ นายสําราญ สุโท, ประธานบริหารฝงขวา อางตาจู บานคอ-ตานี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓. 
 



 
๙๑ 

 

การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา           

พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 

การจัดการน้ําตามเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษไดอยางยั่งยืน ม่ันคง 

มีการประชุมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีใหเพาะปลูกอยางเปนธรรมแกสมาชิก มีรูปแบบการจัดการน้ํา
ชลประทานท่ีกอใหเกิดความม่ันใจวาผูใชน้ําจะไดน้ําตามเวลาและตามปริมาณท่ีตองการ มีวิธีการ
ควบคุมปริมาณการใชน้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  คณะกรรมการรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปแบบและสามารถตรวจสอบได 
 

๔.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง วิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร

จัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” สามารถเขียนแผนภาพองคความรูได

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี ๔.๓  แสดงองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาการ

มีสวนรวมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า 

กิจกรรมชุมชน กําหนดเปาหมาย 

การบริหารจัดการนํ้า

ของเครือขายประชาชน 

การบริหารจัดการน้ํา

ของชาวบาน 
การบริหารจัดการนํ้า

ตามแนวพระราชดําร ิ

 

ออกกฎชุมชน 

จารีตประเพณ ี

ปลกูฝังแนวความคิด 

วิจยัชมุชน 

ชุมชนมีสวนรวม 

จัดเวทีพูดคุยเสวนา 

เช่ือมโยงขอมูลการ

บริหารจดัการนํ้า 

เช่ือมประสานทองถ่ิน 



 
๙๒ 

 

 ความรูท่ีไดจากการวิจัยท่ีไดเก็บขอมูลทางดานคุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนาของการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ นั้น สามารถสรางอธิบายไดดังนี้  
 การจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงในแตละชุมชนมีการ

สงเสริมศักยภาพของเครือขายท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันและบางลักษณะก็จะมีความแตกตางกัน มี

การดํารงชีวิตท่ีเหมือนกันในหลายดาน คือ ดานอาชีพท่ีเปนเกษตรกร การทํางาน และการเปนอยูท่ี

ตองอาศัยการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการดํารงชีวิต โดย

พ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตองศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการสงเสริม

ศักยภาพของเครือขายในการบริหารจัดการน้ํา   

 การเสริมสรางศักยภาพเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการใด โดยเฉพาะการดําเนินการ

รวมกัน ท่ีผานมาการดําเนินการท่ีเนนการเสริมสรางศักยภาพไดรับการยอมรับในวงกวางกรอบแนวคิด

ท่ัวไปในการดําเนินการสามารถปรับประยุกตไดหลากหลาย อยางไรก็ตาม วิธีการนี้จะถูกเนนนําไปใช

โดยการพัฒนาความรวมมือกับชุมชน และการดําเนินการดานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการใน

ระดับตาง ๆ ของการจัดการสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและภูมิภาค เนื่องจากการใหความสําคัญใน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพตัวเองจาการท่ีบุคคลมีบทบาทในการเปนเจาของทองถ่ินและเจาของ

กระบวนการและความรวมมือท่ีการสนับสนุนการพัฒนาซ่ึงการสงเสริมศักยภาพนั้นอาศัยการมีสวน

รวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเขาสู

กระบวนการพัฒนา โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาท่ีเปนไปใน

รูปแบบของการสรางเครือขายในการรวมกันแกไขปญหากับทุกภาคสวน เพ่ือประโยชนของชุมชน 

ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพจะ

เนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวย

สงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน ซ่ึงการเขาใจ คือ 

การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหารากของ

ปญหาและรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสาร

และสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจและความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะห

ปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวน การพัฒนามากท่ีสุด การ

พัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและ

เมนูการ พัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงให

คําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล 

 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระหวางองคกร
ชุมชนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดทําแผนบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริมสนับสนุนการทําแผน และนาแผนท่ี
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จัดทําข้ึนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภารกิจไปกําหนดเปนแผนงานของหนวยงาน มีการสรางความชัดเจนใน
บทบาทภารกิจขององคกรตางๆ บนเปาหมายการทางานรวมกันเพ่ือลดความขัดแยง ความซํ้าซอน 
การสนับสนุนและเสริมงานซ่ึงกันละกัน  ในสวนของชุมชนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยูใน
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในโครงการท่ีเก่ียวของกับชุมชน เชน การจัดตั้งกลไกคณะทํางานรวม
ระหวางกลุมตางๆ การดําเนินการในลักษณะนี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
โครงการหรือหนวยงานตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความ
ตองการ รวมหาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและแผนงาน รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
และรวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และรวมประเมินผลโครงการในการกําหนดบทบาทหนาท่ีและ
ควบคุมสั่งการ  ควรมีการจัดเวทีพูดคุยเสวนาสมํ่าเสมอท้ังเวทีท่ีเปนทางการ เชน การประชุม
คณะกรรมการจัดการน้ํา เปนตน หรือเวทีแบบไมเปนทางการ เชน เวทีชุมชนของแตละกลุม เวที
เสวนาหาทางออกของชุมชน เปนตน ในสวนของการจัดระบบติดตามเยี่ยมพ้ืนท่ีท่ีอยูในเทือกเขาพนม
ดงรักรวมกัน นอกจากเพ่ือใหน้ําลังใจซ่ึงกันละกันในขณะเดียวกันไดเรียนรูปญหาและขอจํากัดของ
ชุมชนและหาทางออกเพ่ือลดความขัดแยง ชุมชนเกิดความไววางใจในหนวยงานคลายความ
หวาดระแวงในการเขามาทํางานในชุมชนของหนวยงาน เปนตน  ในการจัดระบบประเมินผลการ
จัดการโครงการตางๆของภาครัฐแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การ
บรรลุวัตถุประสงค และผลกระทบ  จะตองออกแบบการเชื่อมโยงขอมูลท่ีประชาชนสามารถเขาใจงาย 
และเขาถึงไดตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักเพ่ือใหทุกคน
ท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  การสนับสนุนหนวยเลขานุการ หนวย
จัดการ เชื่อมโยงใหสามารถทํางานไดซ่ึงตองเปนหนวยงานท่ีชัดเจนในการเชื่อมประสานงานงาน การ
ใหความสําคัญกับปญหา การผลักดัน ขับเคลื่อนการจัดการรวมระหวางกัน ปญหาท่ีชุมชนไดเคยเสนอ
มานั้นจะตองทาอยางจริงจัง แมจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็จะตองมาแลกเปลี่ยนกันในระดับเครือขาย 
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง การมีผูเชื่อมประสานเปนทองถ่ินในการเชื่อมงานการจัดการ
ตาง ๆ เชน กรรมการหมูบานกรรมการของตําบล และลุมน้ําสาขา ซ่ึงตองมีกลไกการทํางานรวมกันใน
การเคลื่อนงานรวมกับหนวยงาน/องคกรในระดับนโยบาย การมีกลไกการจัดการคณะกรรมการใหมี
ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสัดสวนของคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชนในสัดสวนท่ี
เหมาะสม ในสวนของคณะกรรมการควรเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการตัดสินใจในโครงการจัดการ
น้ําขนาดใหญ โดยตองมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน แนวคิดในการแกปญหาการบริหารจัดการ
น้ําในมุมมองของนักวิชาการ องคการบริหารสวนตําบล เกษตรกรผูใชน้ํา  มีสวนเก่ียวของ ควรมี
องคกรการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยมีท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญดานการใชน้ํา มีความรูดานบริหาร
จัดการชุมชน เปนท่ีปรึกษาและใหแนวคิดเก่ียวกับ การใชน้ําเพ่ือการเกษตรอยางเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ ตองรวมกันแกปญหาเฉพาะหนาคือแกปญหาระยะสั้นใหทันตอการดําเนินการ องคการ
วางแผนงานระยะยาวกวาเดิม เพ่ือปลูกฝงใหผูมีสวนรวมในการใชน้ําสงเสริใหมีการวางแผนพัฒนาโดย
ใชภูมิปญญาชาวบาน หลักเหตุผลทางธรรมและ หลักเหตุผลการจัดการสมัยใหมท่ีอยูในศักยภาพของ
ชุมชนมาชวยในการบริหารจัดการน้ํา การศึกษาหาแหลงยึดเหนี่ยวใหชุมชนไดพ่ึงพาดานเทคนิคและ
การจัดการ ควรสงเสริมการนําเทคโนโลยี การใชน้ําพรอมกับทบทวนภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการ
บริหารจัดการน้ํามาใชโดยเฉพาะกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรและรูจักใชแหลงน้ําทุก
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ระบบอยางรูคุณคาประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด หาแนวคิดใหแหลงน้ําเปนแหลงการศึกษาเรียนรู
ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษา สงเสริมใหแหลงน้ําเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพักผอนสําหรับ
ชุมชนทุกระดับอายุ การพัฒนาแหลงน้ํา โดยภูมิปญญาชาวบานตองเปนแบบคอยเปนคอยไป ให
ชุมชนตระหนักถึงคุณคาและเห็นโทษของผลกระทบท่ีมีน้ํามากเกินไป น้ําเสียจากมลภาวะ และนําแหง
แลงไมเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค  ในการบริหารจัดการน้ํามีการสํารวจความตองการปลูกพืช
จากสมาชิกกอนฤดูการเพาะปลูก  มีการประชุมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีใหเพาะปลูกอยางเปนธรรมแก
สมาชิก มีรูปแบบการจัดการน้ําชลประทานท่ีกอใหเกิดความม่ันใจวาผูใชน้ําจะไดน้ําตามเวลาและตาม
ปริมาณท่ีตองการ มีวิธีการควบคุมปริมาณการใชน้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  คณะกรรมการรูบทบาท
หนาท่ีของตนเอง มีผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปแบบและสามารถตรวจสอบได 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลในเชิง
เชิงคุณภาพ และลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา ผูนําชุมชน มี
วัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ และวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการ
บริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ  ผูวิจัยจึงไดสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางความม่ันคง แนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ และวิเคราะหการเสริมสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของ
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษจึงนําเสนอขอมูลดังนี้  
 ๕.๑.๑ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก

ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การเสริมสรางศักยภาพเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการใด 

โดยเฉพาะการดําเนินการรวมกัน ท่ีผานมา การดําเนินการท่ีเนนการเสริมสรางศักยภาพไดรับการ

ยอมรับในวงกวางกรอบแนวคิดท่ัวไปในการดําเนินการสามารถปรับประยุกตไดหลากหลาย อยางไรก็

ตาม วิธีการนี้จะถูกเนนนําไปใชโดยการพัฒนาความรวมมือกับชุมชน และการดําเนินการดานท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการในระดับตาง ๆ ของการจัดการสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและ

ภูมิภาค เนื่องจากการใหความสําคัญในกระบวนการพัฒนาศักยภาพตัวเองจาการท่ีบุคคลมีบทบาทใน

การเปนเจาของทองถ่ินและเจาของกระบวนการและความรวมมือท่ีการสนับสนุนการพัฒนาซ่ึงการ

สงเสริมศักยภาพนั้นอาศัยการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนใหเขาสูกระบวนการพัฒนา โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการปญหาท่ีเปนไปในรูปแบบของการสรางเครือขายในการรวมกันแกไขปญหากับทุก

ภาคสวน เพ่ือประโยชนของชุมชน ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางเต็มท่ีและ

ท่ัวถึง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพจะเนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ใหสามารถบริหาร

จัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง ม่ันคง 
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ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน ซ่ึงการเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษาขอมูล

ทุกมิติของชุมชน คนหารากของปญหาและรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ 

การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจและความม่ันใจ

กับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวน 

การพัฒนามากท่ีสุด การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพ่ีเลี้ยง 

การออกแบบหลักสูตรและเมนูการ พัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน 

รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล 

  ๕.๑.๒ วิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการ

น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระหวางองคกรชุมชนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง 

และการจัดทําแผนบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานตางๆท่ี

เก่ียวของเขามาสงเสริมสนับสนุนการทําแผน และนาแผนท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภารกิจไป

