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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาบริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ๒) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
น้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ และ ๓) พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบ
คุณภาพภาคสนาม ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับพื้นท่ี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและ
ประชาชน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์มีการบริหารจัดการน้้าเป็นต้นว่า การก่อสร้างฝายทดน้้า การก่อสร้าง

บ่อหรือสระน้้าขนาดเล็ก การจัดสร้างระบบเหมืองฝาย และการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเอง
ส้าหรับเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  

๒. การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เดิมมีการขุดบ่อน้้าหรือสระน้้าเพื่อใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันในบางชุมชนยังมีระบบประปาหมู่บ้านผสมผสานกับระบบ
ประปาภูเขาในช่วงฤดูฝน ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรนั้นชาวนาส่วนหนึ่งจะสร้างเหมือง
ไส้ไก่ให้กระจายอยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลาที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็นแหล่งน้้าหลัก ขณะเดียวกันก็มี
การท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

3. รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ เข้าถึง แล้วน้าไปพัฒนาสู่ความ
สอดคล้องและสมดุลกับระบบของธรรมชาต ิตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยประพฤติ ปฏิบัติให้สามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข มีการเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกัน เพ่ือก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนในที่สุด 
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Abstract 
The objectives of the sustainable irrigation management of royal initiations 

at Mae Wong watershed area base is a study to: 1) study the context of water 
management in Mae Wong Watershed, 2) study on water management in Mae Wong 
Watershed, 3) to develop a model of water management at the community level in 
the Mae Wong watershed area base. Use qualitative research methodology using 
documentary research, in-depth interviews from key informants, and focus groups 
Discussion from qualified and relevant persons. 

Findings were as follow:  
1. In the Mae Wong watershed, there is water management; construction 

of dams, pool or small pool and build irrigation system of encourage farmers to have 
their own water sources for planting crops in the dry season. 

2. The community water management in Mae Wong watershed; the pool 
is used for consumption and some communities; water supply system is integrated 
with the mountain water system during the rainy season. In the area of water 
management of agriculture, a part of the peasants will create a bunker mine spread 
over the land and there are fish pool connected to the mine system, which is the 
main source of water and the present, there is a growing mix of royal initiations. 

3. The sustainable irrigation management of royal initiations at Mae Wong 
watershed area based on understanding, access and developed to be consistent and 
balanced with the system of nature by the royal initiations. The template of King 
Bhumibol Adulyadej promote and encourage the Thai people to behave and able to 
live with nature happily and there are benefits to each other, to create a stable and 
prosperous and sustainable. 



(ค) 
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เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงท้าให้
โครงการวิจัยนี้สามารถด้าเนินการเพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวัง
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บริหารจัดการน้้าทั้งกรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในล้าดับต่อไป 
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ในการสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 

สุดท้ายต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อทีมงานวิจัย นิสิตจิตอาสาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกรูป/คน ที่มีส่วนเติมเต็มและ สนับสนุน แรงกายและแรงใจ ด้วยความ เกื้อกูลกันและกัน รวมทั้งเป็น
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ด้วย  

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. และคณะ 
๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖1 



(ง) 
 

สารบัญ  
เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................... (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.............................................................................................. (ข) 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………. (ค) 
สารบัญ..................................................................................................................... (ง) 
สารบัญแผนภาพ...................................................................................................... (ฉ) 
  

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา............................................... ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย………………………………………………..………………… ๓ 
 ๑.3 ขอบเขตของการวิจัย............................................................................ 4 
 ๑.4 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย.......................................................... 4 

 ๑.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย............................................................... 5 
    

บทที่ ๒ รูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการน  า  
 2.1 ปัญหาอุทกภัย.............................................................................. 6 
 2.2 ปัญหาภัยแล้ง.............................................................................. 10 
 ๒.3 การบริหารจัดการน  า.................................................................... 13 
 ๒.4 การบริหารจัดการน  าแบบมีส่วนร่วม…………………………………………….. 18 
 ๒.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน  า........................................... 30 
 2.6 การบริหารจัดการน  าแบบยั่งยืน............................................................ 34 
 2.7 การจัดการทรัพยากรน  าตามแนวพระราชด าริ................................... 36 
 2.8 การบริหารจัดการน  าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ....................... 38 
 2.9 เครือข่ายการจัดการน  าชุมชนตามแนวพระราชด าริ.......................... 45 
 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง......................................................................... 47 
 2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................ 53 
    

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย.................................................................................. 55 
 ๓.๒ พื นที่และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ................................................................... 56 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย.......................................................... 59 
 

3.4 การรวบรวมข้อมูล................................................................................ 60 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................... 60 



(จ) 
 

 

3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 61 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ การบริหารจัดการน  าในพื นท่ีลุ่มน  าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์............. 62 
 ๔.๒ 

 
การบริหารจัดการน  าในลุ่มน  าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน  าตามแนว
พระราชด าริ.......................................................................................... 

71 

 ๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน  าตามโครงการพระราชด าริในระดับชุมชน
ในพื นที่ลุ่มน  าแม่วงก์............................................................................. 

75 

 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย…………………………………………………………. 
 

81 
 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปการวิจัย......................................................................................... 84 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย............................................................................. 86 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ........................................................................................ 90 

 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ 

………………………………………………………………………………………………. 
บทความวิจัย……………………………………………………………………………. 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์......................... 
ตารางเปรียบเทียบโครงการวิจัย…………………………………………………. 
ภาพกิจกรรมประกอบการวิจัย........................................................... 
ประวัติคณะผู้วิจัย…………………………………………………………………….. 

93 
99 

๑19 
๑23 
๑25 
๑36 

   
 
 



(ฉ) 
 

สารบัญแผนภาพ  
 
แผนภาพที่ 

 
หน้า 

2.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลน้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า....... 21 
2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff .. 27 
2.3 หลักการจัดการตามแนวพระราชด้าริ............................................................... 39 
2.4 แนวพระราชด้าริในการจัดการ ๓ น้้า................................................................ 40 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................................... 54 
4.1 สภาพล้าน้้าแม่วงก์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์................................................... 64 
4.2 น้้าป่าไหลหลากบริเวณเกาะแก่งใหญ่ในพ้ืนที่ล้าน้้าแม่วงก์................................ 65 
4.3 น้้าท่วมขังในฤดูน้้าหลากในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ ............... 65 
4.4 เส้นทางเดินของน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์........................ 66 
4.5 การบริหารจัดการน้้าของฝายสะเดาซ้าย – ฝายคลองขุนลาด.......................... 67 
4.6 การบริหารจัดการน้้าของฝายดอนปอ............................................................... 67 
4.7 สภาพการจัดท้าฝายทดน้้าของล้าคลองย่อยหรือล้าคลองล้าน้้าแม่วงก์ ............. 68 
4.8 สภาพการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์.................................................. 69 
4.9 สภาพการจัดท้าสระกักเก็บน้้าในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์.......................................... 69 

4.10 การป้องกันและแก้ไขระบบระบายน้้าในพื้นท่ีล้าน้้าแม่วงก์ ............................... 70 
4.11 การจัดการน้้าผ่านระบบเหมืองฝายและเหมืองไส้ไก่ในลุ่มน้้าแม่วงก์................ 73 
4.12 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาที่ศาลเจ้าไก่ต่อ................................................ 74 
4.13 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์....................................... 76 
4.14 การขุดสระรูปตัว “U” ของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์................................... 76 
4.15 รูปแบบการจัดการน้้าของชุมชนธารมะยมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์....................... 78 
4.16 การบริหารจัดการน้้าของหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ........................................ 81 
4.17 องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่

ลุ่มน้้าแม่วงก์..................................................................................................... 
82 

   
   

 



 
บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จังหวัดนครสวรรค์ หรือ เมืองปากน้้าโพ เป็นศูนย์รวมของแม่น้้า ๔ สาย ( ปิง วัง ยม 

น่าน) ที่ประสานรวมเป็นเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้้าสายส้าคัญท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในจังหวัดภาค
กลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย  นอกจากนั้นในอดีตนครสวรรค์ยังถือว่าเป็นชุมทาง
แห่งการค้าขายเพราะสามารถที่จะขนส่งสินค้าทางเรือกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ได้ไม่เฉพาะตามล้า
น้้าส้าคัญท้ัง  ๔  สายเท่านั้น หากแต่นครสวรรค์ยังมี แม่น้้า ล้าคลองสายส้าคัญอีกนับสิบสายรวมถึง     
ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีจะเป็นช่องทางในการไปมาหาสู่กันยังชุมชนต่างๆ ในอดีต   

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับล้าน้้าแม่วงก์ พบว่า ล้าน้้าแม่วงก์มีต้นก้าเนิดบริเวณ
เทือกเขาโมโกจูซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลมาตาม 
ล้าห้วยแม่วงก์ ผ่านอ้าเภอแม่วงก์  อ้าเภอลาดยาว  แล้วแยกเป็น ๒ สาย โดยสายแรกไหลผ่านอ้าเภอ
ลาดยาวเข้าสูเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ขณะอีกสายหนึ่งได้ ไหลไปบรรจบกับ 
ล้าห้วยคลองโพธิ์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่
อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะกลายเป็นน้้าตากแดด แล้วไหลลง ไปบรรจบกับล้าห้วย
ทับเสลาในเขตอ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ย้อนกลับ เข้า มาใน เขตอ้าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ แล้วไหลเลียบผ่านเขาสะแกกรังในเขตจังหวัดอุทัยธานีจนได้ชื่อว่าแม่น้้าสะแกกรัง ก่อนจะ
ลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาต่อไป 

ส้าหรับปัญหาอุทกภัยทั้งน้้าท่วมและน้้าแล้ง ในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ นั้น ส่วนมากจะเกิดจาก
การขาดแหล่งกักเก็บน้้า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีความลาดชันและมีความลาดเอียงในลักษณะ
ขอบกระทะ ก่อนที่มวลน้้าจะไหลลงไปรวมกันในตอนกลางของจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่เป็นศูนย์
รวมของแม่น้้าปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยา หากปีใด ปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันใน
บริเวณผืนป่าตะวันตก ก็จะท้าให้เกิดปริมาณน้้าสะสมมาก แล้วเกิดการไหลบ่าลงมาตามร่องเขาหรือ
ตามล้าห้วยแม่วงก์  แล้วก็ไหลหลากไปท่วมขังในพื้นราบที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอแม่วงก์ ขณะพ้ืนที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตอ้าเภอลาดยาวและอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ก็จะถูกน้้าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  
ในส่วนของกรณีที่เกิดภาวะความแห้งแล้งนั้นด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงและมีความลาดชัน 
หากปีไหนมีปริมาณฝนตกน้อยหรือเกิดกรณีฝนตกท้ิงช่วง ก็จะท้าให้พื้นที่ใน ๓ อ้าเภอของจังหวัด
นครสวรรค์ที่อยู่ในลุ่มน้้าแม่วงก์ขาดแคลนทั้งน้้าเพ่ือการบริโภคและอุปโภค ประกอบกับในพ้ืนที่

                                           
 สุภรณ์ โอเจริญ, นครสวรรค์ : รัฐก่ึงกลาง , (นครสวรรค์ : วิทยาลัยครูนครสวรรค์, ๒๕๒๘), หน้า 

24. 
 ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ ปี 

๒๕๕๔, สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์, (ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
: ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์), ๒๕๕๔. 



๒ 
 

ข้างต้นยังขาดแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนที่จะมาสนับสนุน ท้าให้หลายพ้ืนที่และหลายชุมชนเกิดความ
เดือดร้อนต่อเนื่องและยาวนานจนกว่าจะมีพายุฝนตกและมีน้้าต้นทุนมาเติมเต็ม 

ปัญหาที่ส้าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นใน สภาพความเป็นจริงใน ปัจจุบัน ไม่มีแหล่ง  
กักเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่มีจ้านวนที่มากพอจะรองรับปริมาณน้้า จ้านวนมหาศาลหากเกิดกรณีน้้าป่า
ไหลหลากหรือน้้าท่วมขัง  ประกอบกับแหล่งกักเก็บน้้าที่มีอยู่เดิมใน พ้ืนที่บางส่วน มีความตื้นเขินไม่
สามารถรองรับน้้าในปริมาณที่มากได้ ท้าให้น้้าใน ล้าน้้าแม่วงก์ ล้าห้วย หรือคลองซอย ต่างๆ ได้ไหล
เอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชน ใน ๓ อ้าเภอ ปัญหาส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ท้าให้เกิด
ปัญหาน้้าท่วมขังในพ้ืนที่บริเวณนี้คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตเมือง เริ่มมากขึ้น  ท้าให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพ่ือการพาณิชย์และเพ่ือที่อยู่
อาศัย รวมถึงโครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทางที่เป็นปัญหาในการปิดก้ันหรือกีดขวางทางเดินของน้้า
และถือเป็นอีกสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังท่ีมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าในอดีต ซ่ึง
สถานการณ์ข้างต้นนี้ก็ไม่แตกต่างไปจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน 

การป้องกันปัญหาอุทกภัย ทั้งปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง ในเขตชุมชนลุ่มน้้าแม่วงก์ หาก
มองลงไปในเชิงลึกถึงต้นตอของปัญหาอุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญท่ีน่าจะเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดน้้าท่วมน้้าแล้งก็คือ มีการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพื้นที่ ป่าไม้ในแถบ
ภูมิภาคนี้และบริเวณพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง ผลที่ตามมา คือพ้ืนที่ป่าไม้ที่เปรียบเสมือน สัญลักษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์กแ็ทบจะไม่เหลือหรอ ซ้้าร้ายปัญหาที่ติดตามมาในพ้ืนที่สูงตามที่ลาดเชิงเขาเมื่อเกิดกรณี
ฝนตกหนักติดต่อกัน  ก็จะเกิด ปัญหาน้้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มติดตามมาและก็มักจะเกิด
ปัญหาลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน ขณะที่ในช่วงหน้าแล้งหรือฤดูแล้งพื้นท่ีป่าแถบนี้ก็จะเกิดความ
แห้งแล้งหนักและมักจะเกิดกรณีไฟป่าเกิดข้ึนติดตามมาด้วยเช่นกัน สุดท้ายจึง เป็นที่มาของโครงการ
ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์  ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มส้ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในลุ่มน้้า
สะแกกรังตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ รัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาด้านความ
เหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาลุ่มน้้าสะแกกรัง  โดยผลการศึกษาครั้งนั้นสรุปว่า
โครงการเขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการที่มีความส้าคัญอันดับหนึ่งของการพัฒนาลุ่มน้้าแห่งนี้ ต่อมาในปี 
พ.ศ.๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี (สัญจรภาคเหนือ) ได้มีมติให้กรมชลประทานจัดท้ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์  

ในหลายๆ รัฐบาลต่อจากนั้นมาโดยคณะกรรมการผู้ช้านาญการ  (คชก.) พิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้้า ได้มีการขับเคลื่อนและ
ผลักดันในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ให้มีการจัดท้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) แผน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E.I.M.P) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ ( SEA: Strategic 
Environmental Assessment) จนกระท่ังวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีในสมัย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ด้าเนินโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ ความยาว ๗๓๐ เมตร กว้าง 

                                           
 กรมชลประทาน, โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จ้ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒.  
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๑๐ เมตร สูง ๕๗ เมตร มีพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
ก้าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ และมีปริมาณกักเก็บน้้า ๒๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเพ่ือแก้ปัญหา
น้้าท่วม น้้าแล้ง โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง ๘ ปี 
โดยผูกพันงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ช้านาญการ (คชก.) ที่ประชุมพิจารณาไม่รับรองรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมเข่ือนแม่วงก์ (EHIA) แล้วสรุปมติร่วมกันว่าจะไม่สร้างเขื่อน เนื่องจากกรมอุทยานสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชเจ้าของพ้ืนที่เห็นว่า พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าสมบูรณ์มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการสร้าง
เขื่อน นอกจากนั้นกรมอุทยานฯ ยังมีแผนผนวกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เข้าเป็นพื้นที่มรดกโลกรวมกับ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วย  

ผลการยกเลิกหรือล้มเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ท้าให้หลายคน หลายฝ่าย 
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้้าแห่งนี้ต่างมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ต่อไปการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งในลุ่มน้้าสายนี้จะด้าเนินการกันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเนิ่นนานกว่า 
๒๐ ปีมาแล้วที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต่างเฝ้ารอคอยการเกิดขึ้นของเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งถือเป็นสมมติฐานและ
เงื่อนไขที่ส้าคัญประหนึ่งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งได้ ขณะเดียวกันเข่ือนแห่งนี้ก็ ยังจะ
เป็นแม่เหล็กส้าคัญในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ ซ่ึง
ผลจากการยกเลิกหรือเลิกล้มการก่อสร้างเข่ือน แม่วงก์ในครั้งนั้นก็ท้าให้หลายคน หลายฝ่ายต่างอยู่ใน
ความกังวลและมองไม่เห็นหนทางท่ีจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาซ้้าซาก (น้้าท่วม น้้าแล้ง) ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ข้างต้นนี้ ได้อย่างไร ค้าถามจึงมีอยู่ว่ าถึงเวลาแล้ว หรือยังที่คนในลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์
จะต้องมาร่วมมือบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งผลให้สถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
พระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
๙ มาเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และจะมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน
หรือสร้างเครือข่ายทางการบริหารจัดการน้้าอย่างไรบนเงื่อนไขแห่งการพ่ึงพาตนเอง โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรอื่นๆ คอยสนับสนุน ส่งเสริม หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาบริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์  
1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหาร

จัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
1.2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้้าตาม แนวพระราชด้าริ ในระดับ ชุมชนใน

พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

                                           
 ส้านักโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี , มติ ครม. โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ,  10 เมษายน 
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 คณะกรรมการผู้ช้านาญการ (คชก.) มีมติไม่รับพิจารณารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ , 

https://www.thairath.co.th/content/ 21 พฤศจิกายน 2557. 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
1.3.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า แนวพระราชด้าริกับการบริหาร
จัดการน้้า ขณะเดียวกันก็จะศึกษา บริบทเชิงพ้ืนที่และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นรากเหง้าแห่งคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า 

1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแม่วงก์  ทั้ง
ภาคราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น หรือองค์กรภาคประชาชน ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยน้าเข้าสู่
ในกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

๑. สัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้้าใน
เขตลุ่มน้้าแม่วงก์ ได้แก่ กลุ่มชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ แม่บ้าน ผู้น้าชุมชน และ
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ กลุ่มละ 15 คน 

๒. สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
รูปแบบ “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ” โดยมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงกเ์ข้าร่วม จ้านวน 10 คน 

1.3.4 ขอบเขตพื้นที่ 

พ้ืนที่วิจัยหลัก คือ ลุ่มน้้าแม่วงก์ ในอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว และอ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

1.3.5 ขอบเขตเวลา 

ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
1.4.1 การบริหารจัดการน้้า หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการน้้า ทั้งใน

กรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กรหรือคณะกรรมการ การตัดสินใจ การควบคุม 
หรือไปจนถึงข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

1.4.2  การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการน้้าทีอ่งค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน
แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ยึดโยงกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในลักษณะทางสายกลาง ซ่ึงจะต้องท้าด้วย ๑) ความเข้าใจที่ผ่านการสังเกต 
ศึกษา หรือทดลอง ๒) การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึงหรือการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ของธรรมชาติทั้งในเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม และ ๓) การบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนาเพื่อ
เสริมศักยภาพตามหลักธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
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๑.4.๓ การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ  หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน้้าที่ต้องอาศัยการสังเกต ศึกษา ทดลอง  หรือการลองผิดลองถูกจนก่อให้เกิดองค์ความรู้
และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 

๑.4.๔ การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึง  หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน้้าที่ผ่านการสังเกต ศึกษา ทดลอง  หรือการลองผิดลอง แล้ว บริหารจัดการน้้าให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักของธรรมชาติ 

๑.4.๕ การบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนา  แนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการน้้า
ที่ผ่านการสังเกต ศึกษา ทดลอง  หรือการลองผิดลอง แล้วน้าไปสู่การพัฒนาหรือการสร้างสรรค์หรือ
ก่อให้อรรถประโยชน์ที่ยั่งยืนและถาวรบนพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นไป ตามหลัก
ของธรรมชาติ 

1.4.๖ ลุ่มน้้าแม่วงก์ หมายถึง อาณาบริเวณท่ีล้าน้้าแม่วงก์ไหลผ่านและประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ทั้งเพ่ือการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยเจาะจงในพ้ืนที่อ้าเภอ    
แม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.5.1 ผลการศึกษาวิจัยท้าให้ทราบถึงข้อมูลและบริบทการบริหารจัดการน้้าใน พ้ืนที่ลุ่ม

น้้าแม่วงกซ่ึ์งจะน้าไปสู่การพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่อ่ืนหรือลุ่มน้้าอื่น 
1.5.2 ชุดความรู้ที่ได้จากข้อมูลและข้อเท็จจริงใน การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้า  

แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริจะเป็นฐานข้อมูล
ที่จะน้าไปสู่การสร้างรูปแบบ หลักการ และกระบวนบริหารจัดการน้้าที่เป็นระบบ 

1.5.3 องค์ความรู้ที่จากการพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตาม แนวพระราชด้าริ
ในระดับ ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ได้จะเป็นฐานข้อมูลที่จะน้าไปสู่การ สร้าง
รูปแบบ หลักการ และกระบวนพัฒนาหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยด้ารง
รักษารากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซ่ึง
เป็นรากฐานของการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต 



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้า    

แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้้าของชุมชน เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการน้้าให้เป็นไปตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ โดยในบทนี้จะมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดเก่ียวกับ
ปัญหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้้า  การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการน้้าตาม 
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแบ่งการน้าเสนอดังนี้ 
 

2.1 ปัญหาอุทกภัย 
อุทกภัย เป็น เหตุการณ์ที่มีน้้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ

น้้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน้้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีด
ความสามารถการระบายน้้าของแม่น้้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการ
ปิดกั้นการไหลของน้้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ให้ความหมายของอุทกภัยว่าหมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้้าท่วมขังหรือน้้า
ท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ลักษณะ ของปัญหา อุทกภัยสามารถจ้าแนกตามประเภทของอุทกภัยว่ามีลักษณะ
ส้าคัญดังนี้ 

ประการแรก คือ น้้าท่วมขัง/น้้าล้นตลิ่ง  (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้้า
ท่วมหรือสภาวะน้้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไปอันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ี
ราบลุ่มริมแม่น้้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้้าและแผ่เป็น
บริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้้าได้ทันหรือเกิดน้้าทะเลหนุนสูง 

ประการที่สอง  คือ น้้าท่วมฉับพลัน ( Flash Flood) เป็นภาวะน้้าท่วมที่เกิดข้ึนอย่าง
ฉับพลันในพ้ืนที่เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้้า
หรือต้านน้้าน้อย หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าพังทลาย น้้าท่วมฉับพลันมัก
เกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักและมักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักใน
บริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้้าที่อยู่ห่างออกไปการเกิดน้้าท่วมฉับพลันมีความ
รุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะปูองกันและหลบหนีจึงมีน้อยทั้งนี้อาจรวมถึงน้้าปุา
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ไหลหลากเกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาหรือต้นน้้าล้าธารและไหลบ่าลงที่ราบอย่างรวดเร็วความแรงของ
น้้าสามารถท้าให้บ้านเรือนอาคาร ถนน สะพาน พังเสียหาย และอาจท้าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

ส้าหรับประเด็นเรื่องสาเหตุในการเกิดอุทกภัยนั้นปัจจัยหลักส้าคัญสองประการด้วยกัน
กล่าวคือการเกิดอุทกภัยโดยปัจจัยหลักจากธรรมชาติ และการเกิดอุทกภัยโดยปัจจัยหลักจากการ
กระท้าของมนุษย์ ทั้งนี้อุทกภัยที่เกิดโดยปัจจัยหลักจากธรรมชาติ แบ่งได้ ๓ กรณีคือ 

๑. น้้าจากฟูา (Precipitation) อาจเป็นลักษณะฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ  
๒. น้้าจากแหล่งเก็บกักน้้า เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้้า ประตูระบายน้้า ฝายทดน้้าโดยสาเหตุ

ที่ท้าให้น้้าท่วมคือการระบายน้้าส่วนเกินในปริมาณมากท้ิงออกไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อแหล่ง
น้้าดังกล่าว กรณีนี้จะท้าให้เกิดน้้าท่วมที่ลุ่มสองฝั่งด้านท้ายน้้าในลักษณะค่อยๆ ท่วม น้้าท่วมอันเกิด
จากระบบควบคุม เช่น เขื่อนพัง อ่างเก็บน้้าแตกประตูระบายน้้าไม่อาจท้าหน้าที่ได้ จะท้าให้เกิดน้้า
หลาก มีความรุนแรงมากกว่าน้้าปุา และมีความเสียหายมาก  

๓. น้้าท่วมจากน้้าทะเลหนุน เกิดจากระดับน้้าทะเลยกตัวสูงในน้้าขึ้นแล้วท่วมพื้นท่ี
โดยตรง และน้้าทะเลไหลย้อนเข้าสู่ล้าน้้า เพิ่มระดับน้้าในล้าน้้าที่ระบายน้้าจากลุ่มน้้าตอนบน จนเอ่อ
ท่วมพื้นท่ีสองฝั่ง 

ส้าหรับการเกิดอุทกภัยโดยปัจจัยหลักจากการกระท้าของมนุษย์นั้น  ประเด็นส้าคัญคือ 
การขาดการวางแผนในการขยายตัวของชุมชนเมืองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตามจ้านวนประชากรที่
มากขึ้นแต่ขาดการเอาใจใส่เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติกลับหันไปใส่ใจเศรษฐกิจและความม่ังคั่งตาม
แนวคิดของตะวันตก จนส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการถมท่ีสร้างบ้านจัดสรรหรือขยาย
เมืองไปในทิศทางท่ีเป็นที่ต่้าหรือที่ลุ่ม จึงส่งผลให้แหล่งรองรับน้้าถูกถมกลายเป็นบ้านจัดสรรอย่างขาด
การวางแผนและควบคุมขาดการวางแผนและการใช้มาตรการในการปูองปรามทางด้านกฎหมาย เช่น 
กฎหมายผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัด อ้าเภอหรือเทศบาล ไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพ 

๑. ความเสี่ยงและความรุนแรงของอุทกภัย 

ด้วยแม่น้้าสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีบทบาท ส้าคัญต่อความ เจริญทาง
เศรษฐกิจและชีวิตความ เป็นอยู่ ของประชากร  ท้าให้บริเวณพ้ืนที่น้้าท่วมถึงมีการพัฒนาโครง สร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ มีการอพยพของ ผู้คน เป็นแหล่งรายได้ ได้หลักประชากร ในขณะที่การพัฒนาพ้ืนที่
เหล่านั้น ได้ น้ามา ซึ่งความม่ังคั่งและผลประโยชน์ของประเทศทางเศรษฐกิจ แต่กลับขาดความ
ระมัดระวังและใส่ใจในการบริหารจัดการ อย่างเหมาะสมท้าให้ปัญหาของอุทกภัยมีความสลับ ซับซ้อน
และมีการสะสมของปัญหาและมีความรุนแรงมากข้ึน 

                                           
 คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : กรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย , ๒๕๕๒), 
หน้า 112. 