กําหนดเปนแผนงานของหนวยงาน มีการสรางความชัดเจนในบทบาทภารกิจขององคกรตางๆ บน

เปาหมายการทางานรวมกันเพ่ือลดความขัดแยง ความซํ้าซอน การสนับสนุนและเสริมงานซ่ึงกันละกัน  

ในสวนของชุมชนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในคณะกรรมการหรือคณะทํางานในโครงการท่ี

เก่ียวของกับชุมชน เชน การจัดตั้งกลไกคณะทํางานรวมระหวางกลุมตางๆ การดําเนินการในลักษณะ

นี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการหรือหนวยงานตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบ

โครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความตองการ รวมหาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและ

แผนงาน รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูและรวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และรวม

ประเมินผลโครงการในการกําหนดบทบาทหนาท่ีและควบคุมสั่งการ  ควรมีการจัดเวทีพูดคุยเสวนา

สมํ่าเสมอท้ังเวทีท่ีเปนทางการ เชน การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ํา เปนตน หรือเวทีแบบไมเปน

ทางการ เชน เวทีชุมชนของแตละกลุม เวทีเสวนาหาทางออกของชุมชน เปนตน ในสวนของการ

จัดระบบติดตามเยี่ยมพ้ืนท่ีท่ีอยูในเทือกเขาพนมดงรักรวมกัน นอกจากเพ่ือใหน้ําลังใจซ่ึงกันละกันใน

ขณะเดียวกันไดเรียนรูปญหาและขอจํากัดของชุมชนและหาทางออกเพ่ือลดความขัดแยง ชุมชนเกิด

ความไววางใจในหนวยงานคลายความหวาดระแวงในการเขามาทํางานในชุมชนของหนวยงาน เปนตน  

ในการจัดระบบประเมินผลการจัดการโครงการตางๆของภาครัฐแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ท้ังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค และผลกระทบ  จะตองออกแบบการเชื่อมโยง

ขอมูลท่ีประชาชนสามารถเขาใจงาย และเขาถึงไดตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธในการสราง

จิตสํานึกและความตระหนักเพ่ือใหทุกคนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา  การสนับสนุนหนวยเลขานุการ หนวยจัดการ เชื่อมโยงใหสามารถทํางานไดซ่ึงตองเปนหนวยงาน

ท่ีชัดเจนในการเชื่อมประสานงานงาน การใหความสําคัญกับปญหา การผลักดัน ขับเคลื่อนการจัดการ



 
๙๗ 

 

รวมระหวางกัน ปญหาท่ีชุมชนไดเคยเสนอมานั้นจะตองทาอยางจริงจัง แมจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็

จะตองมาแลกเปลี่ยนกันในระดับเครือขาย เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง การมีผูเชื่อม

ประสานเปนทองถ่ินในการเชื่อมงานการจัดการตางๆ เชน กรรมการหมูบานกรรมการของตําบล และ

ลุมน้ําสาขา ซ่ึงตองมีกลไกการทํางานรวมกันในการเคลื่อนงานรวมกับหนวยงาน/องคกรในระดับ

นโยบาย การมีกลไกการจัดการคณะกรรมการใหมีตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสัดสวนของ

คณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม ในสวนของคณะกรรมการควรเขาไปมี

สวนรวมกับภาครัฐ ในการตัดสินใจในโครงการจัดการน้ําขนาดใหญ โดยตองมีการกําหนดบทบาท

หนาท่ีท่ีชัดเจนการจัดการน้ําแบบการมีสวนรวมของชุมชน การมีสวนรวมในการหาแนวทางการ

จัดการน้ําอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีอํานาจใน การตัดสินใจ สอดคลองกับแนวความคิดในการกระจาย

อํานาจจาก  สวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ินคือผูท่ีรูปญหาและความตองการ

ของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชน ยังเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดย

การสื่อสารสองทางในประเด็น ท่ีเก่ียวของกับประชาชน ซ่ึงใชในการจัดการน้ํารวมกันอยางเปน