 หัสยา ไทยานนท์, แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติอย่างย่ังยืน ,(กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, 2555), หน้า ๓. 
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๑) ประชาชนมีความเสี่ยงมากข้ึนจากการ อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนริมน้้าโดยที่
ยังไม่มีความเข้าใจในความเสี่ยงและผลกระทบอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ 

๒) สภาวะความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์มีความรุนแรงมากขึ้น 
๓) การบริหารจัดการในพ้ืนที่น้้าท่วมยังขาดการบูรณาการผ่านหน่วยงานต่างๆ 

ประเด็น ส้าคัญ ที่ท้าให้ หลาย พ้ืนที่ต้ องเผชิญกับ ความล่อแหลม และภัยอันตรายของ
อุทกภัยมี  3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกโดยในบางพ้ืนที่มีประชากรอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่อันตรายมากขึ้น (2)การ อพยพย้าย ถิ่นฐานของประชากรไปยังสภาวะ แวดล้อมใหม่ๆ  ที่ไม่
คุ้นเคยและ (3)  การเพ่ิมข้ึนของชุมชนแออัดและ ความต้อง การของ ผู้คนที่ต้อง องการ ใกล้ ชิดกับ
ธรรมชาติมากขึ้น 

ในขณะเดียวกันกลุ่มประชากรดังกล่าวไม่ได้ตระหนักหรือมีอง ค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
พวกเขาก้าลั งเผชิญอยู่หรือแม้แต่เคยเผชิญกับเหตุการณ์ แต่ลืมบทเรียนที่ ผ่านมาเนื่องจากปัญหา 
ใกล้ตัวอ่ืนๆ ที่รุมเร้าโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก
จากยุคสู่ยุค ท้าให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเปลี่ยนแปลงไป ในช่วงปี พ.ศ. 2483 – 2513 เป็นช่วง 
30 ปีของการสร้างอุปสงค์ กล่าวคอืมีความต้องการปัจจัยต่างๆ ในการด้ารงชีวิต เช่น น้้า อาหาร การ
ชลประทาน ในขณะเดียวกันไม่ไ ดม้ีการค้านึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนตามมา ไม่ว่าจะเป็น 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน  

ต่อมาระหว่ างปี พ.ศ. 2513–2523 เป็น 10 ปีที่ประชากรโลกได้รับผลกระทบ อย่าง
รุนแรงจากกรณีที่ราคาน้้ามันปรับตัวสูงขึ้นท้าให้มูลค่าโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่า  
50% ผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงเป็นประเด็นที่ส้าคัญท้าใ ห้โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ต้องพังไป 
ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2523 มีการขาดแคลนทรัพยากรน้้ามีแหล่งน้้าที่เ ป็นมลพิษ ระบบนิเวศน์ทางน้้า
เสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสังคมโลก จากปี พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเริ่ม ส่งผล 
กระทบที่ชัดเจนและรุนแรง ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน ท้าให้มีการเคลื่อนย้ ายประชากรไปสู่ 
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความแออัดของชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมใหม่ จึงเริ่มมีการตรากฎหมาย
สิ่งแวดล้อม มาใช่เช่นกรณี ของพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ของประเทศไทย รวมทั้งมีการปรับปรุง องค์กรรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการ Re-engineering องค์กร เป็นต้น 

2. แนวคิดการบริหารจัดการอุทกภัย 

จากเหตุการณ์ อุทกภัยในอดีตท่ีผ่านมา ในข้อเท็จจริงมนุษย์ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติที่ได้ ในขณะเดียวกันภัยธรรมชาติจะเปลี่ยนเป็นภัยพิบัติทันทีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นหมายความว่ าบริเวณพ้ืนทื่ใดท่ีมีสังคมหรือชุมชนอยู่ย่อมต้องได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างแน่นนอน ดังนั้ นสังคมหรือชุมชนจึงเป็นปัจจัยก้าหนดที่ส้าคัญของความ
รุนแรงของภั ยถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ แต่มนุษย์สามารถที่หามาตรการใน
การลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ กล่าวคือ เราคงไม่สามารถไปห้ามมิให้เ กิดภัยธรรมชาติได้แต่เรา
สามารถที่จะลดความรุนแรงของมันได้ในการลดความรุนแรงของภัยพิบัติเป็นการลดสภาวะความ  
ล่อแหลมหรือความอ่อนแอ หรือความเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์เหมือนกับการลดขนาดของวงกลม



๙ 
 

ของความอ่อนแอ ( Vulnerability) ซึ่งจะท้าให้ขนาดและความรุนแรงของภัยพิบัติลดลง ดังนั้ น       
การวิเคราะห์ความอ่อนแอ ( Vulnerability Analysis) จึงเป็นเรื่องท่ีส้าคัญและจ้าเป็นมากในการ
บริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต 

2.1 ความทาทายในการบริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต  
1) การสร้างความม่ังคงในการด้ารงชีวิตจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรได้สรา้งความกดดันต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด มีการขยายตัว
ของเมืองไปยังพื้นท่ี น้้าท่วมถึง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะในประเทศก้าลังพัฒนาที่
ซึ่งรายได้ทางเศรษฐกิจต้องพ่ึงพิงภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นความเป็นอยู่
ของเกษตรกรส่วนนี้จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นแหล่งอาหารของประชากร 

2) ความต้องการการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้้าและระบบลุ่มน้้าถือเป็นระบบพลวัติที่มี
การเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างดินและน้้าการมีปฏิกิริยาระหว่างกันไม่ใช่
เฉพาะเรื่องของน้้าเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การตกตะกอน
และของเสียต่า งๆ การขยายตัวของเมืองสู่บริเวณพ้ืนที่น้้าท่วมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง อุทก
วิทยาของแม่ น้้าโดยเฉพาะบริเวณท้ายน้้าซึ่งมักจะเป็นพื้นที่ติดชายทะเล ซึ่งการสร้างสาธารณูปโภค   
เชน่ ถนน ทางรถไฟมักจะสร้างขวางล้าน้้าเพิ่มความรุนแรงของอุทกภัย ดังนั้นการบริหารอุทกภัยจึง  
ต้องการแนวคิดท่ีเป็นการมองระบบลุ่มน้้าทั้งหมด 

3) แนวคิดเชิงระบบนิเวศน์์เปน็ระบบที่ส้าคัญเป็นแหล่งผลิตอาหารสร้างความสมดุล
ของการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าระบบนิเวศน์์แม่น้้าประกอบไปด้ว ย แม่น้้า พื้นที่ชุ่มน้้าและการบริหาร
จัดการอุทกภัยจึงควรมองภาพรวมของระบบนิเวศน์์ลุ่มน้้าเป็นหน่วยเดียวกัน 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการออกแบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพัฒนาจากความถ่ีของการเกิดอุทกภัย เช่น การเพ่ิมข้ึนของ
อัตราการเกิดน้้าท่วมฉับพลันจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเกิดลมมรสุม การเพ่ิมข้ึนของ
ระดับน้้าทะเล การเพ่ิมข้ึนของอัตราการเกิดพายุคลื่น เป็นต้น 

2.2 การบริหารจัดการอุทกภัยเชิงองค์รวม (Integrated Flood Management: IFM) 
แนวคิด  IFM เป็นแนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการบริหารจัดการแหล่งน้้าแบบองค์รวม

(Integrated Water Resources Management: IWRM) ในการประชมที่กรุงดับลินในปี  ค.ศ. 
1992 ว่าด้วยความมั่นคงของน้้าในศตวรรษท่ี 21  IFM พิจารณาองค์รวมลุ่ม น้้าเป็นระบบพลวัติ 
(Dynamic System) ซ่ึงแผ่นดินและน้้ามีปฎิกิริยาต่อกันต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการบริหารจัดการ
อุทกภัยเชิงองค์รวมจึงเริ่มต้นที่การมองทั้งลุ่มน้้าเริ่มจากต้นน้้าจนถึงปลายน้้า  

กล่าวโดยสรุป การ บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยทั้งน้้าแล้งและน้้าท่วม นั้น หลังจากท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ก็จะท้าให้เกิดกรอบแนวคิดในการสร้างความม่ังคงในการด้ารงชีวิต
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยมี แนวคิดเชิงระบบนิเวศน์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน การบริหารจัดการแหล่งน้้าแบบองค์

                                           
 เสรี ศุภราทิตย์, “การบริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต”, ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย

พิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต , <http://www.thaidisaster.com/uploads/news/2014-10-24-11-43-19>, 7 
มิถุนายน 2559. 
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รวมโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การใช้องค์กรชุมชนเป็นแกนกลาง แต่ท้างานร่วมกับภาคีการพัฒนาและ
ให้ประชาชนเจ้าของปัญหาลุกข้ึนมาแก้ปัญหาตนเอง สิ่งที่ต้องด้าเนินการครอบคลุม ก็คือ การจัดการ
ในพ้ืนที่ทั้งระยะรับมือ เผชิญหน้าและฟ้ืนฟู การเชื่อมโยงเครือข่าย การผลักดันนโยบายการจัดการ  
ภัยพิบัติและการจัดการสื่อสารสาธารณะ  

 

2.๒ ปัญหาภัยแล้ง 
ภัยแล้งถือ เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก ความต้องการการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้้า และระบบ 
ลุ่มน้้า  ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการลดลงของพ้ืนที่ของปุาไม้ หรือการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกจาก
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝน  ความแห้งแล้งตามฤดูกาล ถือเป็น
เหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปี ระดับความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าฝน ช่วงเวลาของฝนแล้ง
หรือฝนทิ้งช่วง เพราะโดยปกติปริมาณน้้าฝนในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน แต่หากความต้องการเท่านั้นที่มี
ความแตกต่างกันตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ท้าให้เกิดการขยายตัวของที่ดินท้ากิน ที่อยู่อาศัย รวม
ไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม ท้าให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ความ
ต้องการน้้าก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตาม การเก็บน้้าที่มีปริมาณเท่าเดิม แต่ในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น
หากในปีใดมีปริมาณฝนตกน้อยก็จะเกิดการขาดแคลนน้้าและหากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานก็จะยิ่งท้าให้
เกิดความแห้งแล้งมากข้ึน 

ภัยแล้ง (Drought) เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่ง
สามารถเกิดได้ทุกสภาพภูมิอากาศและทุกพ้ืนที่ แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ ความแห้ง
แล้งที่เกิดขึ้นและมีสาเหตุจากความวิปริตชั่วคราวของปริมาณฝนที่เบาบางจะเป็นสาเหตุ ท้าให้เกิด
ความแห้งแล้งอย่างถาวร ความแห้งแล้งมีสาเหตุจากปริมาณน้้าฝนไม่เพียงพอจากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็น
ระยะเวลานาน ท้าให้เกิดความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา  ถือเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดจากการมี
น้้าไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตและต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งพืชและสัตว์ การเกิดภัย
แล้งไม่มีการบอกหรือแจ้งล่วงหน้าหรือการพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ภัยแล้ง ยังเกิดจากการขาด
แคลนน้้าในพื้นท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
ขณะเดียวกันยังบ่งบอกถึง สภาพพ้ืนที่ที่ขาดน้้าจากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานหรือฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้้าหรือไม่มีแหล่งน้้าเพียงพอ ท้าให้ดิน หรือชั้นดินขาดความ
ชุ่มชื้น ความแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพพ้ืนที่และอาจคงอยู่ได้อย่างไม่จ้ากัดเวลา 
ความแห้งแล้งอาจส่งผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยหรืออาจถึงข้ันสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั้ง

                                           
 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา , รายงานการติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง , 

กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549. 
 World Bank, Overcoming Drought Adaptation Strategies for Andhra Pradesh, 

(India: Wasington DC. 2006), p. 79. 
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ประเทศ รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

ความแห้งแล้งจ้าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ๔ ประเภท  ได้แก่  
1. ความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ( Meteorological Drought) เป็นความแห้งแล้งที่

เกิดข้ึนจากสภาพฝนทิ้งช่วงหรือมีฝนตกน้อยกว่าระดับที่ก้าหนด (Threshold) โดยช่วงที่เกิดความแห้ง
แล้ง (Period of Drought) นิยามจากจ้านวนวันที่มีฝนตกน้อยกว่าระดับที่ก้าหนด ความแห้งแล้ง
ในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความแห้งแล้งประเภทอื่น ๆ ซึ่งเกิดข้ึนตามกันเป็นล้าดับ 

2. ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural of Drought) เป็นความแห้งแล้งซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อเนื่องมาจากความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมจะมุ่งสนใจใน
เรื่องของการเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งท้าให้ดินขาดความชุ่มชื้น และนอกจากนี้ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม
ยังขึ้นอยู่กับชนิดของพืชซึ่งมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ต่างกัน ความต้องการน้้าแตกต่างกัน 
รวมทั้งล้าดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งล้วนมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น 

 3. ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เป็นความแห้งแล้งที่เกิดจาก
ช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตก ท้าให้ระดับน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินคือ น้้าในแม่น้้า  
อ่างเก็บน้้า  ทะเลสาบ และน้้าบาดาลลดระดับลง ซึ่งความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยานี้มักจะพิจารณาใน
ระดับของลุ่มน้้า ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยาเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างช้า ๆ ต่างจากความแห้งแล้วเชิง
อุตุนิยมวิทยาและความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม 

4. ความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม ( Socioeconomic Drought) เป็นความ
แห้งแล้งที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ( Supply) และความต้องการทรัพยากรนั้น  (Demand) แต่
เนื่องจากความจ้ากัดของทรัพยากรและประชากรมีความต้องการทรัพยากรมาก จึงท้าให้เกิดความ
ขาดแคลนขึ้น ซึ่งความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจะแตกต่างออกไปจากความแห้งแล้งอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีเรื่องของความต้องการใช้และความจ้ากัดของทรัพยากรเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติแล้ว
ความต้องการทรัพยากรจะเพ่ิมข้ึนตามจ้านวนประชากร และความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน ซึ่งความ
แห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมจะเกิดข้ึนจนกว่าการเพ่ิมข้ึนของประชากรและความต้องการ
บริโภคจะปรับตัวเข้าหากันจนเกิดความสมดุล 

ความรุนแรงของความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะฝนแล้งหรือความแห้ง
แล้งของลมฟูาอากาศ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ท้าให้เกิดการขาด
แคลนน้้าใช้ พืชพันธุ์ต่างๆ ขาดน้้าหล่อเลี้ยง ขาดความชุ่มชื้น ท้าให้พืชผลไม่สมบูรณ์หรือเจริญเติบโต
ให้ผลตามปกติแต่เกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. ความแห้งแล้งอย่างเบา หรือช่วงฝนทิ้ง ( Dry Spell) เป็นสภาวะความแห้งแล้งที่มีฝน
ตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 15 วัน ในช่วงฤดูฝนความแห้งแล้งแบบนี้
เกิดข้ึนตามภาคต่างๆ ในประเทศไทยเสมอ ในตอนต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

                                           
 Wilhite, D.A. and Glantz, M.H., Understanding the Drought Phenomenon: The 

Role of Definitions, 10, (1985), pp. 110 – 120. 
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2. ความแห้งแล้งปานกลางหรือความแห้งแล้งชั่วระยะ ( Partial Drought) เป็นช่วงฝน
แล้งที่มีฝนตกในฤดูฝนเฉลี่ยไม่เกินวันละ 0.25 มิลลิเมตร เป็นเวลานานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 29 
วัน ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดข้ึนถึงข้ันขาดแคลนน้้า มีผลกระทบต่อการกสิกรรมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยนัก 

3. ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง หรือความแห้งแล้งสัมบูรณ์ ( Absolute Drought) เป็น
ความแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝน ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 15 วัน หรืออาจมีตกบ้าง  แต่ไม่มีวันใดที่มี
ฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร นับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดซึ่งจะท้าให้พืชพรรณต่างๆ ล้มตาย  

ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเกิดใน 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงฤดู
หนาวถึงฤดูร้อน เริ่มจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเกิดความแห้งแล้งเป็นประจ้าทุกปี 
และช่วงที่สองคือช่วงกลางฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นและจะเกิด
เฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ ความแห้งแล้ง
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม จะมี พ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณท่ี
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนว
ดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีพ้ืนที่อ่ืนที่มักประสบกับ
ปัญหาความแห้งแล้งเป็นประจ้าด้วยเช่นกัน 

ส้าหรับสาเหตุการเกิดความแห้งแล้งนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. เกิดจากธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ท้าให้ฝนตกน้อยผิดปกติหรือไม่ตกตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม่สม่้าเสมอเมื่อฝนตก
จะตกมากแล้วทิ้งช่วง เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเล ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว ไฟปุา 

2. เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น  การท้าลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก  การ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การตัดไม้ท้าลายปุา การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า การตัดถนน  เนื่องมาจากการ
พัฒนารวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของประชากร 

ขณะที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะภัยแล้ งนั้นในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับ
การเกษตรและแหล่งน้้าเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม และภัยแล้ง ยังมีผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรมักเกิด ขึ้นในฤดูฝนที่เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท้าให้เกิดผลกระทบดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ ปุาไม้ ประมง เสียหายและขาดแคลน เกิด
ภาวะว่างงานของคนในภาคเกษตรกรรม ความเสียหายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพลังงาน และด้าน
ขนส่ง 

2. ด้านสังคม ส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ และเกิดความขัดแย้งในการใช้น้้า
รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตลดลง 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆ ท้าให้ขาดแคลนน้้า เกิดโรคกับสัตว์ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท้าให้ระดับน้้าใน
ดินมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ชุ่มน้้าลดลง ความเค็มของน้้าเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลง เกิด
การกัดเซาะดิน ไฟปุาเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพเป็นต้น 
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กล่าวโดยสรุป ภัยแล้งถือเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดจากการมีน้้าไม่เพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อการด้าเนินชีวิตและต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งพืชและสัตว์ การเกิดภัยแล้งไม่มีการบอก
หรือแจ้งล่วงหน้าหรือการพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด  ทั้งที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ และเกิดจากการ
กระท้าของมนุษย์  สุดท้ายยังมีผลกระทบท้าให้เกิดปัญหาทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม และภาวะทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชน สังคม หรือประเทศชาตินั้นๆ ด้วย 
 

๒.3 การบริหารจัดการน้้า 
ทรัพยากรน้้ามีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ มากมาย  อาทิ ดิน 

ปุาไม้ สัตว์ เปน็ต้น เราไม่สามารถแยกการจัดการน้้าได้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นภายในทรัพยากรน้้าจึงมี
ขอบเขตของการจัดการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้้า การจัดสรรน้้า
การปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การปูองกันมลพิษทางน้้า  และการบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งมีผลต่อการ
ก้าหนดนโยบาย และแนวทางในการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัย
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ 

๒.3.๑ หลักการจัดการทรัพยากรน้้า 

หลักการจัดการทรัพยากรน้้าให้ประสบความส้าเร็จและเกิดความยั่งยืนว่าต้องค้านึงถึง 
ดุลยภาพของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และความเท่าเทียมกันของคนในสังคม มีองค์ประกอบการจัดการทรัพยากรน้้า ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากรน้้าอย่างผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพ และปริมาณน้้าเข้
ากับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ สถาบันที่
ด้าเนินการ สภาพสังคม นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรน้้าตลอดจนสร้างความตระหนักถึง
ความส้าคัญของแนวเขตลุ่มน้้าและน้้าใต้ดิน 

๒. สนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองคุณภาพน้้าโดยตระหนักถึงคุณค่าของปริมาณน้้าที่
มีอยู่อยา่งจ้ากัดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๓. การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้า โดยน้าเอาระบบการวางแผน ติดตามประเมินผล
และการวิจัยมาใช้น้าเอาระบบข้อมูลทุกด้านมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มีการปรึกษาหารือ 
และการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน มีการน้ากลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ยมาใช้เพ่ือหา
ฉันทามติรวมทั้งสนับสนุนให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส และใหก้ารศึกษากับ
ประชาชน 

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ต้องค้านึงถึงระบบ
นิเวศและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเกี่ยวขอ้งอย่างแท้จริง เป็นกรอบในการ
ด้าเนินงานอย่างผสมผสาน โดยผสมสานกับองค์ประกอบของการจัดการ 4 ประการคือความ
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ครอบคลุม ความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศการก้าหนดยุทธศาสตร์และการประสานงาน  Elinor 
Ostrom  ได้เสนอหลักการจัดการทรัพยากรน้้า 8 ประการดังนี้ 

1. การก้าหนดขอบเขตที่ชัดเจน ( Clearly Defined Boundaries) ประกอบด้วย
ขอบเขตทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้้าและขอบเขตจ้ากัดของผู้ใช้ทรัพยากรจาก
แหล่งน้้าหรือสมาชิกของชุมชนซึ่งต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรน้้าอย่างชัดเจน 

2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาทรัพยากรน้้าให้เหมาะสม ( Congruence) 
กับสภาพท้องถิ่น ทั้งสภาพทางชีวภาพของระบบทรัพยากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการออกระเบียบ ( Collective–choice 
Arrangement) สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 

4. การสอดส่องติดตามผล  (Monitoring) สมาชิกในชุมชนทุกคน มีหน้าที่สอดส่องดูแล
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน ซ่ึงอาจตั้งเป็นกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือท้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ละเมิดกฎระเบียบ 

5. การลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanction) การลงโทษบุคคลที่กระท้า
ความผิดอาจมีโทษตั้งแต่ชั้นเบาไปถึงโทษชั้นหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท้าผิด 

6. มีกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ( Conflict Resolution Mechanism) ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องมีผู้น้าท้าหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่ส้าเร็จอาจต้องอาศัยบุคคลที่สามหรืออาศัยอ้านาจจาก
ภายนอกที่เหนือกว่า เช่น เจ้าหน้าที่ปกครองหรือต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 

7. มีการแทรกแซงสิทธิชุมชนน้อยที่สุด  (Minimal Intervention) หมายความรวมถึง
สิทธิชุมชนในบทบัญญัติกฎระเบียบและก่อตั้งองค์กรในการจัดการทรัพยากรน้้าให้มีการแทรกแซง
อ้านาจจากภายนอกชุมชนน้อยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งคือรัฐให้การยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

8. มีสถาบันท้องถิ่นท่ีอยู่เหนือกว่าโครงสร้างสถาบัน ( Nested Enterprises) หมายถึง
การมีระเบียบ มีกฎกติกาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ระดับชาติ 

THE DPA / ROCHE CONSOTIUM ได้เสนอหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหลักการดังนี้ 

1. หลักการทางนิเวศวิทยา ( Ecosystem Approach) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                           
 Ostrom, E., 1990, อ้างใน เมธี สูตรสุคนธ์และคณะ, “ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้้าเพื่อ

การอุตสาหกรรม”, รายงานวิจัย , (คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา : ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2549), หน้า 7-9. 



๑๕ 
 

สังคมเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านเทคนิควิชาการความสัมพันธ์
ดังกล่าวชว่ยอธิบายผลที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง 

2. การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ( Sustainable Action) ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ้ากัด
มีข้อจ้ากัดในการรองรับอยู่ระดับหนึ่งดังนั้นการที่จะด้ารงให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยื น
มนุษย์จ้าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์และการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความ
สมดุลให้เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3. วิธีการแบบมีส่วนร่วม ( Participative Approach) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ต้องเปิดโอกาสให้สาธารณชนทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยผ่านกระบวนการที่เปิดเผย 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวร่วมกันจัดท้าแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4. เน้นปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี  (People–oriented Problem) การแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส้าคัญกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่อย่างแท้จริง 
โดยการจัดท้าแผนและแนวทางปฏิบัติอย่างผสมผสานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
เปน็จริงในท้องถิ่น 

5. การจัดการอย่างเหมาะสม ( Adaptive Management) เป็นการตัดสินใจที่เกิดจาก
การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการประสานงานรับแนวความคิดใหม่ๆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปน็ระยะและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแผนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6. ความเสมอภาค ( Equal Emphasis) เปน็การให้ความส้าคัญกับปัจจัยต่างๆ ทั้ง  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและปัจจัยด้านวิชาการในการด้าเนินงานรวมถึง
ความแตกต่างระหว่างเพศความเท่าเทียมในภูมิภาคและความแตกต่างในพ้ืนที่ 

7. มองการณ์ในอนาคต (Future Orientation) การด้าเนินงานต้องมีการวางเปูาหมาย
ระยะยาวในอนาคต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องเก่ียวกับเปูาหมายวัตถุประสงค์พ้ืนที่ด้าเนินการและวิธีการปฏิบัติ  

จากหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้าให้ทราบว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความยั่งยืน นั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันกับองค์ประกอบอื่นๆ ทั้ง  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและ  
ปัจจัยทางเทคนิควิชาการ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับขีดจ้ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ  ขณะ
เดียวกันต้องมีความเป็นเอกภาพ มีเครือข่ายการด้าเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ประชาชน 

 

                                           
 สถาบันด้ารงราชานุภาพ ส้านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพ้ืนที่ระดับต้าบล, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์เสมาธรรม, 2542) 
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2.3.๒ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้้า 

๑. การจัดองค์การ ได้แก่  การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การบริหารในรูปของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจ้าเป็นต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน ได้แก่
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปุาไม้ที่อยู่ในเขตลุ่มน้้า อนึ่งลักษณะการจัดองค์กรมีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรน้้าแตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดองค์กรแบบตามหน้าที่เป็นการจัดองค์กรในแนวดิ่งองค์กร
ลักษณะนี้ท้าให้การด้าเนินงานขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในแนวราบ ดังนั้นการจัดองค์กรที่ดีต้องจัดให้เหมาะสมกับความเชื่อมโยงของ
ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะเครือข่าย โดยจัดให้มีระบบการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

2. งบประมาณในการบริหารงานทั่วไป งบประมาณเป็นปัจจัยส้าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
การด้าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนของทรัพยากรการบริหารไปสู่เปูาหมายที่วางไว้งบประมาณท่ีจัดสรร
ในแต่ละด้านจึงเป็นตัวชี้วัดทิศทางการพัฒนาขององค์การว่าให้ความส้าคัญกับงานดา้นใด  

จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรที่ใช้ประโยชน์ ของ Uphoff
พบว่า  องค์กรในชุมชนจะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 4
ลักษณะดังนี้ 

1. ขอบเขตของทรัพยากรและผู้ใช้ 
๑) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตที่แน่นอน และทราบจ้านวนกลุ่มผู้ใชช้ัดเจน 

การจัดการทรัพยากรสามารก้าหนดขอบเขตได้ง่ายกว่า เช่น การจัดการน้้าชลประทาน ซึ่งมีพ้ืนที่การ 
ส่งน้้าที่แน่นอนและทราบจ้านวนผู้ใช้น้้าจากชลประทาน ท้าให้การจัดการสามารถด้าเนินการได้ง่าย 

๒) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตไม่แน่นอน แต่ทราบกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรที่ 
แน่นอน การจัดการทรัพยากรย่อมท้าได้ยากเช่น การประมงชายฝั่งทะเลที่ทราบจ้านวนชาวประมงที่
แน่นอนแต่ไม่ทราบขอบเขตของการจับปลา เป็นต้น 

๓) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตแน่นอนแต่ไม่สามารถระบุจ้านวนผู้ใช้ทรัพยากร
ได้แน่ชัดการจัดการทรัพยากรย่อมท้าได้ยากเช่น ปาุรอบๆ หมู่บา้น มีขอบเขตชัดเจนแต่มีกลุ่มผู้ร่วมใช้
ประโยชน์จากปุาจากพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใชค่นในพ้ืนที่ร่วมใช้ เป็นต้น 

๔) ถ้าไม่ทราบขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและไม่ทราบขอบเขตของผู้ใช้ที่แน่ชัด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นไปด้วยความยากล้าบากยิ่ง เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่
ทุรกันดารที่ไม่มีการจับจองเป็นเจ้าของและมีกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนจากพ้ืนที่ต่างๆ  ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  
เป็นหลักแหล่งต้องเร่ร่อนน้าสัตว์ไปในทุ่งหญ้าเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

                                           
 ปธาน สุวรรณมงคล, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า”,  รายงานการ

วิจัยโครงการปรับภาคราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กองกลาง ส้านักคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน, 2540). 

 Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., “Participation’s place in rural development: seeking 
clarity through specificity”, World Development, 1980, 8(2), pp. 213 – 235. 
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2. การกระจายการลงทุนและผลประโยชน์การลงทุนและการไดร้ับประโยชน์ตอบแทน 
ต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมีผลโดยตรงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอาจ
แยกได้ 4 มิติดังนี้ 

๑) มิติของเวลา ในมิตินี้มองว่าการลงทุนลงแรงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติก่อให้
เกิดผลตอบแทนในเวลาช้าเร็วเพียงใด 

๒) มิติด้านสถานที่ ในมิตินี้มองว่าการลงทุนลงแรงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเกิดข้ึนสถานที่ใด ห่างจากแหล่งลงทุนมากน้อยเพียงใด  เช่น การอนุรักษ์
แหล่งน้้าในชุมชนเป็นการลงทุนที่แหล่งน้้าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถจับสัตว์ น้้า
ได้มากขึ้น 

๓) มิติของความชัดเจนในผลตอบแทนการลงทุนมิตินี้มองความชัดเจนในการได้รับ
ผลประโยชน์  เช่น การใส่ปุยอินทรีย์มีผลต่อการอนุรักษ์ดินท้าให้จุลินทรียใ์นดินเจริญเติบโตท้าให้ 
โครงสร้างดินดีขึ้น ผลดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะจ้าแนกให้เห็นชัดเจนเนื่องจากไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน ส่วนกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้้าในฤดูวางไข่จะท้าให้มีสัตว์น้้าไว้บริโภค เป็นจ้านวนมาก  
ผลดังกล่าวสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

๔) การกระจายผลประโยชน์ผลประโยชน์จากการลงทุนลงแรงเกี่ยวกับทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนทั่วถึงหรือไม่ 

3. ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ  จะเป็นตัวก้าหนดกลุ่มของผู้ที่จะจัดการทรัพยากร
นั้นๆ ถ้าทรัพยากรที่ใช้แล้วต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นฟูใหสู้่สภาพเดิม ต้องให้หน่วยงานของรัฐเข้
ามาดูแลถ้าทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้นต้องมีการจัดการตลอดทั้งปีตัวแทนของรัฐ หรือองค์กร
รัฐบาลท้องถิ่น ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดการและประการสุดท้ายคือ ทัศนะขององค์กรชุมชน  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติว่าเปน็ส่วนรวมหรือส่วนตัวเป็นตัวก้าหนดการจัดการและบ้ารุงรักษาว่าควร
จะเป็นไปในลักษณะใด 

4. คุณลักษณะของผู้ใช้ทรัพยากร  จะมีการพึ่งพาระหว่างสมาชิกมากและมีคุณลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะประสบความส้าเร็จมาก เช่น กลุ่มผู้ใช้น้้าที่มีสมาชิก
กลุ่มแต่ละคนจะต้องพิจารณาการตัดสินใจจากเพ่ือนสมาชิก ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับและแนว
ทางการปฏิบัติของสมาชิกทรัพยากรน้้าบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรน้้า
บาดาลก็เป็นเช่นทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ คือ จะต้องมีการดูแล การจัดหา การใช้ประโยชน์และการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมเก่ียวกับทรัพยากรน้้าบาดาลให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

ในเรื่องของปัจจัยที่เก่ียวข้องและมีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้้า  จากการศึกษาพบว่า  
สิ่งที่เป็นปัจจัยส้าคัญก็คือ การจัดองค์การในการบริหารจัดการและงบประมาณที่จะต้องด้าเนินการ ใน
ขณะเดียวกันการพิจารณาถึงขอบเขตของทรัพยากรและผู้ ใช้ การกระจายการลงทุนและผลประ โยชน์
ในการลงทุน รวมถึงการได้รับประโยชน์ตอบแทน ของกลุ่มหรือชุมชนที่มีความ เกี่ยวข้องกับทรัพยากร  
ธรรมชาติ ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะของผู้ใชท้รัพยากร  ซ่ึงต่างก็เป็น
ปัจจัยส้าคัญอย่างยิ่งที่จะท้าให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการน้้าที่เหมาะสมแก่บริบทนั้นๆ 
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๒.4 การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของทุกฝุายและประชาชนในการจัดการน้้าจึงต้องพัฒนากลไกและ

กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการขึ้นมา โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการ
ท้างานร่วมกัน ของฝุายราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนาการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า โดยให้ความส้าคัญกับการให้ความรู้
แก่แกนน้าชุมชน เพื่อเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและ
จัดท้าข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท้า ฯลฯ 
เหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันน้าพาให้การจัดการทรัพยากรน้้าทุกด้านเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.4.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าตามรัฐธรรมนูญ 

ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ได้มีการ
ก้าหนดหลักการมีส่วนร่วมบรรจุไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในรัฐธรรมนูญของประเทศ 
โดยระบุไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ้ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม บ้ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและก้าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ”
โดยที่น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการด้าเนินชีวิตของทุกๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์ 
และพืช น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในชีวิตประจ้าวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ประจ้าวัน และการใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และน้้าก็จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส้าคัญเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการน้้าทั้งปริมาณและคุณภาพ 
อย่างสอดคล้องและบูรณาการเพ่ือรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกลุ่มน้้าไว้ โดยอาศัยกลไกการมี
ส่วนของทุกฝุายและท่ีส้าคัญคือประชาชนในลุ่มน้้าผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการก้าหนดแนวนโยบ าย ตลอดจนจัดท้าแผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจ ากความสลับซับซ้อนของสภ าพปัญหาที่แปรเปลี่ยน
ตลอดเวล า ท้าให้นโยบ ายและแผนแม่บทดังกล่ าวไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญห า และมี
ข้อจ้ากัดต่อก ารบูรณ าการแผนง านร่วมกันระหว่ างหน่วยง านราชการทั้งส่วนกล างและท้องถิ่นท่ี
รับผิดชอบอย่ างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนได้  และ
เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย เป็นไปอย่ างรวดเร็วมีประสิทธิภ าพ 
ปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับประชาชนอย่างแท้จริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มี
ค้าสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าขึ้น เพื่อก้าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
                                           

 คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า บทสรุปผู้บริหาร, เอกสารอัดส้าเนา, 2558, หน้า 3-2 – 3-4. 
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การปูองกันและแก้ไขปัญห าอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภ าพน้้าของประเทศเป็นไปอย่ างมีเอกภาพและ
บูรณาการต่อมาคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าที่ก้าหนดไว้  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้ถูก ก้าหนดขึ้นโดยยึดหลักการบริหาร
จัดการน้้าในลุ่มน้้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลรวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์
สถานการณ์น้้าและแนวโน้มความต้องการใช้น้้าปัญหาการขาดแคลนน้้าอุทกภัยและคุณภาพน้้าใน ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตบนพื้นฐานของการท้างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี  จึงได้ก่อให้เกิด ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 6 ยุทธศาสตร์ ส้าคัญ 
ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3) ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
4) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า 
5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพปุาต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลาย

ของดิน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

หลักการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คือ  ปัญหาทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
สาเหตุหนึ่ง คือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่
สามารถน้ามาประกอบการวางแผน สั่งการ และการตัดสินใจไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ และการบังคับใช้ ไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน มีเปูาประสงค์เพ่ือให้ มีองค์กร กฎหมาย ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพมีระบบข้อมูลใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้าในระดับชาติและลุ่มน้้าการวางแผนการ
บริหารน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
การด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และมีระบบติดตาม ประเมินผล 
และการบ้ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้ว คงอยู่ในสภาพเดิมอย่างยั่งยืน  โดยมีกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ คือ 

1) จัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าพ.ศ. ....  
2) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ 
3) การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน้้าและเครือข่ายระหว่างลุ่มน้้าทุกระดับ 

ทั้งในและระหว่างประเทศ 



๒๐ 
 

4) การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้้าใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 

5) การศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน้้า/ลุ่มน้้าสาขา 
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  

(1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
(2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา/อนุรักษ/์การใช้ประโยชน์ 
(3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนที่ส้าคัญในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
7) การจัดการน้้าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน 

(๑) การบริหารจัดการน้้าและอาคารชลประทานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ 

(๒) การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม 
8) การควบคุมการบุกรุกทางน้้า 

(๑) การจัดท้าฐานข้อมูลการบุกรุกทางน้้าและแหล่งน้้าสาธารณะ 
(๒) การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับเขตทางน้้าล้ารางสาธารณะ 
(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) การรณรงค์การสร้างจิตส้านึกไม่ให้รุกล้้าทางน้้า 

9) การติดตามและประเมินผล 
10) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

ส้าหรับเปูาหมายของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในเรื่องข้างต้น คือ 
1. มีองค์กร กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติและระดับลุ่มน้้า 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
4. บริหารจัดการน้้าและ ดูแลบ้ารุงรักษาอาคารให้สภาพอาคารสามารถใช้งานได้อย่าง

ยาวนานและมีประสิทธิภาพ 

๒.4.2 แนวทางการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน 

การบริหารจัดการทรัพย ากรน้้าแบบผสมผสาน  (Integrated Water Resources 
Management: IWRM) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จัดท้านโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ารวมถึงการปฏิรูปก ฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือท้าให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวย  (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งการด้าเนินการ
ดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการมีธรรมาภิบาลน้้า (Water Governance) 
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แผนภาพที่ ๒.1 กรอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลน้้า (Water Governance) 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

 

หลักธรรมาภิบาลได้น้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยหลักการ
ดังกล่าวได้กล่าวถึง ความสามารถของระบบทางสังคมในการบริหารจัดการด้วยความเห็นพ้องต้องกัน
ส้าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรน้้า ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวจะประกอบด้วย
ความสามารถในการจัดท้านโยบายสาธารณะที่สังคมยอมรับและมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาและการใช้ 
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในกระบวนการดังกล่าว  เป็นระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยา กรน้้า  ซึ่งกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ดังกล่าว มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจและสถาบันทางกฎหมาย  

องค์ประกอบและธรรมาภิบาลน้้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  (Elements and 
Water Governance on Water Resources Management) ส้าหรับการพัฒนาธรรมาภิบาลน้้าใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้านั้น องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาธรรมาภิบาลน้้า 4 องค์ประกอบหลัก คือ 

                                           
 Ballabh,V, Governance of Water, Institutional Alternative and Political Economy, 

SAGE, 2007. 
 Rogers, P, Water governance in Latin America and the Caribbean, (Washington, 

D.C. : Inter-American Development Bank (IDB), 2002). 
 Moench, M.; Dixit, A.; Janakarajan, M.; Rathore, S.; Mudrakartha, S,“The 

fluidmosaic, water governance in the context of variability, uncertainty and change”,Nepal Water 
Conservation Foundation, Kathmandu, and the Institute for Social and Environmental 
Transition, Boulder, Colorado, USA, 2003. 

 Iza.A, and Stein, R, Rule, “Reforming water governance”, International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, Switzerland, 2009. 
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1. นโยบาย (Policy) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจ้าเป็นจะต้องก้าหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งนอกจากการพิจารณาการใช้น้าเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยัง
ต้องค้านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยาก รน้้านั้น สามารถสร้าง
โอกาสในการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการทบทวนแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการปูองกันภัย
พิบัติที่เก่ียวข้องกับน้าในอนาคต ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน รวมถึงบทบาท หน้าที่
และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้านั้น ยัง
เป็นกลไกที่ส้าคัญ ที่เอ้ืออ้านวยต่อการจัดท้านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านน้าให้มีประสิทธิภาพจากการ
มีส่วนร่วม รวมถึงการตรวจสอบการด้าเนินการที่โปร่งใสและผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินการตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์น้้า  

2. กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในหลายประเทศนั้น กฎหมายมีส่วน
ส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินการด้านธรรมาภิบาลน้้าซึ่งประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ในสิทธิด้านน้้า การจัดสรรน้้า การควบคุมมลพิษทางน้้า การจัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการน้้าและกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย (Water law)  

3. องค์กร/สถาบัน ( Institutions) ประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลน้้า ต้องการองค์กร/
สถาบันที่รองรับ เพื่อรับผิดชอบในการด้าเนินการ รวมถึงการก้าหนดบทบาท หน้าที่และภารกิจที่
ชัดเจนสามารถอธิบายและรับผิดชอบต่อการด้าเนินการ รวมถึงการถูกตรวจสอบจากสาธารณะในการ
ด้าเนินงานเพื่อท้าให้แน่ใจได้ว่ามีธรรมาภิบาลน้้าที่ดีในการบริหารจัดการ  

4. การด้าเนินการ ( Implementation) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวย 
(Enabling environment) ที่เหมาะสม ได้แก่ การมีนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้า
(Policy) กฎหมาย (Law) และองค์กรหรือสถาบันด้านน้้า ( Institutions) รวมถึงแนวทางหรือวิธี การ
ด้าเนินการ ( Implementation) ซ่ึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการสร้างสรรค์ ธรรมาภิบาลน้้า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของระเบียบ ข้อก้าหนด รวมถึงกลไกที่ก้าหนดไว้ ซ่ึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าบรรลุตามเปูาหมายที่ก้าหนด การด้าเนินการที่ล้มเหลวในเรื่องธรรมาภิ
บาลน้้าจะส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบบริการที่ดีด้านน้าได้การบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วมและการ
ตรวจสอบ รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงและความล้มเหลวในการด้าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ก้าหนดไว้  

ส้าหรับพื้นฐานคุณลักษณะของการมีประสิทธิภาพที่ดีในธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้านั้น Global Water Partnership สรุปไว้ ดังนี้ 

1. การเปิดเผยและมีความโปร่งใส  องค์กร หรือสถานบันควรด้าเนินงานด้วยความ
เปิดเผย สร้างความเข้าใจต่อสาธารณะและการเข้าถึงได้ องค์กร หรือสภาบันที่มีธรรมาภิบาลที่ดีควรมี
ความโปร่งใสในการด้าเนินการด้านนโยบายและการติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดท้านโยบายได้ 

                                           
 Global Water Partnership (GWP), Institutional Roles (B), The Enabling 

Environment, Global Water Partnership, <http://www.gwp.org/en/ToolBox/TOOLS/Institutional-
Roles/>, 6 มิถุนายน 2559. 

http://www.gwp.org/en/ToolBox/TOOLS/Institutional-Roles/
http://www.gwp.org/en/ToolBox/TOOLS/Institutional-Roles/
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2. การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  คุณภาพของนโยบายของรัฐขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดท้านโยบายการด้าเนินงานและการประเมินผล
การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจะเป็นการสะท้อนความต้องการของสังคม ช่วยให้เกิดความ
มั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินการ รวมถึงการมีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้จากการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะน้าสังคมไปสู่การมีธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

3. ความสอดคล้องของนโยบายและการปฎิบัติ  จากปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดข้ึนส่งผลให้ธรรมาภิบาลน้้าต้องการความสอดคล้อง
ระหว่างภาคการเมืองซึ่งก้าหนดนโยบาย และความรับผิดชอบในการด้าเนินงานในแต่ละระดับของ
หน่วยงานภาครัฐ การมีธรรมาภิบาลน้้าที่ดีจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
และการใช้ประโยชน์จากน้าซึ่งมีความสัมพันธ์และสร้างผลกระทบระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. ความเท่าเทียมและการมีจริยธรรม  ผู้หญิงและผู้ชายควรจะมีโอกาสอย่างเท่าเทียม
กันในการปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีมากขึ้นมีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหลายภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบกระบวนการการจัดท้านโยบายและการด้าเนินการ รวมถึง
การรับผิดที่เกิดข้ึนธรรมาภิบาลน้้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการทางสังคมและ
หน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการใช้น้้า การเข้าถึงและการครอบครอง ดังนั้น 
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ควรจะมีความยุติธรรมและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบผสมผสาน ( Integrated Water Resources 
Management: IWRM) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง 1) การมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic Efficiency) 2) ความเท่าเทียมกันทางสังคม ( Social 
Equity) และ 3) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainability)  

ในปัจจุบันหลายประเทศได้น้าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาด้านน้้าซึ่ง
นอกเหนือปัญหาด้านการพัฒนาภัยพิบัติและการก่อสร้างแล้ว ปัญหาการขาดธรรมมาภิบาลและ
คอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยการพัฒนาในด้าน
ดังกล่าวยังคงต้องการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท้านโยบายและการบริหาร
จัดการ การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ที่ชัดเจนในสิทธิ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
สังคมเก่ียวกับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคอร์รัปชั่นด้านน้าซึ่งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนั้น อาจจะประกอบด้วยหลากหลายแนวทางในการด้าเนินการและมีความแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ แต่การด้าเนินการทั้งหมดนั้น มุ่งไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ( Good Governance) 
เพ่ือสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาขน รวมถึงการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

                                           
 ชนาวัชร อรุณรัตน์, “ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า”, ข้อมูลองค์ความรู้กรม

ทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , <http://www.dwr.go.th/article/34-1-6>.5 
เมษายน 2559. 
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๒.4.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วม (Flood Risk Management Plans) 

การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วมนั้น จะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องความเสี่ยงภัย
น้้าท่วมการวิเคราะห์สาเหตุอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งการ
พิจารณามาตรการในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจากความเสี่ยงภัยน้้าท่วมดังกล่าว  
European Commission ได้ร่างข้อก้าหนด Directive 2000/60/EC ที่กล่าวถึง แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วมว่าจะต้องให้ความส้าคัญต่อการปูองกัน ความปลอดภัยและความพร้อมใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหรือในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา  โดยวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วมคือการลดความเสี่ยงที่สามารถรับได้  และลดผลกระทบใน
การสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจ จากแนวทาง SPRC-Model ที่ได้ถูกน้ามาประยุกต์ในการพิจารณาการ
เริ่มต้นของเหตุการณ์ (Sources) นั้น จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change)
มีอิทธิพลต่อการจ้านวนการเกิดของพายุฝนและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้้าทะเลซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อภาวะน้้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา   ประเด็นถัดมาจะ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขื่อนโดยตามทฤษฎีนั้น เขื่อนจะออกแบบให้ท้าหน้าที่ในการควบคุม
ระดับน้้าในแม่น้้าและบรรเทาภัยน้้าท่วม อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับน้้าในเขื่อน
ตามท่ีออกแบบและให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนนั้น อาจจะเป็นข้อจ้ากัดในกรณีมี
ปริมาณน้้าไหลเข้าเข่ือนมากกว่าปริมาณความจุของเขื่อนสูงสุด ซึ่งจะน้าไปสู่ความเสี่ยงภัยน้้าท่วม 
รวมถึงการตัดไม้ท้าลายปุาต้นน้้าตอนบนของลุ่มน้้าเจ้าพระยา จะส่งผลให้ระดับการไหลของน้้าเพ่ิมข้ึน
และเกิดการสะสมตะกอนในแม่น้้า  

                                           
 Schanze, J., Zeman, E., & Marsalek, J, Flood risk Management, Hazards, 

Vulnerability and Mitigation Measures, NATO Science Series, IV Earth and Environmental 
Sciences, Vol. 67, 2006. 