รูปธรรม การปกครองของชุมชนโดยใชระบบการปกครองแบบเปนทางการ ผูใหญบานจะเปนผูนําท่ี

เปนทางการ การประชุมก็เปนการชี้แจงขอปฏิบัติตามท่ีทางราชการสั่งมา ความความเปนชุมชนขนาด

เล็ก ความเปนเครือญาติ ความสามัคคี จึงเปนการปฏิบัติตามท่ีประชุมผูใหญบานนําเสนอการท่ีคนใน

ชุมชนไดรับรูทราบเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับสิ่งนั้นจํานวนมากพอและ สามารถรวบรวมสิ่งท่ีรับรูท้ังหมด 

เขามาเปนระเบียบระบบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ท้ังดานความรูความเขาใจ ทักษะการ

คิด การทํางานเปนการกระตุนความรวมมือของ ชุมชนในการปฏิบัติตามแผนโครงการ  แนวคิดในการ

แกปญหาการบริหารจัดการน้ําในมุมมองของนักวิชาการ องคการบริหารสวนตําบล เกษตรกรผูใชน้ํามี

สวนเก่ียวของ ควรมีองคกรการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยมีท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญดานการใชน้ํา มี

ความรูดานบริหารหารจัดการชุมชน เปนท่ีปรึกษาและใหแนวคิดเก่ียวกับ การใชน้ําเพ่ือการเกษตร

อยางเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ตองรวมกันแกปญหาเฉพาะหนาคือแกปญหาระยะสั้นใหทันตอ

การดําเนินการองคการวางแผนงานระยะยาวกวาเดิม เพ่ือปลูกฝงให ผูมีสวนรวมในการใชน้ําสงเสริให

มีการวางแผนพัฒนาโดยใชภูมิปญญาชาวบาน หลักเหตุผลทางธรรมและ หลักเหตุผลการจัดการ

สมัยใหมท่ีอยูในศักยภาพของชุมชนมาชวยในการบริหารจัดการน้ํา การศึกษาหาแหลงยึดเหนี่ยว

เหนี่ยวใหชุมชนไดพ่ึงพาดานเทคนิคและการจัดการ ควรสงเสริมการนําเทคโนโลยี การใชน้ําพรอมกับ

ทบทวนภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํามาใช โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนเกษตรและรูจักใชแหลงน้ําทุกระบบอยางรูคุณคาประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด หาแนวคิดให

แหลงน้ําเปนแหลงการศึกษาเรียนรูของเยาวชนนักเรียนนักศึกษา สงเสริมใหแหลงน้ําเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและพักผอนสําหรับชุมชนทุกระดับอายุ การพัฒนาแหลงน้ํา โดยภูมิปญญา
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ชาวบานตองเปนแบบคอยเปนคอยไป ใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาและเห็นโทษของผลกระทบท่ีมีน้ํา

มากเกินไป น้ําเสียจากมลภาวะ และนําแหงแลงไมเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ   ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก
ในจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาศักยภาพจะเนนท่ีการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ใหสามารถ
บริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง 
ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน ซ่ึงการเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการศึกษา
ขอมูลทุกมิติของชุมชน คนหารากของปญหาและรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริท่ัว
ประเทศ การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงสื่อสารสรางความเขาใจและ
ความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมใน
กระบวน การพัฒนามากท่ีสุด การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีม
พ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการ พัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ของชุมชน รวมท้ังการใหทีมพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล ซ่ึงมีความ
สอดกับงานวิจัยของประคอง มาโต ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการน้ําแบบพหุพาคีของชมุชนตามลํา
คลองของเข่ือนทับเสลา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการบริหารจัดการ 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลามีเข่ือนทับเสลาเปนแหลงน้ําตนทุน การบริหารจัดการของ
ภาครัฐกําหนดแผนการระบายน้ําอางเห็บน้ําหวยศาลา การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดมีการบริหารจัดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาฝายในเขตการปกครองของตน และ
บํารุงรักษาตาม เพ่ือใหน้ําท่ีถูกปลอยมาจากเข่ือนมีสภาพคลองและสามารถไหลไดท่ัวถึง การบริหาร
จัดการของหมูบาน ชุมชน ประชาชน มีคณะกรรมการหมูบาน มีการประชุมและใหเขตพ้ืนท่ีของ
ประชาการในหมูบานติดกับลําคลองและฝาย ชวยกันดูแล และใชน้ําในลําคลองใหเกิดประโยชนกับ
การทําการเกษตรของตน แนวทางการเสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงทางเข่ือนไดมีการ
จัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการน้ําเข่ือนทับเสลาโดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

 ๕.๒.๒ การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในระหวางองคกรชุมชนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดทําแผนบูรณา
การการทํางานรวมกันเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริม
สนับสนุนการทําแผน และนาแผนท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภารกิจไปกําหนดเปนแผนงานของ
หนวยงาน มีการสรางความชัดเจนในบทบาทภารกิจขององคกรตางๆ บนเปาหมายการทางานรวมกัน
เพ่ือลดความขัดแยง ความซํ้าซอน การสนับสนุนและเสริมงานซ่ึงกันละกัน  ในสวนของชุมชนควรให
ชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในคณะกรรมการหรือคณะทํางานในโครงการท่ีเก่ียวของกับชุมชน เชน การ
จัดตั้งกลไกคณะทํางานรวมระหวางกลุมตางๆ การดําเนินการในลักษณะนี้เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการหรือหนวยงานตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มตั้งแตรวม



 
๙๙ 

 

ศึกษาปญหาและความตองการ รวมหาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและแผนงาน รวมตัดสินใจในการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูและรวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และรวมประเมินผลโครงการในการกําหนด
บทบาทหนาท่ีและควบคุมสั่งการซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอภิษฎาข ศรีเครือดง ได
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี พบวา ปจจัยดานการ
มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน มีการจัดกีฬา
สันทนาการระหวางชุมชน มีการวางแผนงานรวมกัน ควรมีการพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจํา
ทุกเดือน และใหมีการจัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน ปจจัยดานการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน คือการ
มีความจริงใจตอกัน รับฟงความคิดเห็น ใหความรวมมือในกิจกรรมของชุมชน มีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางสมาชิก ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก การเปดโอกาสให
สมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ คิดและเสนอปญหา การแบงปน
ผลประโยชน การประเมินผล การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆในการพัฒนาชุมชน ปจจัยดาน
การมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน การมีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกันดวยประโยชน
สาธารณะและของสมาชิก มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชนอ่ืน ๆ 
ทองถ่ิน ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ในลักษณะของการมี
ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน การมีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง มีความรักทองถ่ินรักชุมชน ปจจัยดาน
การมีทีมงานท่ีดีการไววางใจซ่ึงกันและกันไดซ่ือสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน มี
การมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงคเปาหมาย และยอมรับภารกิจหลัก
ของทีมงาน 

 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
  จากการลงพ้ืนท่ีในการทําวิจัยในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยาง
ดี ตลอดถึงผูรูในพ้ืนท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน ใหความรวมมือกับผูวิจัยเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงแบง
ขอเสนอแนะออกเปน ๒ ดาน คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. องคกรทองถ่ินควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพ่ือใหประชาชนชนไดมีน้ําใชไดอยางยั่งยืน 
  ๒. หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายใหแกประชาชนเพ่ือการสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําไดอยางยั่งยืน 
  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ๑. ควรทําการศึกษาถึงรูปแบบการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําของชุมชนนอกเขตชลประทานในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒. ควรทําการศึกษาถึงการการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําในยุค ๔.๐ 
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4.องคความรู (โปรดระบุ)  
 4.1พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

ไดทราบถึงพัฒนาศักยภาพ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร น้ํ า ต า ม แ น ว
เ ทื อ ก เ ข า พ น ม ด ง รั ก ใ น
จังหวัดศรีสะเกษ 
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เรื่อง 

Primary 
Result 
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ผลงานท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวยนบั 

ระดับ 
ความ 
สําเร็จ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 รวม 

 4.2 การสงเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการ
บริหารจัดการนํ้าตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรัก
ในจังหวัดศรีสะเกษ    

ไดทราบถึงการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหาร
จัดการนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

๑ 
    

๑ 

เรื่อง 

Primary 
Result 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  
     5.1 การถายทอด
เทคโนโลยี 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     5.2 การฝกอบรม 
       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     5.3 การจัดสัมมนา 
       

ครั้ง 
Primary 
Result 

6. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ  
     6.1 การถายทอด
เทคโนโลยี 

มีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรัก
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

๑ 
    

๑ 

ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 การฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับจัดการ
ทรัพยากรนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

๑ 
    

๑ 

ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.3 การจัดสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู
เกี่ยวกับจัดการทรัพยากร
นํ้าตามแนวเทือกเขาพนม
ดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 

๑ 
    

๑ 

ครั้ง 

Primary 
Result 

7. การพัฒนากําลังคน  
     7.1 นศ.ระดับ
ปริญญาโท 

นักศึกษาหาขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับจัดการ
ทรัพยากรนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

๕ 
    

๕ คน Primary 
Result 

     7.2 นศ.ระดับ
ปริญญาเอก 

นักศึกษาสามารถนํา
ประเด็นท่ีนาสนใจไปตอ
ยอดในการทํางานวิจัยได 

๑ 
    

๑ คน Primary 
Result 

     7.3 นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

นักวิจัยมีแนวทางในการ
ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ตอไปได 

๑ 
    

๑ คน Primary 
Result 

     7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการ
และภาคสังคม 

นักวิจัยเอกชนสามารถ
นําไปรับปรุง พัฒนาไปใน
ดานเชิงพานิชยได 

๑ 
    

๑ คน Primary 
Result 

8. ทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการคา/ความลับทางการคา เปนตน (โปรดระบุ)  



 
๑๓๖ 

 

ผลงานท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวยนบั 

ระดับ 
ความ 
สําเร็จ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 รวม 

     ๘.๑ ............... 
       

เรื่อง 
Primary 
Result 

     ๘.๒ ............... 
       

เรื่อง 
Primary 
Result 

     ๘.๓ ............. 
       

เรื่อง 
Primary 
Result 

9. บทความทางวิชาการ  

     9.1 วารสาร
ระดับชาติ 

นําบทความวิจัยตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

๑ 
    

๑ 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     9.2 วารสารระดับ
นานาชาติ 

       

เรื่อง 
Primary 
Result 

10. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาต ิ  
     10.1 นําเสนอแบบ
ปากเปลา 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

     10.2 นําเสนอแบบ
โปสเตอร 

       

ครั้ง 
Primary 
Result 

 
 

ผลลัพธ 
 

ช่ือผลลัพธ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
๑.ไดทราบถึงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

๒.ไดทราบถึงการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 

เชิง
ปริมาณ 

- ๓ หมูบาน 
- เวลา ๑ ป 

๑.ชาวบานใน ๓ หมูบาน ได
เรียนรูเรื่องการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะ
เกษ 
 

๑.ไดทราบถึงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
๒.ไดทราบถึงการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 

เชิง
คุณภาพ 

 ๑.มีความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๒.มีการการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะ
เกษ 
  



๑๓๗ 

ไดเวลาท่ีชัดเจน เชิงเวลา ๑ ป การทําวิจัยในเรื่องนี้ ใชเวลา
ในการทําวิจัย ๑ ป คือตั้งแต 
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตรและ วช. 

เชิง
ตนทุน 

ทุนจากสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตรและ วช. 