 European Commission, “Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of 
the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks”, Official 
Journal of the European Communities, L, 288 (6.11), 2007. 

 Tingsanchali, T. W, “Flood disaster and risk management”, In Invited Paper 
Proceedings, 1st EIT International conference on water resources engineering, Petchaburi, 
Thailand, 2011, August, pp. 15-24. 

 Prajamwong, S., & Suppataratarn, P., “Integrated: Flood Mitigation Management in 
the Lower Chao Phraya River Basin”, In Expert Group Meeting on Innovative Strategies Towards 
Flood Resilient Cities in Asia-Pacific 2009 MEETING DOCUMENTS. 

 Hungspreug, S., Khao-uppatum, W., & Thanopanuwat, S, “Flood management in 
Chao Phraya river basin”, In Proceedings of the International Conference: The Chao Phraya 
Delta: Historical Development, Dynamics and Challenges of Thailand’s Rice Bowl, 2000, 
December,<http://std.cpc.ku.ac.th/delta/conf/Acrobat/Papers_Eng/Volume%201/Wirat%20RID.pdf
>, 6 มิถุนายน 2559. 
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ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความไม่แน่นอนทางอุทกวิทยาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภัยน้้าท่วม ประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของระบบพยากรณ์และการ
เตือนภัยจะเพ่ิมความเสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตพ้ืนที่เมือง  ระบบการพยากรณ์น้้าท่วมจึงเป็นเครื่องมือที่
ส้าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้้าท่วม  การสร้างแบบจ้าลองน้้าท่วมพื้นท่ีเสี่ยงที่พิจารณา
ระดับความสูงของน้้า ( Depth) ช่วงระยะเวลาในการเกิดภัยน้้าท่วม ( Duration of Flooding) และ
ความเร็วในการเกิดน้้าท่วม โดยใช้ข้อมูลน้้าฝนและการไหลของน้้าจากแม่น้้า จะท้าให้สามารถ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ( Residual Risks) ระบบคาดการณ์ที่เชื่อถือได้เป็น
เกณฑ์หลักส้าหรับระบบเตือนภัยเพื่อปูองกันและลดการสูญเสียของชีวิตและความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ การจัดท้านโยบายด้านภัยพิบัติและการก้าหนดบทบาทขององค์กรควรจะด้าเนินการอย่าง
ชัดเจน ซึ่งควรจะต้องพิจารณาในการพัฒนาความสามารถขององค์กรและการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงน้้าท่วม และการบริหารจัดการองค์กร Top-down and 
Bottom-up Approaches ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งการ 
เผยแพร่ข้อมูล ให้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงน้้าท่วมต่อสาธารณะ  

อย่างไรก็ตามการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงน้้าท่วมยังคงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นทั้งในพื้นที่ต้น
น้้าและปลายน้้า ไม่เพียงแต่การได้รับประโยชน์จากการจัดท้าแผนที่น้้าท่วม ( Flood Hazard Maps, 
Flood Risk Maps) การมีแบบจ้าลองและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เชื่อถือได้ และระบบการเตือน
ภัยที่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้มงวดในด้านกฎหมาย ข้อบังคับ การอนุรักษ์พ้ืนทีรับน้้า 
(Catchment Areas) การควบคุมการใช้ที่ดิน การมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดท้านโยบายที่
เห็นผลได้อย่างชัดเจนด้วยการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการส่งเสริม

                                           
 World Meteorological Organization(WMO). Integrated Flood Management 

Concept Paper, WHO-No 1047, Associated Programmer on Flood Management, World 
Meteorological Organization, The Global Water partnership, Geneva 2, World Meteorological 
Organization,<www.unwater.org/downloads/concept_paper_e.pdf>, 6 มิถุนายน 2559. 

 Koontanakulvong, S., Thailand Flood 2011-Cause and Future Management 
System, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2012,
<http://freedownloadb.com/pdf/thailand-floods-2011--41490255.html>, 7 มิถุนายน 2559. 

 Duivendijk, V., “The systematic approach to flooding problems”, Journal of 
Irrigation and Drainage, 55, 2006, pp. 55 – 74. 

 HR Wallingford., Guide for preparation of flood risk management schemes, 
Funded by the European Investment Bank, Wallingford, HR Wallingford Group Ltd, 2007,
<http://www.eib.org/attachments/strategies/flood_risk_management_guide_en.pdf>,7 มิถุนายน 
2559. 

 Associated Programme of Flood Management, (APFM), Urban Flood Management 
in a Changing Climate, Integrated Flood Management Tool Series, WMO/GWP, 2012, 
<http://www.apfm.info/pdf/ifm_tools/Tools_FM_in_a_changing_climate.pdf>, 7 มิถุนายน 2559. 
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การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จะน้าไปสู่การลดความเป็นไปได้และ/หรือผลกระทบของความเสี่ยงภัย
น้้าท่วมในอนาคตของพ้ืนที่เมือง  

๒.4.4 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมหรือไม่เข้าร่วมนั้น มีเงื่อนไขหลายประการที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือผลักดันให้
เข้าไปมีส่วนร่วม Cohen and Uphoff  ได้น้าเสนอบริบทและเงื่อนไขแวดล้อมของการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 

1. ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากร
ที่ต้องการ ลักษณะประโยชน์ที่จะได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการ การ
เข้าถึงการบริหารจัดการโครงการลากรครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 

2. สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ 

ส้าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

ริเริ่มตัดสินใจ ด้าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน

ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( Benefits) ทางด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย

ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการ

ตรวจสอบการด้าเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่  Cohen and Uphoff เป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในขั้นการตัดสินใจมีความส้าคัญมากสาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ และ
การปฏิบัติการจึงมีผลต่อไปยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้น
การตัดสินใจจะมีผลโดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย 

 
 
 
 
 

 

                                           
 ชนาวัชร อรุณรัตน์, “การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้้าท่วมเมือง (ประเทศไทย พ.ศ. 2554)”, 

องค์ความรู้กรมทรัพยากรน้้า, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  <http://www.dwr.go.th/ 
contents/files/article/article_th-28102014-210542-955535.pdf>, 5 เมษายน 2559. 

 Cohen, John M. and Uphoff, Norman T., “Rural Participation: Concepts and 
Measures forProject Design, Implementation and Evaluation”, In Rural Development Monograph 
No.2 The Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University, 
January (1977). 

http://www/


๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
 

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมต่างๆ ของประชาชนนั้นจะต้อง
เกิดจากความพร้อม ความเต็มใจ ความรู้สึกร่วมในการท้ากิจกรรมต่างๆ ของประชาชนนั้นจะต้องเกิด
จากความพร้อม ความเต็มใจ ความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความกระตือรือร้น
ของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนตนเอง 

๒.4.5 การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการในการศึกษาสืบค้น ส้ารวจ 
ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่มปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน 
ความขัดแย้ง การควบคุมแบบแผนการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชนรวมทั้งความต้องการของชุมชนต่อ
การพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขการเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนข้อมูลของชุมชนเพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์
วางแผน ตัดสินใจ ด้าเนินการและการติดตามผลในสิ่งที่ชุมชนได้ตัดสินใจไป อันมีเปูาหมายเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

ตามหลักการและแนวคิดทางสังคมวิทยาดั้งเดิม ได้แบ่งวิธีการศึกษาสังคมและชุมชน
ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 

1. วิธีคิดเอาเอง ( Philosophical Method) โดยการสังเกตอย่างง่ายๆ เพื่อให้เห็น
ปรากฏการณ์ที่แท้จริงที่เกิดข้ึน จากนั้นก็อธิบายสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกต สามารถพัฒนาสิ่งที่พบ
เห็นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีได้ในที่สุดหากพิสูจน์ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้
อย่างแม่นย้าถูกต้อง วิธีการเช่นนี้ใช้การวินิจฉัยส่วนบุคคลของผู้ศึกษา ซึ่งไม่ควรมีอคติ/เอนเอียงใน
การศึกษา 

2. วิธีรวบรวม (Genetic Method) เป็นการศึกษาชุมชนโดยการรวบรวมและสืบค้นจาก
เอกสาร ข้อมูล จดหมายเหตุ บันทึกท่ีได้มีการรวบรวมไว้เพ่ือมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

(1) 
การตัดสินใจ 

(๓) 
รับผลประโยชน ์

(๒) 
ปฏิบัติการ 

(๔) 
ประเมินผล 



๒๘ 
 

3. วิธีการทางสถิติ  (Statistical Method) เป็นการศึกษาชุมชนโดยการออกแบบ
เครื่องมือในการส้ารวจข้อมูลชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือน้าไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 

4. วิธีการศึกษารายกรณี( Case Study) เป็นการศึกษาชุมชนในลักษณะของการเจาะจง
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการศึกษา เป็นการศึกษาส้ารวจอย่างลึกซึ้ง ผู้ศึกษาต้องคุ้นเคยกับกลุ่มเปูาหมาย
เป็นอย่างดีใช้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีระบบปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) การตรวจสอบทัศนคติส่วนบุคคล การเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาแบบนี้ต้องน้าผลการศึกษามาอธิบายเป็นรายกรณีเท่านั้น ไม่
สามารถน้าไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีมีสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างกันเครื่องมือใน
การศึกษาชุมชนมากมาย ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา แต่ละวิธีการต่างก็มีข้อจ้ากัดใน
การน้ามาใช้ทั้งสิ้น ฉะนั้นการเลือกวิธีการศึกษาแบบใดจึงควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ในการท้างานควบคู่ไปด้วย 

การท้างานร่วมกับชุมชน เป็นกระบวนการที่ต้องท้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา
สภาพแวดล้อมชุมชนในเบื้องต้น การเข้าถึงชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน รวมถึงการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม การศึกษาชุมชนจึงต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ชุมชน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการศึกษา ระยะเวลาที่จะ
อ้านวยให้ได้กับการศึกษา ขอบเขตของหน่วยชุมชนที่ศึกษา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือในการศึกษาชุมชนที่ส้าคัญ ดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) 
การประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วนมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

ระหว่างนักวิจัยจากสาขาต่างๆ (บุคคลภายนอกชุมชน) กับประสบการณ์ของชาวบ้าน (บุคคลภายใน
ชุมชน) โดยเลือกใช้วิธีการศึกษาและเครื่องมือหลายๆ อย่างประกอบกันเพ่ือให้เข้าใจสภาพชนบทดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชนในมิติต่างๆ 

2. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) 
การประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมจะเป็นวิธีการศึกษาชุมชนในเชิงของการให้

สมาชิกในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับผู้ศึกษา โดยคนในชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ เริ่ม
จากสิ่งที่ชาวบ้านคิด ชาวบ้านรู้ ชาวบ้านรู้สึก ชาวบ้านเชื่อ แล้วจึงจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาแบบนี้เน้นที่
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นส้าคัญ และให้คนที่ร่วมกระบวนการมีความสามารถท่ีจะวิเคราะห์
ตัดสินใจ และวางแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนได้มากข้ึน 

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนแบบ

ละเอียด โดยเน้นให้ชุมชนเปูาหมายมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
บทบาทส้าคัญในการจัดการชุมชนจะอยู่ที่สมาชิกของชุมชนมากกว่าคณะผู้วิจัย อีกท้ังยังให้บทบาท
ของนักพัฒนาเข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงานควบคู่ไปด้วย 
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เทคนิคนี้ชุมชนจะเห็นความส้าคัญของชุมชน ทั้งในกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารการ
เตรียมความพร้อมชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การตัดสินใจและการด้าเนินงานรวมทั้ง
การติดตามประเมินผล เปูาหมายของกระบวนการวิจัยลักษณะนี้ช่วยให้ชุมชนหรือชาวบ้านมี
ประสบการณ์และทักษะในการวิจัยท้องถิ่น นอกจากนี้ ท้าให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรที่
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ส้าหรับรูปแบบของการรวมตัวเป็นองค์กรของชุมชนนั้น นักวิจัยภายนอกชุมชนท้าหน้าที่
เป็นนักจัดองค์กร ช่วยอบรมความรู้และทักษะของการท้าวิจัยให้แก่ชุมชน และระวังในการครอบง้า
ความคิดและการตัดสินใจของชุมชนและส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้มีบทบาทในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย ซึ่งได้แก่ 1) ระยะก่อนท้าการวิจัย 2) ระยะของการท้าวิจัย3) ระยะการจัดท้าแผน 
4) ระยะการน้าแผนไป 5) ระยะการติดตามและประเมินผล 

4. การวิเคราะห์การพึ่งพาตนเองของชุมชน (TERMS) 
การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงแต่

ละปัจจัยว่ามีความสัมพันธ์กับการแสดงออกถึงพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนในทิศทางใดการ
วิเคราะห์ตามแนวทางนี้มองว่าแต่ละชุมชนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ หลายประการ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิตของชุมชน อีกท้ังปัจจัยที่น้ามาพิจารณาก็อาจปรับเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์และบริบทแวดล้อม ส้าหรับปัจจัยที่น้ามาพิจารณาประกอบด้วย 5 ปัจจัยคือ 

1) การพ่ึงพาตนเองในด้านเทคโนโลยี  (Technology: T) หมายถึง ความสมดุล
ระหว่างความต้องการเทคโนโลยีพ้ืนบ้านกับการตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 

2) การพ่ึงพาตนเองในด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) หมายถึง ความสมดุลระหว่าง
รายได้กับรายจ่ายของครัวเรือนในชุมชนชนบท 

3) การพ่ึงพาตนเองในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  (Resource: R) หมายถึง ความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้ไปกับการทดแทน 

4) การพ่ึงพาตนเองทางจิตใจ (Mind: M) หมายถึง ความสมดุลหรือความมั่นคงของ
จิตใจ ในที่นี้หมายถึงการที่สมาชิกในชุมชนมีจิตส้านึก ความตระหนักและให้ความส้าคัญกับคุณค่าของ
จิตใจ รวมทั้งความโอบอ้อมอารีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อกันของสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน 

5. การพ่ึงพาตนเองทางสังคม ( Social: S) หมายถึง ความสมดุลหรือความเข้มแข็งของ
กลุ่มคน ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กรใดๆ ในสังคม หรือการมีภาวะผู้น้าที่ดีสมาชิกในชุมชนมีความ
ต้องการการมีส่วนร่วมสูง และมีพลังทางสังคมในการริเริ่มแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของศักยภาพของ
ชุมชน  

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม นั้น หลักการส้าคัญท่ีจะน้ามาสู่
กระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการคิดเอาเอง วิธีการรวบรวม วิธีการทางสถิติ หรือแม้กระทั่ง
วิธีการศึกษารายกรณี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน้าไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้
ทั้งนั้นจะต้องมีการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม  การ

                                           
 กิติชัย รัตนะ , การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้้า , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2549). 
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วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และการวิเคราะห์การพึ่งพาตนเองของชุมชน มาเป็นกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือที่จะได้เห็นภาพของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมที่มาจาก
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย 

 

๒.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นสิ่งส้าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ากรมทรัพยากรน้้า

จึงให้ความส้าคัญต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นท่ีได้พยายามสร้างสรรค์เป็นน้้าพักน้้าแรงร่วมกันของคน
ในชุมชนจนกลายเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ้าถิ่นที่เหมาะต่อการด้ารงวิถีชีวิต หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นๆ แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นความรู้หรือเป็นสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือเป็น
ความเชื่อสืบต่อกันมายังขาดองค์ความรู้หรือขาดหลักฐานยืนยันหนักแน่น การสร้างการยอมรับที่เกิด
จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นไปได้ยาก เพราะบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกชุมชนไม่มีประสบการณ์
เช่นเดียวกับคนในท้องถิ่นนั้นๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงถูกละเลยไม่เห็นคุณค่า ท้าให้ไม่มีการน้ามาใช้
ประโยชน์เท่าที่ควร ปรากฏการณ์สูญหายและการด้ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น ภูมิปัญญา
ที่อยู่ได้นานมักเป็นภูมิปัญญาที่ปรับตัวได้สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นปัจจัยภายในและ
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่เป็นปัจจัยภายนอกนั้น 

กรมทรัพยากรน้้าจึงได้สรุปลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าไว้7 ประเภท ประกอบด้วย 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้้า   
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้้า   
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ได้แก่  

1) การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 
2) การใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค 
3) การใช้ประโยชน์ด้านพลังน้้า 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า และปุาต้นน้้า ได้แก่  
1) การอนุรักษ/์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 
2) การอนุรักษ/์ฟ้ืนฟูปุาต้นน้้า  

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้้า ได้แก่  
1) การจัดท้าฝายต้นน้้า 
2) การจัดท้าประปาภูเขา  

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันอุทกภัย  
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

๒.5.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า หมายถึง ความรู้มโนทัศน์ความเชื่อ 
ประเพณีระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิตของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน ที่ถูกน้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชนท้องถิ่น
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ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้้า/การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้า การพัฒนา
แหล่งน้้า และการจัดการองค์กร/กลุ่มผู้ใช้น้้า ฯลฯ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สังคม และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึนจากความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน การปฏิบัติ/
ทดลองในชีวิตประจ้าวันและการเรียนรู้แล้วสั่งสมเป็นประสบการณ์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา  

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรน้้า เพราะน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ได้สั่งสมองค์ความรู้ความเชื่อและภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากร
น้้า การจัดการน้้าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าของชุมชน ผ่านการเรียนรู้สั่งสมและถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้้าเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบ
นิเวศและสังคมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามและ
จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่ผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเกิด
เป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างข้ึนดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อ
ท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
และม่ันคง 

จากลักษณะธรรมชาติของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่ไม่มีการประมวลและจัดให้
เป็นระบบ ชนิดที่เรียกว่า “องค์ความรู้” ฉะนั้นจึงไม่อาจถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโลก
สมัยใหม่ได้แต่ชุมชนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ได้โดยผ่านวิถีชีวิต เป็นการยากที่คนภายนอก
ซึ่งมิได้สัมผัสกับวิถีชีวิตเช่นนั้นจะเรียนรู้ได้อย่างไรก็ตามการพัฒนา “ความรู้” เช่นนี้ขึ้นมาเป็น “องค์
ความรู้” สามารถกระท้าได้และสมควรที่จะกระท้าอย่างยิ่งเพ่ือใช้เป็นฐานส้าหรับการสร้างองค์ความรู้
ของสังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
ในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป  

๒.5.2 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริหารจัดการน้้า 

1. ภูมิปัญญาประปาภูเขา 
ประปาภูเขา หมายถึง ระบบประปาท่ีใช้แหล่งน้้าธรรมชาติ อันได้แก่ น้้าใต้ดิน หรือน้้าหัว

ดิน  มาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้้า เพื่อผลิตให้เป็นน้้าสะอาด ตามหลักวิชาการและวิธีการที่
เหมาะสม แล้วจ่ายน้้าที่ผลิตได้นี้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือใช้การบริโภค-อุปโภค โดยการจ่ายน้้า
ตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า  ทั้งนี้ตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันมีล้าคลองล้าห้วย
ไหลผ่านส่วนราชการต่างๆ จะพัฒนาแหล่งน้้าตามท่ีผู้น้าท้องถิ่นร้องขอหรือพัฒนาตามศักยภาพของ
พ้ืนที่เป็นระบบชลประทานประเภทประปาภูเขา โดยก่อสร้างฝายทดน้้าปิดกั้นล้าน้้าธรรมชาติบริเวณ
พ้ืนที่สูงต้นน้้า และวางระบบท่อส่งน้้าส่งไปยังพื้นท่ีอยู่อาศัยของราษฎรบริเวณด้านล่างหรือบริเวณ
พ้ืนที่ราบโดยแรงโน้มถ่วงของโลกไปใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภคหรือเพ่ือการเกษตร  
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2. ภูมิปัญญาการท้าเหมืองฝาย 

เหมืองฝาย เป็นภูมิปัญญาในการจัดการน้้าส้าหรับการเกษตรของชุมชนในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนที่เรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมล้านนาอันเนื่องด้วยสภาพทางภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า
ล้าธารขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาสูง ที่ดอนเชิงเขามากถึงสามส่วนของพ้ืนที่ 
มีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเพียงหนึ่งส่วนของพ้ืนที่ การบุกเบิกพ้ืนที่ส้าหรับท้านาท้าได้ในพ้ืนที่ราบใน
หุบเขา ที่นาจึงมีสภาพลดหลั่นเป็นชั้นๆ มิได้เรียบเสมอกัน ดังนั้นในการดึงน้้าเข้าสู่ที่นาจึงมีการคิดค้น
การสร้างฝายกั้นล้าน้้าในต้าแหน่งที่สูงกว่าแปลงนา แล้วขุดล้าเหมืองจากหน้าฝายให้น้้าไหลเข้าสู่ที่นา 
เพ่ือให้ทุกคนมีน้้าส้าหรับท้านาเพียงพออย่างเป็นธรรมเสมอกัน โดยมีองค์กรเหมืองฝายที่มีบทบาทใน
การจัดการ ตามข้อตกลงเหมืองฝายที่สมาชิกผู้ใช้น้้าได้ก้าหนดร่วมกัน 

ระบบเหมืองฝาย เป็นระบบการจัดการน้้าระบบหนึ่ง โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
จัดการ การท้าเหมืองฝายแยกออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวฝาย ส่วนนี้ท้าไว้เพื่อกั้นน้้า ให้ระดับ
น้้าสูงขึ้น ส่วนที่ ๒ คือ ล้าเหมือง ส่วนนี้จะมีการขุดดินเพ่ือเป็นคอลงส่งน้้าไปตามที่ต่างๆ ซึ่งอยู่
ตอนท้ายของล้าเหมือง บริเวณตัวฝายจะมีประตูเปิด-ปิดน้้าเอาไว้ เพื่อเปิด-ปิดน้้าตามเวลาที่ต้องการ 
น้้าที่ส่งไปตามเหมืองฝายก็เพ่ือการอุปโภค บริโภค   

การจัดสรรน้้าให้กับคนที่อยู่ท้ายเหมืองฝายที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลูกฝาย ”จะมีสัญญา
ประชาคมร่วมกันของผู้ใช้น้้าว่า การจัดสรรรับน้้าเข้าที่นา จะต้องมีการจัดการดูแลซ่อมแซมเหมืองฝาย
ร่วมกันทุกๆ ปี รวมไปถึงมีบทลงโทษส้าหรับผู้ที่กระท้าความผิดหรือฝุาฝืนกฎระเบียบเหมืองฝาย เมื่อ
มีการละเมิดกฎระเบียบของเหมืองฝายคนที่มีหน้าที่พิจารณาโทษ ชาวบ้านเรียกว่า “แก่ฝาย” 

“แก่ฝาย”เป็นบุคคลส้าคัญท่ีถูกเลือกมาจากชุมชนผู้ใช้น้้าจากเหมืองฝาย คนที่ถูกเลือก
เข้ามาต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นธรรม และสามารถจัดสรรน้้าให้กับลูกสมาชิกฝายได้ใช้กันอย่าง
ทั่วถึง 

การร่วมกันสร้างเหมืองฝาย การซ่อมแซมฝาย การขุดลอกเหมือง การเรียกเก็บและการ
ยินยอมจ่ายเงินค่าน้้าในข้างต้นนี้ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ แต่เรื่องธรรมดาๆ นี้แหล่ะที่แสดงให้เห็นว่า 
การจัดการน้้าด้วยระบบเหมืองฝาย เป็นโครงการน้้าที่เกิดข้ึนจากความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
และด้ารงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการจากชุมชนท้องถิ่นโดยแท้เพราะการบริหารจัดการน้้าหรือ
ทรัพยากรใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่เกิดข้ึนจากความฝันอันสวยหรู ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินและ
วัตถุเท่านั้นที่หาซื้อ ฤาเร่ขายกันได้ รวมถึงไม่ใช่การผลักภาระหน้าที่ในการดูแลจัดการ ไปเป็น
สัมปทานของบริษัทข้ามชาติ หรือของใครคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้น  แต่จะต้องเป็นความต้องการของ
คนในพ้ืนที่ อันจะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่ต้องดูแลรักษา ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจกันเท่านั้น จึงจะท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว 
ประเทศของเราก็จะมีแต่ได้กับได้ คือได้มี ได้ใช้ทรัพยากร ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

เหมืองฝายเป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย ตัวฝายกับ ล้าเหมือง การสร้างตัวฝายใช้
วัสดุอุปกรณ์พ้ืนบ้าน ใช้ไม้ไผ่ ไม้จริง หิน วางไม้คร่าววางขวางล้าน้้าแล้วตอกยึดด้วยไม้หลักสร้างเป็น
ฐานกว้างในล้าน้้า แล้วค่อยๆวางไม้คร่าวซ้อนและตอกตรึงด้วยไม้หลักหรือใช้ก้อนหินวางข้ึนเป็นชั้นๆ
อย่างแข็งแรงมั่นคงพอที่จะไม่ถูกกระแสน้้าพัดพัง ก่อขึ้นจนได้ความสูงในระดับท่ีสามารถทดน้้าเข้าล้า
เหมืองแล้วไหลลงสู่ที่นาได้  



๓๓ 
 

3. ภูมิปัญญาฝายชะลอน้้า (Check Dam) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่รอดของปุาไม้เป็น
อย่างยิ่ง  ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้ที่ได้ผลดียิ่ง
กล่าวคือ ปัญหาส้าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของปุาไม้นั้น น้้าคือสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน้าให้ใช้ฝายกั้นน้้าหรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกขาน
กันว่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น 

ฝายชะลอน้้า (Check Dam) คือ สิ่งที่ก่อสร้างขวางก้ันทางเดินของล้าน้้า ซึ่งปกติมักจะ
กั้นห้วยล้าธารขนาดเล็กในบริเวณท่ีเป็นต้นน้้าหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ท้าให้พืชสามารถด้ารงชีพ
อยู่ได้ และหากช่วงที่น้้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้้าให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหล เท
ลงไปในบริเวณลุ่มน้้าตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้้าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 

ฝายแม้ว เป็นชื่อเรียก โครงการตามแนวพระราชด้าริ เกี่ยวกับ วิศวกรรม แบบพื้นบ้าน 
ฝายแม้วเป็นฝายชะลอน้้ากึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้้าในล้าธาร หรือทางน้้าเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นท่ี
นานพอที่จะพ้ืนที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมาก
พอที่จะพัฒนาการเป็นปุาสมบูรณ์ขึ้นได้ ฝายแม้วยังอาจใช้เพื่อการทดน้้า ให้มีระดับสูงพอที่จะดึงน้้าไป
ใช้ในคลองส่งน้้าได้ในฤดูแล้ง โครงการตามแนวพระราชด้ารินี้ได้มีการทดลองใช้ที่ โครงการห้วยฮ่อง
ไคร้ จ.เชียงใหม่ และประสบผลส้าเร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอ่ืนๆต่อมา 

ฝายชะลอน้้าสร้างขวางทางไหลของน้้าบนล้าธารขนาดเล็กไว้ เพื่อชะลอการไหล- ลด
ความรุนแรงของกระแสน้้า ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง - เมื่อน้้าไหลช้าลง ก็มีน้้าอยู่ในล้าห้วยนาน
ขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง - ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้้า ลดการตื้นเขินที่ปลายน้้า ท้าให้น้้าใสมี
คุณภาพดีขึ้น - ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ปุามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ - สัตว์ปุา 
สัตว์น้้า ได้อาศัยน้้าในการด้ารงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น - ดินชื้น ปุาก็ชื้น กลายเป็นแนว
กันไฟปุา ลดความรุนแรงของไฟได้  

4. ภูมิปัญญาบ่อล่อปลา (ส่างปลา)     

บ่อล่อปลาหรือ ส่างปลา ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ขุด บ่อไว้ตรงพื้นท่ีลุ่มที่สุดของนา
นิยมขุดเป็นบ่อ 4 เหลี่ยม ลึกพอท่วมหัว ขอบหลุมจะใช้ท่อนไม้ก้ันไม่ให้ดินพังตระกูลใหญ่ ท้าหลุม
ใหญ่ ตระกูลเล็กก็ท้าหลุมเล็กตามด้วย ถือเป็นบ่อที่ขุดไว้ใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะทั้งการดักปลา 
เลี้ยงปลา เก็บน้้าไว้ใช้ในการท้านาหรือการใช้รดผักสวนครัวที่ปลูกไว้ส้าหรับบริโภคในครัวเรือนใน
กรณีของส่างปลานั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือส่างปลาที่มีขนาดใหญ่โดยจะใช้เครื่องจักรในการ
ขุด ขนาดของบ่อนั้นจะอยู่ระหว่าง 1 งาน- 1 ไร่ ประโยชน์เพื่อการกักเก็บน้้าไว้ใช้น้้าที่เก็บอยู่ในบ่อ
ชนิดนี้มาจากน้้าฝนตามธรรมชาติรวมทั้งน้้าจากคลองชลประทาน  นอกจากนี้แล้วบ่อมีใช้เครื่องจักร
ขุดขนาดใหญ่ยังใช้เลี้ยงปลา น้้าในบ่อก็ผันไปใช้ในการเกษตร และใช้ในครัวเรือนหากมีผู้ที่มีอยู่บริเวณ
หัวไร่ปลายนาก็สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อน้้านี้ในการอุปโภคได้ ส่างปลาอีกลักษณะหนึ่งเป็นบ่อน้้า
ขนาดเล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 เมตร โดยทั่วไปสางปลา ชนิดนี้จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของที่นา 
ซึ่งก็สามารถดักปลา เลี้ยงปลา  หรือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆได้อีกด้วย ส่างปลา ทั้งสอง



๓๔ 
 

ลักษณะเป็นระบบคิดของชาวบ้านในการกักเก็บน้้าหากเกิดการขาดแคลนน้้า หรือการน้าน้้าไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องรอฝนฟูาตามธรรมชาติหรือเครื่องสูบน้้าที่จะน้าน้้าจากแม่น้้า
ชีขึ้นมาใช้ส่งผ่านคลองชลประทานนอกจากประโยชน์จากการใช้น้้าโดยตรงในด้านเกษตรกรรม 
ทางอ้อมก็ยังสามารถเลี้ยงปลา ดักปลา หรือใช้น้้าเพื่ออุปโภคภายในครัวเรือน ซึ่งในพ้ืนที่การเกษตร
นั้น ก็มีชาวบ้านที่ออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่กันเกือบสิบครัวเรือน ซึ่งก็ได้น้้าจากบ่อดังกล่าวที่ขุดขึ้น
ส้าหรับการใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
 

๒.6 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่มาจาก น้้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาพ้ืนที่ปุาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
การพัฒนาในระยะยาว 

การจัดการน้้าอย่างยั่งยืน หมายถึงวิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้้ามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้
เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือ
ท้าลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ 

1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ …ควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพ้ืนฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า และทรัพยากรอื่นที่เก่ียงข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน 

ในการจัดการน้้าและทรัพยากรอ่ืนๆซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่าง
บูรณาการและมีความยั่งยืนนั้นต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความหลากหลายของ
ความรู้ต่างๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (น้้าในบรรยากาศ น้้าบนผิวดิน น้้าบาดาล) ร่วมกับ 
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรปุาไม้ (รวมสัตว์ปุาและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มน้้า (หรือเขต
พ้ืนที่ที่ก้าหนด) จะต้องด้าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้้า โดยมีวิธีคิดและด้าเนินงาน
หลายด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ
น้้า ดิน และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึง
ประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน้้าเป็นหลัก นี่คือการจัดการน้้าแบบบูรณาการ 

ปัญหาการจัดการ ลุ่มน้้าถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ เป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ยากต่อการแก้ไข เพราะมีองค์ประกอบและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 



๓๕ 
 

1. ในลุ่มน้้ามี องค์กรหรือกลุ่มที่เก่ียวข้องเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับน้้ามากมาย ท้าให้
วิธีการด้าเนินงานของแต่ละกลุ่มงานไม่ประสานและไม่มีความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้้า แม่
วงก์ที่บางครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเก่ียวกับปัญหาความต้องการน้้าการจัดสรรน้้า การผลักดันน้้า
รวมถึง การจัดหาการพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้้า  เพื่อให้ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพจ้าเป็นต้องมีข้อมูลและองค์กรรองรับส้าหรับการจัดการเฉพาะเพ่ือให้มีการ
พิจารณาปัญหาต่างๆ ภายในลุ่มน้้า ซึ่งมีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มีการ
ควบคุม การพัฒนา การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน การจัดการอย่างเป็นระบบภายในลุ่มน้้าที่มีความชัดเจนนี้จะสามารถลดความขัดแย้งต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการก้าหนดจากบน
ลงล่างหรือมีการก้าหนดให้ด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก 
หรืออาจจากผู้มีอ้านาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่
ว่าเป็นการก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้้า ระบบชลประทาน และอ่ืนๆ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหา ให้กับ
ประชาชนชุมชนได้ ทั้งๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชน
ในระดับรากหญ้าที่แท้จริงการประเมินโครงการ การวางแผนด้าเนินการที่หน่วยงานส่วนกลางจัดท้า
ขึ้นหรืออาจเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น  ซึ่งนอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลายโครงการ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ ยัง
เกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่องมาจากการเกิดผลกระทบกับเขาท้ังหลายที่
หน่วยงานมักไม่มีค้าตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชน
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรน้้าและทรัพยากรต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

3. ปัญหาการขาดแคลนน้้า ภาวะน้้าท่วมและอุทกภัย หรือการลดลงของคุณภาพน้้าที่ยัง
ก่อความเดือดร้อนไปทั่วล้วน เกิดมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้นและถือว่าเป็นปัญหาในรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้้า ส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานแบบแยก
ส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงนโยบายเชิงสถาบันหรือองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการน้้า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรน้้า ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรื่องส้าคัญที่ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการ
กันใหม ่

4. เนื่องด้วยกฎหมายไทยก้าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างกว้างๆ ว่า ทรัพยากรน้้า
เป็นของทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้บางคนสามารถใช้น้้าอย่างไม่จ้ากัด ท้าให้ บางคนมีสิทธิที่จะใช้ได้
แต่ก็ใช้น้้าได้ในจ้านวนที่น้อยกว่าหรือด้อยประสิทธิภาพกว่าจากปัญหาความเหลื่อมล้้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่
ต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้น้้าว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 

5. ปัจจุบันน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของส่วนรวมมิใช่เป็นของบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดโดยเฉพาะทุกคนสามารถเข้าถึง การใช้ประโยชน์จาก น้้าได้โดยเสรี การที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
อย่างแน่ชัดเช่นนี้ บางครั้งท้าให้น้้าแทบไม่มีราคาหรือมีมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะใน
กรณีน้้าหลากหรือน้้าท่วม ที่ต่างคนก็ต่างอยากจะผลักน้้าให้แห้งไปจากพ้ืนที่ตน โดยไม่คิดจะกักหรือ
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เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในวันที่น้้าแห้งหรือแล้งซึ่ง ณ วันนั้นน้้าจะมีราคาและมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็น
อย่างมาก 

จาก ศึกษาการบริหาร ทรัพยากรน้้า โดยภาพรวม สรุปได้ว่า  แม้ว่า ทุกคนทุกฝุายจะ
ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นและได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่างๆ ทั้งหลายก็ยังมี
อยู่อย่างเดิมและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี และแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ
พยายามด้าเนินแก้ไขปัญหาโดยมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่การด้าเนินการส่วนใหญ่ของแต่
ละหน่วยงานแม้จะมีหลักการที่จะด้าเนินการโครงการร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วปรากฏว่ามี
การท้างานเป็นแบบเอกเทศและขาดการประสานงานกันอย่างจริงจังนอกจากนี้การแก้ไขปัญหามัก
ด้าเนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลัก จึงมักก้าหนด
แนวทางหรือกลยุทธ์จากส่วนกลางซึ่งอาจท้าให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขาดความสมบูรณ์ เนื่องจาก
ไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีผลท้าให้การวางแผน
และการด้าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร 
 

2.7 การจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

น้้าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งจากภัยน้้าแล้ง ภัยน้้าล้น และภัยน้้าเสีย
ด้วยแนวพระราชด้าริการพัฒนาแหล่งน้้าและระบบชลประทาน เพื่อให้ราษฎรมีน้้ากินน้้าใช้ที่พอเพียง
ไม่มากเกินความจ้าเป็น ไม่น้อยกว่าความต้องการ และมีคุณภาพที่ดีเปลี่ยนจากสภาพปัญหาที่มีอยู่
ไปสู่การด้ารงชีวิตที่เปี่ยมสุข ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่
เหล่าพสกนิกรเป็นล้นพ้น จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาสมกับที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชา
สามารถยิ่งว่า พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้้า 

ทรงตระหนักความส้าคัญของน้้าคือต้นทุนหลักของชีวิต ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีแห่ง
การครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ไม่มีถิ่นที่ใดที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง ทั้งนี้ทรงมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่
พสกนิกร ทรงตระหนักว่าปัจจัยหลักที่ส้าคัญอย่างยิ่งของความอยู่ดีของชีวิตนั้นคือ น้้า  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุก ท้าให้มี
ปริมาณน้้าต้นทุนจ้านวนมากทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน หากขาดการจัดการน้้าที่ดี จะไม่สามารถเก็บกัก
น้้าจ้านวนมากนั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับมีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้้าล้าธาร ท้าให้
ปริมาณน้้าลดน้อยลงไป จนเกิดปัญหาภัยแล้งและเม่ือถึงฤดูฝนก็ไม่มีก้าแพงตามธรรมชาติที่จะปูองกัน
การไหลของน้้า น้้าที่ไหลบ่าเข้ามาปะทะอย่างรวดเร็วจึงสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง จนเกิดเป็น
ปัญหาอุทกภัย ขณะที่ชุมชนในเขตเมืองต้องเผชิญปัญหาจากน้้าท่วมขังและน้้าเสีย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด้าริไว้มากมาย เพื่อควบคุมน้้าให้
ได้ดังประสงค์ท้ังแนวพระราชด้าริการพัฒนาแหล่งน้้าและแนวพระราชด้าริการจัดการระบบ
ชลประทาน ซึ่งช่วยแก้ไขและปูองกันปัญหาจากน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง และ ทรงให้ความส้าคัญ
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อย่างยิ่งยวดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส้าคัญของการด้ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน 

“… หลักส้าคัญว่า ต้องมีน้้า น้้าบริโภคและน้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่น 
ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้…”  

เป็นความตอนหนึ่งในพระราชด้ารัสอย่างตรงไปตรงมาที่ทรงวางน้้าหนักให้กับเรื่อง น้้า 
โดยที่น้้านั้นเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการด้ารงชีวิต ถ้าไม่มีน้้าชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ 

และอีกพระราชด้ารัสหนึ่งเกี่ยวกับความส้าคัญของน้้าที่ต้องมีการจัดการให้มีพอ 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝูาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2536 ว่า 

“…เคยพูดมาหลายปีแล้ว ในวิธีที่ปฏิบัติเพ่ือที่จะให้มีทรัพยากรน้้าที่พอเพียงและ
เหมาะสม ค้าว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้อุปโภคใน
บ้าน ทั้งในการใช้ในการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชะงักลง 
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่าประเทศไทยเราก้าวหน้า เจริญ ก็จะชะงัก ไม่มีทางท่ีจะมีความเจริญ
ถ้าไม่มีน้้า…” 

จากกระแสพระราชด้ารัสดังกล่าว ท้าให้ทุกคนตระหนักถึงความห่วงใยปัญหาเกี่ยวกับ 
น้้า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง 

ดังนั้นน้้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและ
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และชุมชนในลุ่มน้้า ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้้า
บางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง 
และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายที่เข้าใจใน
รากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้้าในปัจจุบันควรมีกลไกส้าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝุายใน
การท้างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด้าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ แบบบูรณา
การในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม 

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่มาจากน้้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาพ้ืนที่ปุาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
การพัฒนาในระยะยาว 

การจัดการน้้าอย่างยั่งยืน หมายถึง วิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้้ามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้
เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือ
ท้าลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ 

                                           
 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.  2529 ณ 

พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน. 
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1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพ้ืนฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้้า และทรัพยากรอื่นที่เก่ียงข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน 

ในการจัดการน้้าและทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่าง
บูรณาการและมีความยั่งยืนนั้นต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความหลากหลายของ
ความรู้ต่างๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (น้้าในบรรยากาศ น้้าบนผิวดิน น้้าบาดาล) ร่วมกับ 
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรปุาไม้ (รวมสัตว์ปุาและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มน้้า (หรือเขต
พ้ืนที่ที่ก้าหนด) จะต้องด้าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้้า โดยมีวิธีคิดและด้าเนินงาน
หลายด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ
น้้า ดิน และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึง
ประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน้้าเป็นหลัก นี่คือการจัดการน้้าแบบบูรณาการ 

 

2.8 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ 
การบริหารจัดการน้้าทั้งประเทศต้องด้าเนินการในระดับลุ่มน้้าและครอบคลุมทุกลุ่มน้้าใน

ประเทศตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการ
จัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพ่ือรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึน 
ทั้งนี้แนวคิดในการบริหารจัดการน้้า ได้แบ่งตามพ้ืนที่ คือ พื้นที่ต้นน้้า ให้ความส้าคัญกับการชะลอน้้า 
มิให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง พ้ืนที่กลางน้้า ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าร่วมกับการจัดการประตู
ระบายน้้าและการระบายน้้าตลอดแนวพ้ืนที่กลางน้้า เพื่อปูองกันความเสียหายจากน้้าท่วมให้เกิดข้ึน
น้อยที่สุด และพ้ืนที่ปลายน้้า ให้ความส้าคัญกับการเร่งระบายน้้าและผลักดันน้้าออกสู่ทะเลโดยเร็ว 

“...การพัฒนาแหล่งน้้านั้น ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ. กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้
เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน้้ากักเก็บไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ...แต่ถ้าไม่มีการควบคุมน้้าท่ีดีพอแล้ว เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
สูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่
สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง...”  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าน้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยต้องประสบ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้้าสายใหญ่และบริเวณท่ีราบเชิงเขา ในพื้นที่ชนบท
น้้าท่วมท้าให้ราษฎรต้องเผชิญกับความเดือดร้อน ความรุนแรงของกระแสน้้าที่ไหลทะลักท่วมท้นสร้าง
                                           

 พระราชด้ารัส ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “น้้าและการพัฒนา : น้้าเปรียบดัง
ชีวิต” ณ โรงแรมแชงกรีลา วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘. 



๓๙ 
 

ความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรมและบ้านเรือน ส่วนน้้าท่วมในเมือง นอกจากปิดก้ันเส้นทางสัญจร
แล้ว ราษฎรยังต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากปัญหาน้้าท่วมขังท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทุกอย่าง
ของคนเมือง สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทรงทุ่มเทก้าลังพระวรกายและ
พระราชทานพระราชด้าริแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดมา ทรงตระหนักว่าน้้าเป็นทรัพยากรต้นทุนของ
ชีวิตเป็นปัจจัยส้าคัญอันดับแรกในการด้ารงอยู่สิ่งส้าคัญอย่างยิ่งที่จะท้าให้ประชาชนมีชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขคือ ต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลหรือ การควบคุมน้้าให้ได้ดัง
ประสงค ์ดังหลักการจัดการตามแนวพระราชด้าริที่แสดงดังแผนภาพที่ 2.3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.3 แสดงหลักการจัดการตามแนวพระราชด้าริ  

 
การพัฒนาแหล่งน้้านั้นในหลักใหญ่ ก็คือ การควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์ท้ังปริมาณและ

คุณภาพ กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็จะต้องมีกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมี
คุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ปัญหาอยู่ที่ว่า การพัฒนา
แหล่งน้้ามันนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แค่ถ้าไม่มีการควบคุมน้้าท่ีดีพอแล้ว เมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  

 
 
 
 
 

                                           
 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ , “The 

Third Princess Chulaborn Science Congress”, ณ โรงแรมแชงกรีลา วันท่ี 11 ธันวาคม 2538. 

สังเกต ศึกษา ทดลอง 

บริหารจัดการตามหลักธรรมชาติ 

เสริมศักยภาพตามหลักธรรมชาติ 

เขาใจ 

เขาถึง 

พัฒนา 



๔๐ 
 

1. แนวพระราชด้าริจัดการ 3 น้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.4 แนวพระราชด้าริจัดการ 3 น้้า 
 

2. การจัดการน้้าท่วมในส่วนภูมิภาค 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาข้อมูลหลายด้านและมีพระบรมราชวินิจฉัย
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา มีพระราชด้าริเลือกใช้วิธีการแก้ไขต่างๆ ให้เหมาะกับ
สภาพท้องที่และประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งงบประมาณได้พระราชทานแนว
พระราชด้าริให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับไปด้าเนินการ ซึ่งเป็นแนวพระราชด้าริเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนและปัญหาระยะยาว  

แนวหลักคิดพ้ืนฐาน “การปูองกันน้้าเข้าและระบายน้้าออก ” เป็นที่มาของแนว
พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลากหลายด้านทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะพ้ืนที่และ
การคลี่คลายปัญหาในระยะยาว ได้แก่ 

1. การสร้าง “คันก้ันน้้า” เป็นการก่อสร้างคันดินกั้นน้้าขนาดที่เหมาะสม ขนานไปตาม
ล้าน้้า เพื่อปูองกันไม่ให้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การสร้าง “ทางผันน้้า ” เพ่ือผันน้้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นเข้ามาให้ออกไปลงล้าน้้าสายอื่น หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม 
เช่น คันก้ันน้้าโครงการมูโนะและโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนราธิวาส  

เสริมตาม 

หลักธรรมชาต ิ

น ้ามากเกินไป 

คันกั้นน้้า, ทางผันน้้า 

แกม
ลิง 

ฝนหลวง 

น้้าดีไล่น้้าเสีย 

กังหันน้้าชัยพัฒนา 

ชัก
โครก 

น ้าน้อยเกินไป น ้าคุณภาพไม่ด ี

น้้า
ท่วม 

น้้า
แลง 

น้้า
เสีย 



๔๑ 
 

2. “การปรับปรุงสภาพล้าน้้า ” ช่วยระบายน้้าที่ท่วมทะลักให้ไหลไปตามล้าน้้าได้สะดวก
ขึ้นเช่น การขุดลอกคลอง การก้าจัดวัชพืช การตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
ทางเดินน้้า และการหาทางขุดคลองใหม่ให้เป็นล้าน้้าสายตรง  

3. การสร้าง “เขื่อนเก็บกักน้้า ” เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูน้้าแล้ง
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก เขื่อนอเนกประสงค์มีประโยชน์ทั้งเป็นอ่างเก็บน้้าและปูองกัน
อุทกภัย เพื่อกั้นน้้าจ้านวนมากในฤดูฝนมิให้ไหลหลากลงมาท่วมบริเวณท่ีราบใต้เขื่อนอย่างรวดเร็วและ 

4.“การระบายน้้า” โดยมีแนวพระราชด้าริโครงการ “แก้มลิง” น้าทาง ด้วยการน้าน้้ามา
เก็บไว้ในพ้ืนที่ว่างหรือแหล่งน้้าธรรมชาติในยามน้้าหลาก เมื่อปริมาณน้้าลดลงแล้วจึงระบายน้้าลง
ทะเล เช่นเดียวกับลิงที่เก็บตุนกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนแล้วค่อยๆ เอาออกมาเคี้ยวกินในภายหลัง 

๓. การจัดการน้้าท่วมในเขตเมือง 

“...ระดับน้้าทางด้านตะวันออกของกรุงเทพ มหานคร คือ น้้าที่มาจากแม่น้้าปุาสักสูงกว่า
ด้านที่มาจากแม่น้้าเจ้าพระยาประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ความรู้นี้ไม่เคยมีใครเคยรู้...” 