ผลกระทบ

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุมเปาหมาย /    
ผูใชประโยชน 

ผลกระทบท่ีคาดวา
จะไดรับ 

การสงเสริมศักยภาพ

ของเครือขาย

ประชาชนในการ

บริหารจัดการน้ําตาม

แนวเทือกเขาพนมดง

รักในจังหวัดศรีสะเกษ 

มีการสงเสรมิการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชน
ในการบริหารจัดการนํ้าตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรี
สะเกษเพ่ือการใชในวิถีชีวิต 

-ประชาชน
-โรงเรียนพระปรยิัติ
ธรรมวัดประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ

ถายทอดองคความรู
ในการบริหารจัดการ
นํ้าตามแนวเทือกเขา
พนมดงรกั 



 
 

๑๓๘ 
 

ประวัติผูวิจัย 

ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล 

  (ภาษาไทย)   พระครูโกศลศาสนวงศ /มนตรีวงษ 

  (ภาษาอังกฤษ)   Phrakru Kosolsasanawong/Montreewong 

ตําแหนงปจจุบัน   อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประวัติการทํางาน  อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
งานวิจัย        การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
    จัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ  
    (๒๕๖๑) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
บทความวิชาการ      การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
    จัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ.  
    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี ๑๐ และระดับชาติ   
    ครั้งท่ี ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    วิทยาสงฆนครนาน. ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  
   

ผูรวมวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล 

  (ภาษาไทย)   พระพรสวรรค ฐิติญาโณ(ใจตรง),ดร 

  (ภาษาอังกฤษ)   Phraponsawan Thitiyano(Jaitrong) 
ตําแหนงปจจุบัน   อาจารยประจํา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๒) 



 
 

๑๓๙ 
 
    - ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) สาขารัฐศาสตรการ- 

    ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๕๕๔) 
    -ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (๒๕๕๙) 
งานท่ีปรึกษาวิชาการ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

งานวิจัย        การอยูรวมกันอยางสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชนชน 

    พ้ืนท่ีพิพาทชายแดนไทย- กัมพูชา (วิจัยรวม) (๒๕๕๘)  
    ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

         

         ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือ 

    เสริมสรางสันติภาพ (๒๕๕๙) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย
    พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กําลัง
    ดําเนินการ) 
        การเสริมสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
    เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการ
    วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

    วิทยาลัย 

        การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ  
    (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ- 
    ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

    สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา (ผูรวมวิจัย)(๒๕๖๐)
    ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย- 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทความวิชาการ      วิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือ
    เสริมสรางสันติภาพ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 
    ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร.  
    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
        ไตรภูมิพระรวง : จากหลักธรรมสูอุดมการณการปกครอง. 
    วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ระดับนานาชาติ



 
 

๑๔๐ 
 
    ครั้งท่ี ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
    วิทยาเขตขอนแกน. ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
        จุดเริ่มตนของอาเซียนสีเขียวดวยแนวทางพระพุทธศาสนา.  
    วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒.  ๒๕๕๙.   
        ความรักกับการเลือกคู : ทัศนะทางพระพุทธศาสนา. วารสาร
    วรนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ 
    กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
    วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร. 
        พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ : พระผูทรงเปนพอหลวงและครู
    ของแผนดิน.วารสารศรีนครลําดวนปริทรรน ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  
    มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช -
    วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. 
        การเสริมสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
    เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุม 
    วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗  
    คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
    มงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

            การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ. 
    วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
    วิชาการ ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและ
    เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
    ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 

    จังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารการ 
    ประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ  
    ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 
 
 
 



 
 

๑๔๑ 
 
ผูรวมวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล 

  (ภาษาไทย)   พระณัฐพงศ วชิรญาโณ (ศรีทา) 
  (ภาษาอังกฤษ)   Phra Nattaphong Washirayano (Sritha) 
สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ๑๕๔๙ ถนนศรีสุมังค ตําบลเมืองใต  

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, ๓๓๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขารัฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๖๑) 
งานวิจัย          การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน
    จังหวัดศรีสะเกษ (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทความวิชาการ      การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีวชิาการ ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและ
    เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
    ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

ผูรวมวิจัย 

ช่ือ-นามสกุล 

  (ภาษาไทย)   พระวรากรณ วรภทฺโท(แสงมาศ) 
  (ภาษาอังกฤษ)   Phrawarakorn varapattho(saengmat) 
สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก วัดสระกําแพงใหญ ๑๓๘ หมู ๑ ตําบลสระกําแพงใหญ        

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐ 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขารัฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๖๑) 
งานวิจัย       การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม 
             หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ  
    (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ- 
    ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
 

  
 
  
 
 
 