“...ท้าให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรมชลประทานเกิดความรู้ว่าน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร มาจาก
ไหน และไปไหน...”  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้เห็นถึงสาเหตุส้าคัญของปัญหาน้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร ว่าสืบเนื่องจากตั้งอยู่บนที่ลุ่มปากแม่น้้าเจ้าพระยา และอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลปาน
กลางเพียงเล็กน้อย อีกทั้งประเทศไทยยังมีท่ีตั้งในเขตมรสุมที่มีฝนตกชุก หากมีฝนตกหนักติดต่อกันน้้า
เหนือจะหลาก เมื่อประกอบกับน้้าทะเลหนุน ท้าให้เกิดภาวะน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ได้นอกจาก
ปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว ความรุนแรงของน้้าท่วมในกรุงเทพมหานคร ยังเกิดจากการเติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็ว คลองท่ีเคยใช้เป็นเส้นทางระบายน้้าได้ถูกถมเป็นถนนจ้านวนมาก การสูบน้้าบาดาลมาใช้
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้แผ่นดินกรุงเทพมหานคร ทรุดตัวอย่างรวดเร็ว  

กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับน้้าท่วมซ้้าซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนและส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ 
พุทธศักราช ๒๕๒๖ และพุทธศักราช ๒๕๓๒ สร้างความเสียหายให้แก่พสกนิกร เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศอย่างมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรที่
เกิดข้ึนตลอดมาในพุทธศักราช ๒๕๒๖ พระองค์เสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตรสถานการณ์น้้า
ท่วมถึง ๖ ครั้ง และเสด็จพระราชด้าเนินลุยน้้าท่วมที่ประตูน้้าคลองพระยาราชมนตรีเขตบางขุนเทียน
เป็นระยะทางถึง ๑ กิโลเมตร 

แนวพระราชด้าริปูองกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยู่บนพื้นฐานของการ
ปูองกันน้้าจากภายนอกพ้ืนที่ไหลเข้ามา น้าน้้าที่เกิดจากฝนตกในพ้ืนที่ออกไป และการสร้างพื้นที่เก็บ
น้้าที่มามากก่อนระบายออกท้านองเดียวกับการปูองกันน้้าท่วมในส่วนภูมิภาค เช่น การก่อสร้างคันดิน
กั้นน้้า ปูองกันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาและน้้าตามคลองรอบๆ กรุงเทพมหานคร ด้านทิศเหนือและ

                                           
 พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝูาฯ 

ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต วันที่ ๔ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗. 
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ด้านตะวันออกไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้นในการปรับปรุงล้าน้้าที่มีอยู่เดิม ดังจะเห็นได้
จากพระราชด้าริโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ พร้อมประตูระบายน้้าที่อ้าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการเพื่อประโยชน์ส้าหรับเร่งระบายน้้าออกจากกรุงเทพมหานคร สามารถ
ย่นระยะทางการไหลบ่าของแม่น้้าเจ้าพระยาเพื่อลงสู่อ่าวไทย จาก ๑๖ - ๑๘ กิโลเมตร เหลือเพียง 
๖๐๐ เมตร ท้าให้บรรเทาวิกฤตน้้าท่วมใหญ่กรุงเทพมหานคร ได้ในช่วงพุทธศักราช ๒๕๔๙ และท่ี
ส้าคัญคือ การสร้างจิตส้านึกของประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้้าให้ดีตลอดไป 

4. พระราชด้าริจัดการด้านชลประทาน 

แนวพระราชด้าริล้าดับแรกๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าของเกษตรกร คือ การสร้าง
อ่างเก็บน้้าเพื่อเก็บกักน้้ามิให้ไหลล้นไปอย่างสูญเปล่า ทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศในเบื้องต้นด้วย
พระองค์เอง พร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชด้าริแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด้าเนินงานในขั้น
รายละเอียดต่อไป ยังผลให้ปัจจัยการเกษตรของราษฎรในพ้ืนที่เหล่านั้นได้รับการพัฒนา 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทางด้านชลประทานโครงการแรก เริ่มเมื่อ
พุทธศักราช ๒๕๐๖ คืออ่างเก็บน้้าเขาเต่า อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นมาพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ได้พัฒนา
งานด้านการจัดการแหล่งน้้าขึ้นทั่วไป ขยายไปยังพ้ืนที่แห้งแล้งในภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้้า และเข่ือนเกิดข้ึนจากโครงการตามแนวพระราชด้าริกระจายอยู่ทุกภูมิภาค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด้าริให้มีการสร้างฝายทดน้้า ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่
ท้าการเกษตรสูงกว่าล้าห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการท้าสิ่งก่อสร้างปิดขวางทางน้้าไหล เพื่อทดน้้าที่ไหลมา
ให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันน้้าเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้้า ส่วนน้้าที่เหลือจะไหลล้นข้ามฝายไปเอง 
รวมถึงพระราชทานแนวพระราชด้าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกหนองบึงเพ่ือให้การระบายน้้าตาม
ธรรมชาติเป็นไปอย่างสะดวก ทรงแนะน้าให้ขุดสระเก็บน้้าในไร่นาซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บกักน้้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก 

5. แนวพระราชด้าริกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้า 

“...แนวพระราชด้าริในการแก้ปัญหาน้้าท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปูองกันและบรรเทาท้ังน้้าท่วมอันเกิดจากฝนตกหนัก น้้าไหลบ่าจากภาคเหนือ
และน้้าทะเลหนุน คือ จะต้องปูองกันได้ทุกสาเหตุ โดยทรงวางแผนและพระราชทานวิธีปฏิบัติเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอนเมื่อผู้รับสนองพระราชด้าริมีความคิดเห็นขัดแย้งก็จะทรงเปิดโอกาสให้เข้าเฝูาฯเพ่ือ
ทูลถาม ทรงอธิบายและให้กลับไปทดลองท้า ทรงพอพระทัยในการโต้แย้งซักถามเพราะแสดงว่ามี
ความสนใจในงานและต้องการให้งานประสบผลส้าเร็จ...”  

 
 

                                           
 ประเสริฐ สมะลาภา อ้างใน ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , แนวพระราชด้าริในมหา

นครคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ้ากัด , 2554), หน้า 
12-13. 
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5.1 โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

เป็นพระราชด้าริหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน
น้้าท่วมล้น (Flood Management) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
ตระหนักถึงภัยที่ร้ายแรงของวิกฤติน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ด้วยกันหลายประการ อาทิ การเร่งระบายน้้าออกสู่ทะเลผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกันการขยายตัวของเมือง และแปรสภาพให้เป็นทางระบาย
น้้าเมื่อถึงฤดูน้้าหลาก ก่อสร้างระบบปูองกันน้้าท่วม รวมถึงการสร้างพ้ืนที่รับน้้า หรือ “แก้มลิง” เพ่ือ
เก็บกักน้้าไว้ชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้้าหลัก โดยมีลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง 
ดังนี้ 

๑) ด้าเนินการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ลง
คลอง พักน้้าขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะท้าหน้าที่เป็น
บ่อเก็บน้้าขนาดใหญ่ คือ แก้มลิง 

๒) เมื่อระดับน้้าทะเลลดต่้าลงกว่าระดับน้้าในคลอง ก็ท้าการระบายน้้าจากคลอง
ดังกล่าวออกทางประตูระบายน้้า โดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก ( Gravity Flow) ตาม
ธรรมชาติ 

๓) สูบน้้าออกจากคลองที่ท้าหน้าที่ แก้มลิง นี้ ให้ระบายออกในระดับต่้าที่สุดออกสู่
ทะเล เพ่ือจะได้ท้าให้น้้าตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้้าท่วมพ้ืนที่ลดน้อยลง 

๔) เมื่อระดับน้้าทะเลสูงกว่าระดับน้้าในล้าคลองให้ท้าการปิดประตูระบายน้้า เพื่อ
ปูองกันมิให้น้้าย้อนกลับ โดยยึดหลักน้้าไหลทางเดียว ( One Way Flow) หลักการ ๓ ประเด็น ที่
โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลส้าเร็จตามแนวพระราชด้าริ คือ 

(๑) การพิจารณาสถานที่ท่ีจะท้าหน้าที่เป็นบ่อพักและวิธีการชักน้้าท่วมไหลเข้าสู่
บ่อพักน้้า 

(๒) เส้นทางน้้าไหลที่สะดวกต่อการระบายน้้าเข้าสู่แหล่งที่ท้าหน้าที่บ่อพักน้้า 
(๓) การระบายน้้าออกจากบ่อพักน้้าอย่างต่อเนื่อง 

5.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ "คลองลัดโพธิ์" 

โครงการคลองลัดโพธิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิ
พล ๒ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริได้เกิดข้ึนในระยะเวลา ๑๕ ปี หลังจากวันที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด้าริแก่คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง โครงการทั้งหมดเป็นความพยายาม
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านใต้และจังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นองค์รวม 
ด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วนเพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้ส้าเร็จลุล่วงตาม
พระราชประสงค์  

แนวพระราชด้าริในการขุดขยายคลองลัดโพธิ์ให้มีขนาดใหญ่และจัดสร้างประตู
ระบายน้้า และการปรับปรุงถนนให้เป็นโครงข่ายวงแหวน ตลอดจนการสร้างสะพานขึงแฝดข้ามล้าน้้า
เจ้าพระยาถึงสองช่วง จ้าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย จึงจะคุ้มกับงบประมาณจ้านวนมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชด้าริให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบน้า
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โครงการไปศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ อย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งวางแผนในทางปฏิบัติด้วย
แนวทางท่ีดีที่สุดที่คัดสรรแล้วเพ่ือไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเกิดผลกระทบกับคนในพื้นท่ี
มากเกินไปเมื่อโครงการคลองลัดโพธิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล 
๒ ได้เปิดใช้งาน จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณประโยชน์อย่างยิ่งท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนทั้งสองนคร 
เนื่องจากสามารถบรรเทาปัญหาในการบริหารจัดการน้้าและการจราจรในคราวเดียวกัน เป็นการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ "เบี่ยงน้้า" (Diversion) 

นอกจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานแนวพระราชด้าริในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณคุ้งน้้าเจ้าพระยาส่วนที่ขนานนามว่า 
“กระเพาะหมู” แห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้มหานครกรุงเทพมากที่สุด จึงเกิดเป็น
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ซึ่ง
เปรียบเสมือนปอดของมหานครแห่งนี้เพ่ือให้อยู่คู่สังคมตราบนานเท่านาน  

5.3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้้าควรพิจารณาน้าแนวทางการจัดหาน้้าตามรูปแบบ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บริเวณวัดชัยมงคล อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี มาใช้กับพ้ืนที่บริเวณโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปิง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่บริเวณท่ีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จ้านวน 
10 ไร่ ต้าบลคุ้มเก่า อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้เป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาน้ามาปรับปรุง
พ้ืนที่ให้สามารถท้าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อการพิจารณาข้อมูลจากการตรวจสภาพพ้ืนที่ และ
รายละเอียดจากแผนที่ มาตราส่วน 1 : 100 ,000 พ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยมะควัด และหมู่บ้านปุาไม้ 
เหนืออ่างเก็บน้้า หนองกระทิง ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเล็กๆ สภาพ
ดินลูกรังปนกรวดหน้าดินถูกกัดเซาะมีอินทรีย์วัตถุน้อย ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ แนวทางการพัฒนาตามรูปแบบโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน โดยขุดลอกร่องหุบ
ระหว่าง ลูกเนินให้ลึกและกว้าง แล้วน้าดินที่ขุดไปปิดกั้นระหว่างลูกเนินให้สามารถเก็บกักน้้าได้เป็น
ช่วง ๆ ลงไปสู่ที่ต่้ากระจายไปตามความเหมาะสมส้าหรับพ้ืนที่ที่จัดเป็นแปลงที่ท้ากินและไม่มีร่องหุบ 
ควรพิจารณาขุดสระเพ่ือเก็บน้้าในบริเวณท่ีที่มีพ้ืนที่รับน้้าไหลลงสระ ส่วนพื้นที่บริเวณยอดเนิน ซึ่งยาก
แก่การจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร ควรใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกปุา เพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้น และชะลอ
กระแสน้้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ลาดชันมากควรปลูกหญ้าแฝก เพื่อปูองกันการกัดเซาะพังทะลายของดิน
และควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินควบคู่ไปด้วย 

การจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อน
แนวคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ทรงมีความเข้าใจว่าน้้าไหลอย่างไร จากฝนมาเป็นน้้า จะเก็บ
น้้าได้อย่างไร ใช้อย่างไร แล้วต้องดูแลน้้าอย่างไร เริ่มจากการมีฝายชะลอความชุ่มชื้นตั้งแต่ในปุาผ่าน
เมืองมีแก้มลิง และมีการจัดการน้้าท่วม จนกระทั่งถึงการปล่อยออกสู่ทะเล หรือระบบการบ้าบัดน้้า
เสียในชุมชนเมืองดังที่บึงพระราม ๙ ในกรุงเทพมหานคร และที่แหลมผักเบี้ย เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า
                                           

 ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, แนวพระราชด้าริในมหานครคลองลัดโพธิ์และสะพาน
ภูมิพล, เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-12. 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดอย่างเป็นระบบ และครบองค์รวม การจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการจัดการน้้าอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ดิน น้้า และปุา ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น ระบบภูเขาปุาหรือ
ปุาเปียกโดยการสูบน้้าขึ้นไปพักในบ่อพักน้้าบนภูเขาแล้วท้าระบบกระจายน้้าช่วยการปลูกปุาแบบกึ่ง
ถาวร  การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การฟ้ืนฟูสภาพปุาชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอาศัย และขยายพันธุ์
สัตว์น้้า การสร้างอ่างเก็บน้้า อีกท้ังยังมีการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เช่น การท้า
เกษตรผสมผสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกเห็ด การปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ือใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การขยายพันธุ์สัตว์ปุา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเจียระไนพลอย กลุ่มท้าผ้าบาติก             
กลุ่มออมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  ผลของการด้าเนินการด้านต่างๆ ที่กล่าวมา
อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝุายท้าให้พื้นที่ท่ีมีสภาพเกือบเป็นทะเลทรายกลับกลายมาเป็นพื้นที่ท่ี
มีปุาอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งน้าความสุขมาสู่ประชาชนและสัตว์ปุาปูรากฐานให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และน้าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

 

2.9 เครือข่ายการจัดการน้้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
“...การจัดการน้้าชุมชนนั้น เห็นความส้าเร็จในบางชุมชนแล้ว ให้ชุมชนชาวบ้านที่มี

ความรู้ ประสบความส้าเร็จ มีประสบการณ์จัดการ และพัฒนาน้้าในพ้ืนที่มาช่วยขยายผลไปยังชุมชน
อ่ืน...”  

จากข้อมูลในปี 2557 ของกรมชลประทาน พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
ประมาณ 131 ล้านไร่ ในจ้านวนนี้อยู่ในเขตชลประทานเพียง 29 ล้านไร่ หรือราวร้อยละ 20 
เท่านั้น ที่เหลืออีกประมาณ 102 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 80 อยู่นอกเขตชลประทานที่ต้อง
อาศัยน้้าตามฤดูกาลและการบริหารจัดการน้้าของแต่ละชุมชนเพ่ือให้เพียงพอต่อการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค ทว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยอยู่พ้นสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อน 
แล้วค่อยแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ คือการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ให้ตรงสาเหตุ ซึ่งเป็นที่มาของแนว
พระราชด้าริการบริหารจัดการน้้าชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ ด้าเนินงานตามทฤษฎี
ใหม่ มีกองทุนบ้ารุงรักษาและขยายผล ที่ส้าคัญคือมีการถ่ายทอดความส้าเร็จสู่ชุมชนอ่ืนให้เกิดเป็น
เครือข่ายการจัดการน้้าชุมชนได้ในที่สุด 

เพ่ือสนองแนวพระราชด้าริดังกล่าว สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดประกวดชุมชนเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศมีการจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้้าในระดับชุมชนได้ โดยแบ่งชุมชนที่เข้าประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                                           

 พระราชด้ารัส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ช้ัน 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศริริาช. 
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1. ชุมชนแม่ข่าย คือชุมชนที่เป็นตัวอย่างความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้้ามาเป็น
แม่ข่ายในการขยายผล โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการจัดการทรัพยากรน้้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแม่ข่าย ขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้้าไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ มุ่งเน้น
การพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า รายได้ และผลผลิตของชุมชน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการจัดการทรัพยากร
น้้าที่ให้ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกิดเครือข่ายความคิดและการท้างานที่ชุมชนมี
บทบาทร่วมในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน 

2. ชุมชนเครือข่าย คือชุมชนที่พัฒนาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิง
ปฏิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลและความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการน้้า ได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการ
ท้างานเป็นเครือข่ายการจัดการน้้าชุมชนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลแนวคิดและตัวอย่างความส้าเร็จ เรื่องการจัดการทรัพยากรน้้า
ชุมชนไปสู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ที่ผ่านมามีชุมชนที่ประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการน้้าภายในชุมชนตนเองและ
สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ เช่น 

1. เครือข่ายลุ่มน้้าแม่ละอุป ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ใช้แผนที่
วางแผนจัดการน้้าและใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย เส้นทางน้้า แผนที่ฝาย แนวเขตท่ีท้ากิน และ
แนวเขตปุาชุมชน 

2. ชุมชนบ้านผาชัน ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ร่วมกันสร้างฝายวังอีแร้ง 2 
เสริมบริเวณปุาต้นน้้า 

3. ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคา อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร ร่วมกันปรับปรุงท่อน้้า
ชนิดท่อลอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งและระบายน้้า 

4. ชุมชนปุาภูถ้้า ภูกระแต ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ร่วมกันส้ารวจ เก็บข้อมูล 
ท้าผังน้้าเพื่อสร้างความ “เข้าใจ” ในพ้ืนที่ของตนเอง 

จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน ตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะน้าสู่ความเข้มแข็งและความม่ันคงในการจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศซึ่งมีชุมชนมากกว่า 6 หมื่นชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองด้านทรัพยากรน้้า รวมถึงเชื่อมโยง
แนวทางการบริหารจัดการน้้าไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการท้างานที่มีกระบวนการคิด 
ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือท้าร่วมกัน ภายใต้การบริหารจัดการของชุมชนและเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
ประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพื่อน้าไปสู่
แนวทางการพัฒนาการจัดการน้้าอย่างยั่งยืนได้ในท่ีสุด 
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า 
สายันต์ พูลจันทร์  ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างมีประสิทธิผลในเขตส้านักชลประทานที่ 12” พบว่า  
1. สภาพรวมการบริหารจัดการน้้าและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้้าในเขตส้านักชลประทานที่ 12 ทุกด้านอยู่ในระดับมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจ พบว่า มีองค์ประกอบส้าคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้้า จ้านวน 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ก) ด้านการ
บริหารจัดการน้้าชลประทาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการน้้าชลประทาน การบริหารงานภายใน
กลุ่มผู้ใช้น้้า การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ชลประทาน และการดูแลบ้ารุงรักษา ข) ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การให้ค้าปรึกษา การให้ข้อมูลการควบคุมโดยประชาชน การ
บ้าบัดจัดการให้เหมาะสม การท้าให้พอใจ การมอบหมายอ้านาจและการเป็นหุ้นส่วน 

3. ปัจจัยคัดสรรการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน้้าที่มีอิทธิพลส้าคัญและมีค่าอ้านาจการท้านายตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ประกอบด้วย ก) ด้าน
การควบคุมโดยประชาชน ได้แก่ มีการจัดตั้งสถาบันชุมชนใหม่ข้ึนมาควบคุม โดยผู้อาศัยทั้งหมด  
(R2 = 43.40%) และกลุ่มผู้ใช้น้้ามีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในด้านนโยบายและแง่มุมการจัดการ 
(R2 = 7.90%) ข) ด้านการเป็นหุ้นส่วน ประกอบด้วย ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวและประเมินผลการท้างาน ( R2 = 16.90%) และ ค) ด้านการจัดการน้้าชลประทาน 
ได้แก่ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมปิด-เปิดน้้าของชลประทาน (R2 = 7.30%) 

4. แนวทางการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิผลในเขต
ส้านักชลประทานที่ 12 ที่ต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 7 แนวทางคือ 1) จัดตั้งเครือข่าย
และคัดเลือกตัวแทน (ประชาชน) กลุ่มผู้ใช้น้้าร่วมเป็นกรรมการกลางกับภาครัฐ (ชลประทาน) 2) จัด
ประชุมกรรมการกลางเป็นประจ้าเดือนละครั้ง 3) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้าในพื้นท่ีคูส่งน้้าสายต่างๆ เป็น
ประจ้า (3 เดือนต่อครั้ง) เพ่ือร่วมรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน 4) จัดให้มีคณะกรรมการประจ้าของ
กลุ่มผู้ใช้น้้าในแต่ละชุมชนเพ่ือให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์น้้า 5) ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือ
ประชาชนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ของชลประทานเป็นหลัก 6) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริม
ให้แก่กลุ่มหรือชุมชนได้เรียนรู้โดยถือเป็นงานที่ชลประทานจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมหรือท่ีเรียกว่า 
CSR (Cooperate Social Responsibility) และ 7) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
ผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีจิตส้านึกในการใช้น้้า  

กิติชัย รัตนะ  ได้ศึกษาวิจัย “ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ 
จังหวัดตาก” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ด้านการจัดการลุ่มน้้าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.2 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านผู้น้าชุมชน การมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการลุ่มน้้าในระดับปาน

                                           
 สายันต์ พูลจันทร์, “การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขต

ส้านักชลประทานที่ 12”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ (การบริหารการพัฒนาองค์กร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา, 2555). 
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กลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่ม น้้า ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ความรู้ด้านการจัดการลุ่มน้้า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชนข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูปุาต้นน้้า การปูองกันไฟปุารวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าและการจัดการปุาชุมชน  

วิภาวี กฤษณะภูติ  ได้ศึกษาวิจัย “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะ
มหาอุทกภัย ปี 2554: เรียนรู้ความส้าเร็จจากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” พบว่า  

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการชุมชนในภาวะ  
มหาอุทกภัย ปี 2554 ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ
อนามัย  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอาชญากรรม  และด้านการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในการจัดการ
ชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ นัยส้าคัญทางสถิติ
ที0่.05อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในต้าบลที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี2554 โดยภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

3. การถอดบทเรียนความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมของ ชุมชนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554 พบว่า  ปัจจัยที่น้ามาสู่ความส้าเร็จของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการในภาวะวิกฤติดังกล่าวได้แก่ ผู้น้า (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้น้าชุมชน/ประธานชุมชนและพระภิกษุสงฆ์) มีภาวะผู้น้าแบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนความสามัคคีของคนในชุมชนความเสียสละการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการ
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ   

ไพลิน นุชถาวร  ได้ศึกษาวิจัย “ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้า
ชลประทาน : กรณีศึกษา โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า  

1. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้าชลประทานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้าทุกขั้นตอน 
พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ 6 ตัวแปร มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ การสื่อสาร

                                           
 กิติชัย รัตนะ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ  จังหวัดตาก”, บทความ

วิจัย, การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ครั้งท่ี 9, 6-7 ธันวาคม 2555, 
หน้า 363 – 371. 

 วิภาวี กฤษณะภูติ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554 : 
เรียนรู้ความส้าเร็จจากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, บทความวิจัย , วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 30 (2) พ.ค. - ส.ค. 56, หน้า 65-66. 
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และการประชาสัมพันธ์ บทบาทผู้น้ากลุ่มผู้ใช้น้้า ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้น้้า ความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ใช้น้้า ความพึงพอใจของผู้ใช้น้้า และบทบาทสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า พบว่า ผู้ใช้น้้า
ขาดการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาการก้าหนดระเบียบ 
กระบวนการ และวิธีด้าเนินกิจกรรมทางการบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา การร่วมสมทบแรงงาน
ในการขุดลอกคลอง-คูส่งน้้าและทางระบายน้้า และมีปัญหาด้านการเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการ
บริหารจัดการน้้าและการบ้ารุงรักษา ทั้งนี้ผู้ใช้น้้าได้เสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการน้้า
และการบ้ารุงรักษา ทั้งนี้ผู้ใช้น้้าได้เสนอแนะเจ้าหน้าที่ชลประทานควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และ
ผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยกันตรวจสอบการส่งน้้าอย่างเคร่งครัด ควรซ่อมแซมคลองให้ใช้งานได้ดี และควร
เก็บเงินค่าน้้าชลประทาน  

เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์  ได้ศึกษาวิจัย “ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ” พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ภาพรวมของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างมีระดับของการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง แต่มีส่วนร่วมในการด้าเนินการมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ปัญหาที่พบด้านการจัดการน้้าตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ประชาชนไม่ให้ความส้าคัญกับการประชุมกลุ่ม องค์กรหรือกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าไม่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการน้้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักให้
ประชาชนต่อการจัดการน้้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ปัญหาด้านการส่งน้้าล่าช้า
ไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง คลองส่งน้้าชลประทานเกิดการรั่วซึม อุดตันมีวัชพืชขวางทางการ
ไหลของน้้าท้าให้การส่งน้้าไม่สะดวก จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของชาวบ้าน เพ่ือให้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าร่วมกัน 
สร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกระบวนการและผลประโยชน์ของการท้าวิจัย ประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้รับจากการบริหารจัดการน้้า สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการวิจัย โดยอาศัยกลไก
การมีส่วนของทุกฝุายและท่ีส้าคัญคือประชาชนในพื้นท่ีผู้มีส่วนได้เสียด้วย เพื่อให้ทรัพยากรน้้ามีใช้
อย่างทั่วถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าก็ควรที่จะต้องเป็น “การจัดการน้้าอย่างยั่งยืน ”
โดยเน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้้ามี
ใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและพอประมาณ รักษาดุลยภาพทางธรรมชาติใน
ลุ่มน้้าไว้ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝุายโดยเฉพาะประชาชนในลุ่มน้้าผู้มีส่วนได้เสียด้วย  

                                           
 ไพลิน นุชถาวร, “การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้้าในการบริหารจัดการน้้าชลประทาน : กรณีศึกษา

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 
ราช, 2552). 

 เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”, รายงานวิจัย , (ส้านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555). 



๕๐ 
 

จันทิมา ตั้งตระกูลทรัพย์  ได้ศึกษาวิจัย “ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร ” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส้าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ประกอบอาชีพท้านา แหล่งที่มาของรายได้มากจากการเพาะปลูก รายได้ 30,001-40,000 
บาท รายได้ที่ได้รับเฉลี่ยเท่ากับ 42,084 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีรายได้ต่้าสุด 10,000 บาท/
ครัวเรือน/ปีมีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ ส้าหรับผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนใช้น้้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองส่งน้้าและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรรน้้า ส่วนผลการศึกษาระดับความรู้ในการใช้น้้าและระดับการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในการใช้น้้าอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้า กล่าวคือ การจัดการ การจัดสรร การใช้ทรัพยากรน้้า การแก้ไขปัญหา
น้้าท่วม น้้าเน่าเสีย การอนุรักษ์แหล่งน้้า ตลอดจนการจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้้าในกิจกรรม
ต่างๆ ในขณะที่ระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้้าอยู่ในระดับต่้า โดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้น้้าจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์  

สุดารัตน์ ภิรมย์  ได้ศึกษาวิจัย “ การจ้าลองสภาพน้้าท่วมด้วยแบบจ้าลอง HEC- RAS 
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในแม่น้้าเจ้าพระยา ตอนล่างโดยใช้แก้มลิง ” 
พบว่า  

แนวทางท่ี 1 สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดได้ 103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหลัก
จากมีแก้มลิงสามารถลดระดับน้้าจากไม่มีแก้มลิงได้เฉลี่ยทั้งล้าน้้าเป็น 0.36 เมตร  

แนวทางท่ี 2 สามารถลดอัตราการไหลสูงสูดได้ 1,020 ลูกบาศก์เมตรและการมีแก้มลิง
ท้าให้ระดับน้้าลดลงเฉลี่ยทั้งล้าน้้าเป็น 0.78 เมตร 

แนวทางท่ี 3 สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดที่ด้านท้ายน้้าของแก้มลิงที่ 1 เท่ากับ 8.4 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสามารถลดระดับน้้าลงได้เฉลี่ยทั้งล้าน้้าเท่ากับ 1.09 เมตร  

ณรงค์ พลละเอียด ได้ศึกษาวิจัย “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า” พบว่า สาเหตุของวิกฤตการณ์น้้า ส่วนหนึ่ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อีกส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมมนุษย์ที่ยังไม่หยุดท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การบริหารจัดการภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงท้าให้เกิด
ภาวะน้้าแห้ง น้้าท่วม น้้าเสีย น้้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นตามวงรอบปีเป็นปะจ้าทุกปี ผล
ความก้าวหน้าในการด้าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ในห้วง 8 เดือนแรก ได้ผลงานรวมประมาณร้อยละ 
                                           

 จันทิมา ตั้งตระกูลทรัพย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้า ในพื้นที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). 

 สุดารัตน์ ภิรมย์, “การจ้าลองสภาพน้้าท่วมด้วยแบบจ้าลอง HEC- RAS และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในแม่น้้าเจ้าพระยา ตอนล่างโดยใช้แก้มลิง”, รายงานวิจัย , (นครปฐม: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554). 



๕๑ 
 

70 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานระยะเร่งด่วน หากรัฐบาลยึดแนวทางและรูปแบบตามแนวพระราชด้าริฯ ใน
การจัดการพ้ืนที่ “ต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า” จะมีโอกาสประสบความส้าเร็จสูง แต่ความเสี่ยงที่
ส้าคัญที่สุด คือ จะต้องปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นหรือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ส่วน
ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ จ้าต้องสร้าง “ข้อต่อ” ระดับพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมต่อกับองค์กรระดับนโยบาย การ
แก้ไขปัญหาจะมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

กองนโยบายและแผนงาน  ส้านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาวิจัย “ ผลกระทบ
ของระบบปูองกันน้้าท่วม (แก้มลิง) ต่อประชากรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร” พบว่า  

1. ประชากรในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจาก
เป็นผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานมีการเดินทางออกไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ที่สนองตอบ
กิจกรรมของเมือง 

2. การตั้งถ่ินฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้ที่มีภูมิล้าเนาดั้งเดิมเป็น 
ชุมชนเก่าแก่และท่ีดินอยู่อาศัยเป็นของบรรพบุรุษดั้งเดิม แต่มีบางส่วนเช่าที่เอกชนและที่ดินของ
กรมการศาสนา   

3. การติดตามข่าวสารในสถานการณ์น้้าท่วมส่วนใหญ่ได้รับรู้ข่าวสารตลอดทางโทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ตมากที่สุด 

4. ประชากรกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในมาตรการฟื้นฟู ซ่อมแซม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพคันก้ันน้้าให้สูงขึ้นเพื่อปูองกันน้้าท่วม และระบบระบายน้้าของกรุงเทพมหานครอยู่
ในระดับปานกลาง  

5.ประชากรกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อม่ันในระบบปูองกันน้้าท่วมของ
กรุงเทพมหานครว่าจะสามารถปูองกันน้้าท่วมในปี 2555 นี้ ได้ กรุงเทพมหานครได้มีการประชา
สัมพันธ์แผน การปูองกันน้้าท่วม เป็นระยะผ่านช่องทางสื่อต่างๆ แต่ระดับความพึงพอใจของประชา
กรกลุ่มที่ถูกสัมภาษณส่วนใหญ่ที่พึงพอใจในระดับปานกลาง  

อย่างไรก็ตาม  คนในชุมชน  มีความรักถ่ินฐาน และไม่คิดจะย้ายถึงแม้ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตน้้าท่วมเม่ือ ปี 2554 ซึ่งพ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้้าท่วมสูง โดยเฉลี่ย 100 เมตร นาน 1 – 2 
เดือน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการสัญจร เพราะไม่มีเรือใช้ และกังวลเรื่องสัตว์มีพิษท่ีมากับ 
น้้าท่วม ขยะและน้้าเน่าเสีย ขาดอาหารและน้้าสะอาดบริโภค  

มานะ ขุนวีช่วย ได้ศึกษาวิจัย “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย ความรู้และการจัดการน้้า
ของคนนครศรีธรรมราช ” พบว่า ปัญหาเกี่ยวข้องกับน้้าของประเทศไทยมีเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะใน
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงของปัญหานี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในฐานะท่ีน้้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

                                           
 ณรงค์ พลละเอียด, “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้

ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ วิทยาลัย
ปูองกันราชอาณาจักร, 2554). 

 กองนโยบายและแผนงาน ส้านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, “ผลกระทบของระบบปูองกันน้้าท่วม 
(แก้มลิง) ต่อประชากรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร, 2555), หน้า 40. 



๕๒ 
 

การด้ารงชีพของคนตลอดมา ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความรู้เรื่องน้้าในสังคมไทยยังมีอยู่
น้อย เท่าที่มีอยู่มักเป็นความรู้ในชุดของราชการ ได้แก่ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่
ความรู้เรื่องน้้ากระจายอยู่ในชุมชนทุกแห่งในประเทศไทย ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ 
นี้เป็นชุดความรู้ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เหล่านั้น แต่ความรู้
ดังกล่าวนี้มักไม่เป็นที่ยอมรับและคนกลุ่มต่างๆ ไม่ได้ให้ความส้าคัญ หน้าซ้้ายังถูกมองเป็นเรื่องของ
ความรู้ที่ขาดหลักวิชาการไม่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาประเทศท่ีก้าลังก้าวสู่ความทันสมัย กล่าว
เฉพาะชุมชนในนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่เคยร่้ารวยด้วยภูมิปัญญาเก่ียวกับน้้า โดยเฉพาะการที่
ชุมชนในที่ราบลุ่มของนครศรีธรรมราช เคยผ่านการท้านามาอย่างยาวนานท้าให้จ้าเป็นต้องมีความรู้ที่
เหมาะสมในการจัดการน้้า เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้งนี้เพราะ
ความรู้เกี่ยวกับน้้าย่อมหมายถึงความส้าเร็จของการประกอบอาชีพท้านา ในขณะที่คนใน
นครศรีธรรมราชในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่เชิงเขา พื้นที่ปุาพรุ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ก็จะมีชุดความรู้ที่เป็น
แบบฉบับของตัวเองเช่นกัน เช่น คนในพ้ืนที่เชิงเขาในพ้ืนที่นครศรีธรรมราช มีความรู้เรื่องการสร้าง
ฝายชะลอน้้า การน้าความรู้สมัยใหม่มาผสมกับความรู้เก่าในการจัดท้าระบบประปาภูเขา รวมถึง
ความรู้เรื่องการหาตาน้้าในการขุดบ่อ เป็นต้น ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่ปุาพรุมีความรู้เรื่องน้้ารูปแบบหนึ่ง 
เช่น การสร้างวิธีการเก็บกักน้้าเพื่อบริโภค การขุดบ่อเพ่ือเก็บน้้าไว้ใช้ การขุดบ่อล่อปลา ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการหาตาน้้าในพ้ืนที่ปุาพรุ รวมถึงการสร้างวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งน้้าของคน
กลุ่มต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพรุ ผู้คนในพื้นที่ราบลุ่มและชายฝั่งทะเลมีองค์ความรู้เรื่องน้้าและการ
จัดการอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การท้าระบบชลประทานโดยชุมชนที่เรียกว่าเหมืองหัวนา ระบบการขุด
โคกยกร่องซึ่งเป็นระบบการจัดการน้้าของชุมชนในลุ่มน้้าปากพนังในปัจจุบัน รวมถึงความรู้เรื่อง
ฤดูกาลของน้้า ความรู้เรื่องการคาดการเก่ียวกับปริมาณของน้้าในแต่ละปีโดยวิธีการต่างๆ หรือการให้
ความหมายเกี่ยวกับน้้า เช่น น้้าพะ น้้าหลาก น้้าท่วม  

ส้าหรับ ความรู้เรื่องน้้าสมัยใหม่ เช่น การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การ
จัดการน้้าแบบใหม่ เช่น การจัดสร้างเหมืองฝาย การสร้างทางระบายน้้าคอนกรีต การสร้างเข่ือนโดย
กรมชลประทาน การจัดการน้้าโดยระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาสู่สังคม
นครศรีธรรมราช พร้อม ๆ กับกระแสการพัฒนาแนวใหม่ ช่วงเวลานี้เองที่ ความรู้เรื่องน้้าและการ
จัดการของผู้คนในนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ดั้งเดิมถูกมองเป็นเรื่องท่ีขาดหลักวิชา 
สถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับน้้า เช่น น้้าหลากถูกมองเป็นปัญหา กล่าวได้ว่าการเข้ามาของการ
จัดการน้้าแบบใหม่ส่งผลกระทบกับความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวนครศรีธรรมราช อย่างไรก็
ตามความรู้เรื่องน้้าและการจัดการน้้าแบบเดิมของชาวนครศรีธรรมราชไม่ได้หายไปเสียทีเดียว ยังคงมี
อยู่บ้างทั้งท่ีเป็นรูปแบบดั้งเดิมและที่เป็นความรู้ที่ประยุกต์ใช้ตามสมัย แต่นับวันความรู้เหล่านี้จะลด
บทบาทในฐานะเป็นสิ่งสร้างสรรค์ชุมชนลงเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจ้าเป็นในการค้นหาความรู้
เรื่องน้้าและระบบการจัดการน้้าของชุมชนต่างๆ ในนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชนขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อว่าความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าอาจได้รับ
การยอมรับในทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อศึกษาองค์ความรู้เรื่องน้้าและการ
จัดการของชาวนครศรีธรรมราชในพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ 3 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่



๕๓ 
 

เชิงเขา พื้นที่ปุาพรุ  และพ้ืนที่ราบลุ่ม และเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้้าประปาหมู่บ้านของต้าบล
ละอาย อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กล่าวโดยสรุป ในการบริหารจัดการน้้านั้น นอกจากการให้ค้าปรึกษา การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนแล้ว สิ่งที่ส้าคัญก็คือควรที่จะมีการจัดตั้งเครือข่ายและคัดเลือกตัวแทน 
กลุ่มผู้ใช้น้้าร่วมเป็นกรรมการกลางเพ่ือร่วมรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน มีการพัฒนาจิตส้านึกในการใช้
น้้า เพ่ิมบทบาทผู้น้ากลุ่มผู้ใช้น้้าเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการน้้าร่วมกัน โดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝุายและประชาชนในพื้นท่ีผู้มี
ส่วนได้เสียในเชิงพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย 

ในขณะที่การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้ารินั้น ควรที่จะมีการวางแผนการใช้น้้า 
การจัดสรรน้้า การมีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองส่งน้้า เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งและน้้าเน่าเสีย 
มีความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้า การน้าความรู้สมัยใหม่มาผสมกับความรู้เก่า  เช่นการจัดท้าระบบ
ประปาภูเขา การหาตาน้้าในการขุดบ่อ และการสร้างวิธีการเก็บกักน้้าเพื่อบริโภค  

 

2.11 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ( Conceptual Framework) เรื่อง “การบริหารจัดการ

น้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
น้้าตามแนวพระราชด้าริโดยรวม ซึ่งได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ 
มีกรอบแนวคิดที่ส้าคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา 
ดังนี้ 

 

                                           
 มานะ ขุนวีช่วย, “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยความรู้และการจัดการน้้าของคน

นครศรีธรรมราช”, รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556). 



๕๔ 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

การบริหารจัดการน้้าในเขต
อ้าเภอแม่วงก ์

การส้ารวจ รวบรวมและสืบคนภูมิปัญญาทองถิ่นในการ
บริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก ์

การบริหารจัดการน้้าในเขต
อ้าเภอลาดยาว 

การบริหารจัดการน้้าในเขต
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใน
การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าร ิ

 

๑. ประเด็นปัญหา/ความตองการในเชิงพื้นที่ 
๒. ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน 
๓. ภูมิปัญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการน้้า 
๔. การบริหารจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริ 

การสัมภาษณก์ลุ่มผูใชน้้า (Group Interview)  
ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าร ิ

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าร ิ

ในระดับพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช 

๑. การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ ( สังเกต 
ศึกษา ทดลอง) 

๒. การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึง (บริหาร
จัดการตามหลักของธรรมชาติ) 

๓. การบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนา (เสริม
ศักยภาพตามหลักธรรมชาติ) การบริหารจัดการน ้าอย่างย่ังยืน

ตามแนวพระราชด้าริในพื นที่ 
ลุ่มน ้าแม่วงก ์

ตอนที่ ๑ ขอมูลเชิงบริบทของชุมชน 
ตอนที่ ๒ สถานการณ์และการใชประโยชน์  
            ของน้้าในชุมชน 
ตอนที่ ๓ ปัญหาน้้าท่วม / น้้าแลง 
ตอนที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ตอนที่ ๕ ภูมิปัญญาทองถิ่นกับการบริหาร 
            จดัการน้้า 
ตอนที่ ๖ การบริหารจัดการน้้าตามแนว 
            พระราชด้าริ 
ตอนที่ ๗ ปัญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้า    
แม่วงก”์ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาบริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
๒) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหารจัดการน้้าตาม
แนวพระราชด้าริ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร ( Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสาน ดังนี้ 

 ๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท้าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
(Template of King Bhumibol Adulyadej) การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Irrigation Management) สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
น้้า การบริหารจัดการน้้าแบบส่วนร่วม และรูปแบบหรือกลไกท่ีถูกน้ามาใช้ในโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนาลุ่มน้้าแม่วงก์ ดังนี้ 

 ๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริเป็นกรอบในการศึกษา  

๒) ท้าการศึกษาวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน้้า และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้้าแม่วงก์ที่ส่งผลหรือขับเคลื่อนด้าเนินการเพื่อการบริหาร
จัดการน้้าหรือการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง  

๓) ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการและแนวทางในการบริหารจัดการน้้าตาม
แนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

๔) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ รูปแบบ กระบวนการและแนวทางในการบริหารจัดการน้้าตามแนว พระราชด้าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

 



๕๖ 
 

 ๒. การศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือ
ทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการบริหารจัดการน้้าในเชิง
ประจักษ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

๑)  ท้าการศึกษาและคัดเลือกประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่ ๓ อ้าเภอที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
ความส้าคัญของเรื่อง คือ เป็นบุคคล ชุมชน ที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จัดการน้้า จ้านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวม 105 คน 

๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ 105 คน  และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ร่วมกับผู้แทนจากส่วน
งานที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี จ้านวน 10 คน 

๓) ด้าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการประยุกต์ใช้
แนวทางในการบริหารจัดการน้้าตามแนว พระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้น ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด้าเนินการศึกษาวิจัย 

๔) สรุปและน้าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยน้ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส้าคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ ที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้ เน้นการน้าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของในระดับ
พ้ืนที่และส่วนงานอื่นๆ ที่สนใจให้ได้รับทราบ 

๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

๓.๒ พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท้าการศึกษาบริบท และสภาพสภาพการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้า
แม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค์ ในเขตอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว และอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงถึงรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการน้้าที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ ก่อนที่จะท้าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เสนอ
เป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์  
 ส้าหรับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ  มุ่งเน้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
สัมภาษณ์กลุ่ม ( Group Interview) โดยมีผู้แทนจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จาก
แม่น้้าแม่วงก์ ทั้งในมิติเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท านา 

1) นางมะลิ  เหล่าเอี่ยม   9) นางเชาว์  ปานดี  
2) นางสานิตย์  ชมเย็น  10) นางประไพ  งามข้า  
3) นางสะอ้ิง  สว่างเดือน 11) นายศักดิ์  วงศ์เนตร  
4) นางจ้ารอง  สีด้าเดช  12) นายสมชาย  นิ่มทอง  
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5) นายก้าแพง  รักษาเพชร 13) นางไพรัช   สวนเรือง  
6) นายกิตติศักดิ์  สิงห์ทอง  14) นายบุญมี  แบนปิง  
7) นางพัชรี  การะภักดี 15) นางสมมาตร วอนศิริ  
8) นางศิตา  ชุมพล  

2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท าสวน 

1) นางนลิน  พุ่มไสว    9) นางเนตรนภา แช่มเหมือน  
2) นางรัชนี  ก้าเนิดเกิด 10) นางรุ่งนภา  ร่มรื่น  
3) นางกัลณิกา  ศิริรัตน์  11) นายศวัจน์  พันล้า  
4) นางเฉลียว  ทานะมัย 12) นางจีรพัน  อ่อนไทสง  
5) นายอุทัย  ลือชา  13) นายส้าเภา   ดีแก้ว  
6) นายหัสนัย  นาไพรวัลย์ 14) นางรัฐภัค  สุวรรณกร  
7) นางณัณฐา  แพรสีนวล 15) นายสิทธิศักดิ์ ทิพย์ศรี  
8) นางวิมลรัตน์  สุวรรณกร  
 

3. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท าไร่ 

1) นางชูศรี  ขุนจ้านง    9) นางอุไร  อินจันทึก  
2) นางบังอร  โฉมวัน  10) นางบุญเชิด  พินอารี  
3) นายเกษม  เพชรคง  11) นายศักดิ์  ทองหมื่น  
4) นางประชุม  ยอดนิล  12) นายอนุชาติ  ทินงาม  
5) นายนันทวัฒ  สยุมพร  13) นายสมัคร   อ้นโต  
6) นางปุญญาณี  คมวงศ์เทพ 14) นายมนัญ  ทรัพย์ศรี  
7) นายอ้านาจ  เลี่ยมอ่อน 15) นางอุ่นเรือน  พวงทรัพย์  
8) นายทองสุข  ทองนุ่ม  
 

4. กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ 

1) นายบุญทัน  โพธิรัตน์    9) นายมา  ไทยภักดี  
2) นายส้าเภา  เชื้อทอง  10) นางอ้าพรรัตน์ สุขทรัพย์  
3) นางบุญมี  พิงสุข  11) นางวรรณี  ค้าจอง  
4) นายประทุม  พรหมชาติ 12) นายสอน  วงโก  
5) นายอาจ  จ้าปาปัน 13) นายวิมล   ยะเสน  
6) นายบาง  ประภา  14) นางเอ้ือม  จันทร์ดี  
7) นายประจักษ์  ก้าเนิดเกิด 15) นางสวอง  แถมพยัคฆ์  
8) นายน้อย  จันทร์ศิริ  

 



๕๘ 
 

5. กลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน 

1) นางประเทือง  ธรรมจิตต์   9) นางมาลัย  กรุดมหาราช  
2) นางดอกดิน  ศรีบุบผา 10) นางบุญเรือน อินบึง  
3) นางเปรมจิต  ลือชา  11) นางละอองดาว แก้วรัตน์  
4) นางสมนึก  เสือเกตุ  12) นางสมศรี  ส้มอ่้า  
5) นางรสสุคนธ์  เนตรวิศิษฐ์ 13) นางดุสิตา   อาจเอื้อ  
6) นางสมบัติ  หาดบุตร 14) นางเถาวัลย์  บุญผ่อง  
7) นางส้ารวย  สืบเอ่ียม  15) นางบัวรินทร์ ทศตา  
8) นางร้าพึง  จันทร์ฉาย  
 

6. กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่ 

1) นางอ้าพร  โพธิรัตน์    9) นางเนตรนภา แช่มเหมือน  
2) นางลิ้นจี่  ช่วยอุระชน 10) นาวิบูลย์  พลอยงาม  
3) นายเสาร์  นาไพรวรรณ 11) นายอภิสันต์  พุกอ่อน  
4) นางอสุนันท์  จ้าปาพุด 12) นางล้าเพลิน  จันทร์สีดา  
5) นายช้านาญ  ทิวแพร  13) นางไพรัช   สวนเรือง  
6) นายทองสุข  ทองนุ่ม  14) นายบุญชู  สุดคุ้ม  
7) นางวาสนา  จ้าปาปัน 15) นางแสงดาว  สงข้า  
8) นายอ้านาจ  เลี่ยมอ่อน  
 

7. กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 

1) นางสาวอารียาพร พรมสุข    9) นายพิบูลย์  โอสถ  
2) นางสาวสุมิตรา สมบุญ  10) นางสาวจารุวรรณ  บุญเลิศ  
3) นายสุรชัย  วันดี  11) นายวา  จันทร์ศิริ  
4) นางจ้ารอง  สีด้าเดช  12) นายสมาน  ขยันกลาง  
5) นางสาวส้าเนียง ขวัญใจ  13) นายเบิ้ม  สีดาน้อย  
6) นางสาวสมใจ  กระโจมทอง 14) นางสาวพัชรินทร์ ใจเย็น  
7) นางสาวนวล  ทรงวิเศษ 15) นางสาวคะนึง กีธาเวช  
8) นางสาวจิตราภัทร นุชดอนไพร  
 

ส่วนการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและประชาชน เพ่ือรวบรวมรายละเอียดให้เกิด
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาข้อสรุป ดังนี้ 
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๑. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์  จ้าแสง  ปลัดอ้าเภอแม่วงก์  
2. นายอนันต์  กัลยา   ก้านันต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์  
3. นายกฤษฎา  เกษมญาติ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล  
4. นางสาวน้้าค้าง  คนชัยภูมิ  อาจารย์ภาควิชาสังคมศึกษา สังกัด สพม. 42  
5. นางสุจิตรา  แก้วไพรัช  ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ( NGO) 
6. นายจ้าเนียร  ร่มสุข  ผู้แทนชมรมผู้ใหญ่บ้าน  
7. นายเฉลา  นาไพรวัน  เจ้าหน้าที่ป่าไม้  
8. นายวุฒิชัย  เป๊ะหลี  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
9. นางอัจจิมา  ทรงวิเศษ  ผู้แทนชาวไร่  
10. นายวิบูลย์  พลอยงาม  ผู้แทนชาวนา  

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
 การด้าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) การสัมภาษณ์
กลุ่ม (Group Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ส่วนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษา เชิงพ้ืนที่
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ แนวทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
ก่อนที่เสนอเป็นองค์ความรู้ใน การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์  โดยมี
การด้าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส้าคัญ ได้แก่  

๑. แบบสัมภาษณ์ ( Interview Guideline) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–
depth Interviews) และการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Group Interviews) ส้าหรับบุคคลหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าแม่วงก์ ทั้งในมิติเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยแบบสัมภาษณ์ ได้พัฒนาจากการวิเคราะห์ เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เนื้อหาที่ส้าคัญ เช่น แนวคิด หลักการ ความเป็นมา กระบวนการ และความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนว
พระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้า 

2. การสังเกต ( Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและ วิถีแห่งการด้ารงชีวิตที่
เกี่ยวพันกับการใช้น้้า ทั้งการใช้น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใช้ใช้น้้าเพื่อการประกอบอาชีพ
การเกษตร รวมถึงรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการน้้า ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าแม่วงก ์

3. การจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญระดับพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้้า  ผู้บริหาร  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  ผู้ปกครองท้องที่  
ผู้น้าท้องถิ่น ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
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๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

๑. การลงพ้ืนที่ในลุ่มน้้าแม่วงก์ หมายถึง อาณาบริเวณท่ีล้าน้้าแม่วงก์ไหลผ่านและ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งเพ่ือการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยเจาะจงใน
พ้ืนที่อ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว และอ้าเภอเมือง นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยคณะผู้วิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

๒. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
หรือการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ รวมถึงโครงการและกิจกรรมเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้า โดยเก็บรวมรวมควบคู่กับการลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
ประโยชน์จากแม่น้้าแม่วงก์ ทั้งในมิติเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือให้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรมของชุมชน 
หมู่บ้าน หรือต้าบล ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก ์

๓. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้น
ปีที่ 3 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) ส้าหรับบุคคลหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้ประโยชน์จากแม่น้้าแม่วงก์ ทั้งในมิติเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

4. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้า แนวคิด หลักการ ความ
เป็นมา กระบวนการ  ไปสู่ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ แนว
ทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ ก่อนที่ เสนอเป็นองค์ความรู้ใน การบริหารจัดการน้้า
ตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

๕. การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) เพ่ือให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้เชี่ยวชาญระดับพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้้า  ผู้บริหาร  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  ผู้ปกครองท้องที่  
ผู้น้าท้องถิ่น ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะหร์่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่ได้ในเชิงพ้ืนที่ว่ามีความสอดคล้องกับ แนวทางการบริหารจัดการน้้า
ตามแนวพระราชด้าริอย่างไร ก่อนที่เสนอเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตามล้าดับต่อไป 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร ( Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์

เชิงพ้ืนที่ได้ได้ จากการสังเกต ( Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) การ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) ซ่ึงเป็น
กระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส้าคัญด้านเนื้อหาที่ก้าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 



๖๑ 
 

1. วิเคราะห์แนวคิด ความหมายของเก่ียวกับ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง การบริหาร
จัดการน้้า การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน แนวพระราชด้าริกับการบริหารจัดการน้้า ขณะเดียวกันก็
จะศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นรากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า 

2. ศึกษาวิเคราะห์การสร้าง กรอบค้าถามเพ่ือน้าไปสู่การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จ้านวน 105 คน 

3.  วิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์และการสังเกต เพ่ือสร้างกรอบแนวทางหรือรูปแบบในการบริหารจัดการ
น้้าของบุคคล ชุมชนให้เป็นไปหรือสอดคล้องตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทั้งนี้เพ่ือน้าเข้าสู่การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ และหา
ข้อสรุปร่วมในเชิงพื้นที่ 

4. น้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้ทั้งจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บริบทเชิงปัญหาและข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์และการสังเกต น้าเข้าสู่การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันหาข้อสรุป 

5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยง ตามกระบวนการวิจัยและ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ที่ได้ศึกษามา แล้ว น้าไปสู่การสังเคราะห์ที่แสดง ให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ  
และแนวทางหรือรูปแบบในการบริหารจัดการน้้าของบุคคล ชุมชนให้เป็นไปหรือสอดคล้องตามแนว
พระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทั้งนี้ เพ่ือน้าไป
ประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล  

 

๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การน้าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ ( Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยาย ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้
เห็นรูปแบบ กระบวนการ ที่จะส่งต่อก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือน้าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคลในโอกาสต่อไป 

 

 

 



 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้า    
แม่วงก์” เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการน้้า ให้เป็นไปตามแนวพระราชด้าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นการศึกษาเพ่ือหาทางออกให้กับชุมชน ให้มีกรอบการบริหาร
จัดการน้้าทั้งกรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม  (Qualitative 
Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( Documentary 
Research) การเก็บข้อมูลจากจากการสังเกต ( Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth 
Interviews) การสัมภาษณ์กลุ่ม ( Group Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussion) จากผู้ ทรงคุณวุฒิระดับพื้นท่ี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและประชาชน เพ่ือรวบรวม
รายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ ก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ  ทั้งนี้ผลการวิจัยในบทนี้แบ่ง
ออกเป็น ๔ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์  
๔.๒ การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตาม แนว

พระราชด้าริ 
๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์  
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาถึงกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการน้้าของชุมชนในเขต

พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จากการ ศึกษาเอกสาร ( Documentary Research) ได้แก่ เอกสารหรือข้อมูลที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชด้าริ ( Template of King Bhumibol Adulyadej) การบริหารจัดการน้้า
อย่างยั่งยืน ( Sustainable Irrigation Management) บริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้า  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังได้มีการ สัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key 
Informant) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแม่วงก์  ทั้งผู้บริหารหน่วยงานราชการ  ผู้ปกครอง
ท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น  พระภิกษุ ประชาชน  ปราชญ์ชุมชน หรือผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ที่เก่ียวข้อง
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ แล้วพบว่า 

ล้าน้้าแม่วงก์ นั้นมีต้นก้าเนิดบริเวณเทือกเขาโมโกจูซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัด
ตากและจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลมาตาม ล้าห้วยแม่วงก์ ผ่านอ้าเภอแม่วงก์อ้าเภอลาดยาว
แล้วแยกเป็น ๒ สาย โดยสายแรกไหลผ่านอ้าเภอลาดยาวเข้าสูเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัด



๖๓ 

นครสวรรค์ ขณะอีกสายหนึ่งได้ไหลไปบรรจบกับล้าห้วยคลองโพธิ์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแนวแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะ
กลายเป็นน้้าตากแดด แล้วไหลลง ไปบรรจบกับล้าห้วยทับเสลาในเขตอ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
ย้อนกลับ เข้ามาในเขตอ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลเลียบผ่านเขาสะแกกรัง ในเขต
จังหวัดอุทัยธานี จนได้ชื่อว่าแม่น้้าสะแกกรัง ก่อนจะลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อน
เจ้าพระยา   

ส้าหรับปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์หรือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนมากเกิด
จากปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นท่ีภาคเหนือและตามแนวผืนป่าตะวันตก เมื่อมี
ปริมาณฝนตกมากท้าให้เกิดปริมาณน้้าสะสมมากติดตามมา  ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในภูมิภาคนี้
กลับไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่มีจ้านวนที่มากพอจะรองรับปริมาณน้้าขนาดมหาศาล 
ประกอบกับแหล่งกักเก็บน้้าที่มีอยู่เดิมในก็มีความตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้้าในปริมาณที่มากๆ ได้ 
ท้าให้น้้าในแม่น้้าสายหลักต่างๆ ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชน  ปัญหาที่ส้าคัญ
อีกประการหนึ่งที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังในพ้ืนที่บริเวณนี้คือ ปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง ท้าให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพ่ือการ
พาณิชย์และเพ่ือที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทางที่เป็นปัญหาในการปิดก้ันหรือกีด
ขวางทางเดินของน้้าและถือเป็นอีกสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังท่ีมีระยะเวลาที่ยาวนาน
ขึ้นกว่าในอดีต  

การป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนลุ่มน้้าแม่วงก์ หากมองลงไปในเชิงลึกถึงต้นตอ
ของปัญหาอุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญท่ีน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมก็คือ ปัญหาการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร  โดย
ในแต่ละปีในเกือบจะพบว่าพ้ืนที่ป่าต้นน้้าได้ถูกท้าลายลงเป็นจ้านวนมาก ผลที่ตามมาความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้ที่เปรียบเสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่จะช่วยดูดซึม ดูดซับ หรือเก็บกักน้้าก่อนที่
จะค่อยๆ ปล่อยออกสู่ล้าห้วย ล้าธารและไหลลงสู่แม่น้้าขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือหรอ ซ้้าร้ายใน
พ้ืนที่สูงตามที่ลาดเชิงเขาเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักติดต่อกันปัญหาน้้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็
เกิดข้ึนติดตามมาและก็มักจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน  

ส้าหรับความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์นั้น หลังจากกรมชลประทานได้
เริ่มส้ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในลุ่มน้้าสะแกกรังตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ รัฐบาลญี่ปุ่น โดย 
JICA ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาด้านความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา     
ลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยผลการศึกษาครั้งนั้นสรุปว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการที่มีความส้าคัญ
อันดับหนึ่งของการพัฒนาลุ่มน้้าแห่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี (สัญจรภาคเหนือ) ได้มี
มติให้กรมชลประทานจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ 

ในหลายๆ รัฐบาลต่อจากนั้นมาโดยคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้้า (คชก.) ได้มีการขับเคลื่อนและผลักดันใน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้มีการจัดท้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) แผนแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( E.I.M.P) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ ( SEA: Strategic 
Environmental Assessment) จนกระท่ังวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีในสมัย



๖๔ 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ด้าเนินโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ ความยาว ๗๓๐ เมตร กว้าง 
๑๐ เมตร สูง ๕๗ เมตร มีพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด
ก้าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ และมีปริมาณกักเก็บน้้า ๒๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเพ่ือแก้ปัญหา
น้้าท่วม น้้าแล้ง โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง ๘ ปี 
โดยผูกพันงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช้านาญการ 
(คชก.) ที่ประชุมพิจารณาไม่รับรองรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข่ือนแม่วงก์ แล้ว
สรุปมติร่วมกันว่าจะไม่สร้างเขื่อน เนื่องจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าของพ้ืนที่เห็นว่า พื้นที่
ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าสมบูรณ์มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการสร้างเขื่อน นอกจากนั้นกรมอุทยานฯ ยังมีแผน
ผนวกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เข้าเป็นพื้นที่มรดกโลกรวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วย  ผล
การยกเลิกหรือล้มเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ท้าให้หลายคน หลายฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้้าแห่งนี้ต่างมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ต่อไปการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วม น้้าแล้งในลุ่มน้้าสายนี้จะด้าเนินการกันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเนิ่นนานกว่า ๒๐ ปีมาแล้วที่ทุกคน 
ทุกฝ่าย ต่างเฝ้ารอคอยการเกิดขึ้นของเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสมมติฐาน และสัญลักษณ์ที่
ส้าคัญประหนึ่งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งได้ ขณะเดียวกันเข่ือนแห่งนี้ก็จะเป็นแม่เหล็ก
ส้าคัญที่จะดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ ซ่ึงผลจากการ
ยกเลิกหรือเลิกล้มการก่อสร้างเข่ือน แม่วงก์ในครั้งนี้ก็ท้าให้หลายคน หลายฝ่ายต่างอยู่ใน ความกังวล
และมองไม่เห็นหนทางท่ีจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาซ้้าซาก (น้้าท่วม น้้าแล้ง) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ข้างต้น 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ สภาพล้าน้้าแม่วงก์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  

ในส่วนของ เส้นทาง เดินของ น้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์นั้น จาก
การศึกษาพบว่า มีระบบและโครงข่ายเส้นทางเดินของน้้าแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 

                                           
 กรมชลประทาน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค,์ 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔. 



๖๕ 

 1. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลบ่าจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอแม่วงก์ ก่อนน้้าเข้าสู่
ตัวเมืองลาดยาวน้้าจะเริ่มเอ่อขึ้นมาหลังฝายยายไข่  คือ ตรงพ้ืนที่ต้าบลวังว่าน วังซ่านแล้ว แตกคลอง
สาขากระจายออกไป ในพ้ืนที่วังทับเกวียน  ก่อนที่น้้าจะมาบรรจบกันอีกครั้งที่บริเวณ หมู่บ้านทุ่งแม่น้้า
น้อยและบ้านหนองกระทุ่มในเขตต้าบลลาดยาว อ้าเภอลาดยาว  ขณะเดียวกันที่ ฝายสะเดาซ้ายก่อนที่
จะถึงฝายคลองขุนลาด ล้าน้้าแม่วงก์ก็ได้แตกออกเป็น ๒ สาย โดยสายหนึ่งได้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ต้าบล  
มาบแก ต้าบลวังม้าและต้าบลวังเมืองในเขตอ้าเภอลาดยาว ก่อนที่จะไหลไปรวมกับล้าน้้าคลองโพธิ์ 
และเข้าไหลสู่อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีและกลายเป็นแม่น้้าสะแกกรังในที่สุด 

 

 
แผนภาพที่ ๔.2 น้้าป่าไหลหลากบริเวณเกาะแก่งใหญ่ในพ้ืนที่ล้าน้้าแม่วงก์ 

 

2. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลบ่าจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอแม่วงก์ แล้วไหลมา
รวมตัวกันบริเวณหมู่บ้านทุ่งแม่น้้าน้อยและบ้านหนองกระทุ่มในเขตต้าบลลาดยาว อ้าเภอลาดยาว  น้้า
ทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ตัวตลาดลาดยาว โดยไหลไปตามคลองขุนลาดผ่านใจกลางตัวตลาดเพ่ือออกไปทาง
ต้าบลหนองนมวัว แต่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันน้้าจะไหลผ่านตัวตลาดลาดยาวยากมากเนื่องจากไหลผ่าน
ใจกลางชุมชนที่มีความหนาแน่น ประกอบกับล้าคลองบางจุดแคบและมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางท้าให้ไหล
ไม่สะดวก บางปีน้้ามีจ้านวนมากเกินความจุของล้าคลองในพื้นที่นี้จึงได้เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมตัว
ตลาดลาดยาวอยู่บนประจ้า  

 
แผนภาพที่ ๔.3 น้้าท่วมขังในฤดูน้้าหลากในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ 



๖๖ 

3. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลออกจากตัวตลาด ลาดยาว เดิมนั้นน้้าส่วนหนึ่งก็จะ
ถูกจะระบายไปตามทุ่งน้้าหลาก ในพ้ืนที่ บ้านดอนโม่และ บ้านโป่งยอและไหลมาตามคลองขุนลาด
ออกไปทางต้าบลหนองนมวัว แล้วไหลผ่านเข้าไปยังต้าบลหนองกระโดนเพื่อไปรวมกับคลองขนมจีนใน
เขตต้าบลบ้านแก่งอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ขณะอีกเส้นทางน้้าอีกสายหนึ่งได้แยกตัวที่หลังตลาด
ลาดยาวไหลพาดผ่านไปยังเขตต้าบลหนองนมวัว หนองยาว เข้าสู่เขตต้าบลหนองกรดอ้าเภอเมือง
นครสวรรค์และไหลไปลงคลองบางประมุงเพ่ือมุ่งสู่แม่น้้าเจ้าพระยาในท่ีสุด 

  

 
แผนภาพที่ ๔.4 เส้นทางเดินของน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์  

ส้าหรับระบบการบริหารจัดการน้้าในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นส่วนใหญ่จะใช้ฝายทดน้้ากั้นล้า
น้้าเป็นระยะๆโดยฝายที่เป็นตัวแปรส้าคัญท่ีมีส่วน ในการบริหารจัดการมีอยู่ จ้านวน  3 ฝาย คือ  ฝาย
ยายไข่ ฝายสะเดาซ้ายหรือฝายคลองขุนลาด และฝายบ้านดอนปอ  

1. ฝายยายไข่ เป็นประตูท่ีควบคุมการไหลจากคลองม่วงลงสู่ล้าน้้า คลองโพธิ์ในเขตพ้ืนที่
ต้าบลวังม้า แต่ฝายนี้เป็นฝายที่อยู่ในพื้นท่ีส่วนบุคคล การบริหารจัดการคงต้องมีการคุยกันกับเจ้าของ
พ้ืนที่เพ่ือให้มีการเปิด - ปิดฝายอย่างถูกระบบ 

2. ฝายสะเดาซ้าย  - ฝายคลองขุนลาด เป็นฝายที่มีความส้าคัญส้าหรับผู้คนในตลาด
ลาดยาว หากจะรู้น้้ามากน้้าน้อยแค่ไหนหากไปสังเกตุที่ ฝายนี้จะทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมี
ความรุนแรงแค่ไหน อย่างไร ฉะนั้นในช่วงวิกฤติ เวลาจะเปิด-ปิดประตูระบายน้้าบางที ชาวบ้านต้องมา
กางเต้นท์เฝ้าฝายกัน เลยทีเดียว  ทั้งนี้เพราะชาวบ้านในพื้นที่ จะเป็นผู้ท้าหน้าที่ มาเปิด – ปิดประตูน้้า
กันเอง  และ ไม่มีหน่วยงานกลางที่มาคอยช่วยควบคุมทิศทางการไหลที่ถูกต้องว่าเวลาหน้าน้้าควร
จะต้องเปิดหรือปิดประตูระบายน้้า อย่างไร ผลที่ตามมาท้าให้บางครั้ง จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าท่วม
พ้ืนทีต่ลาดลาดยาวในที่สุด  

                                           
 กรมชลประทาน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ , 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔. 



๖๗ 

 
แผนภาพที่ ๔.5 การบริหารจัดการน้้าของฝายสะเดาซ้าย – ฝายคลองขุนลาด  

จากภาพจะเห็นได้ว่าน้้าจากล้าน้้าแม่วงก์ (เส้นสีน้้าเงิน) ถ้าฝาย สะเดาซ้ายปิดน้้าก็จะเอ่อ
อยู่เหนือฝายและจะดันน้้าให้ไหลลงมาตามเส้นสีเหลืองหรือไปตามคลองวังม้าเพ่ือรวมกับน้้าจากคลอง
โพธิ์ไหลลงสู่แม่น้้าสะแกกรังในเขตจังหวัดอุทัยธานีต่อไป  แต่ในกรณีท่ีน้้าท่วมลาดยาวคือการที่ประตู
ฝายสะเดาซ้ายเปิดซึ่งโดยปกติจะมีน้้าจากคลองม่วง (เส้นสีม่วง)  ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ลาดยาวอยู่แล้ว  พอ
ประตูฝายสะเดาซ้ายถูกเปิดด้วยจึงท้าให้มีน้้าจาก ล้าน้้าแม่วงก์อีกเส้นหนึ่ง ไหลเข้ามารวมกับมวลน้้า
จากคลองม่วง สุดท้ายกลายเป็นว่ามนี้้าจากแม่น้้าสองสายไหลเข้าสู่พ้ืนที่ลาดยาวในที่สุด 

3. ฝายบ้านดอนปอ ในกรณีที่ประตูฝายถูกปิดน้้า ก็จะไม่สามารถไหลไปตามแม่น้้าวังม้า
ซึ่งคนในพื้นท่ีเรียกว่าคลองดอนปอ (เส้นสีน้้าเงิน) ได้และจะท้าให้น้้าไหลย้อนเข้าสู่พ้ืนที่ ต้าบลลาดยาว 
ทั้งนีด้้วยล้าน้้าสองสายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับฝายสะเดาซ้ายที่สามารถผันน้้าให้ เข้าหรือออกจากพ้ืนที่
ตลาดลาดยาวได้ด้วยล้าน้้าสองสายเช่นเดียวกัน 

 
แผนภาพที่ ๔.6 การบริหารจัดการน้้าของฝายดอนปอ  

                                           
 เรื่องเดียวกัน. 
 เรื่องเดียวกัน. 



๖๘ 

จาการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงบริบทในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ พบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการน้้าโดยแบ่งพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้้าแม่วงก์ออกเป็น ๓ ส่วน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบน เป็นพื้นที่ดอน ไม่มีปัญหาน้้าท่วม จะอยู่ใกล้ พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์มาก ที่สุด การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่เกือบจะลาดชันข้างต้นหลายชุมชนได้มีการ
จัดการและวางแผนในการกักเก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งป่า
เขามากท่ีสุดโดยการก่อสร้างฝายทดน้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ซึ่งการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ยังส่งผล
ให้เกิดการจัดการแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมหรือตามคูคลองต่างๆ  ให้กักเก็บน้้าในฤดูแล้งได้มากข้ึน เช่น  การ
ขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมฝาย การส่งเสริมให้เกษตรกรท้าไร่แบบผสมผสานโดยมีแหล่งเก็บน้้าเป็น
ของตนเอง และการใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลมาเสริมหรือสนับสนุนการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งไร่ใน
ฤดูแล้ง 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.7 สภาพการจัดท้าฝายทดน้้าของล้าคลองย่อยหรือล้าคลองล้าน้้าแม่วงก์ 
 
2. พ้ืนที่ ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลาง เป็นพ้ืนที่ดอน น้้าไหลมาแล้วก็ไหลไป  ไม่มีปัญหาน้้า

ท่วมต่อเนื่องรุนแรง ตรงนี้มีปัญหาแล้งพอสมควร แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพัฒนาอ่างเก็บน้้า
ขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นท่ีและพิจารณาสร้างเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีเหมาะสม ปรับปรุงฝาย และ ขุดลอกล้า
น้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มากขึ้น สนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเอง และใช้น้้าใต้ดิน
หรือบ่อบาดาลสูบขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง 



๖๙ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.8 สภาพการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 
 

3. พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่าง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้ง พอสมควร ใน
ส่วนของน้้าท่วมนั้น เป็นน้้าที่หลากมาจากที่ดอนซึ่งจะไหลผ่านพ้ืนที่เกษตร คู คลองย่อยต่างๆ และ
เรียบริมถนนในฤดูน้้าหลาก ไม่ส่งผลเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรมากนัก และไม่ท่วมชุมชนขนาด
ใหญ่ ปัญหาภัยแล้งตรงนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตามเชิงเขา พัฒนาบ่อน้้า
ใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ ขุดลอกและพัฒนาฝายในล้าน้้าแม่วงก์  

 

 
แผนภาพที่ ๔.9 สภาพการจัดท้าสระกักเก็บน้้าในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 
 



๗๐ 

ขณะที่ใน พ้ืนที่ อ้าเภอลาดยาว ซ่ึงเป็นพื้นที่ราบที่มีชุมชนขนาดใหญ่ อาศัยอยู่หนาแน่น  
และมักจะเกิดปัญหาน้้าท่วมหลากเข้าตัวอ้าเภอบ่อยครั้ง ท้าให้ชาวบ้านในอ้าเภออยากได้เขื่อนแม่วงก์ 
เนื่องจากเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ ในขณะเดียวกันปัญหาของตรงนี้หลักๆ  อยู่ที่การจัดการการระบาย
น้้าในพื้นท่ี ยังท้าได้ไม่ดี มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้้าล้าน้้าท้าให้น้้าระบายได้ไม่คล่อง ประตูระบายน้้า
และฝายที่มีในแหล่งน้้า บางแห่งการบริหารไม่ดี บางแห่งช้ารุดกลายเป็นสิ่งกีดขวางท้าให้น้้าไหลไม่
สะดวก ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ก็เชื่อว่าน้้าจะมีโอกาสท่วมพ้ืนที่ได้น้อยมาก นอกจากนั้นพื้นที่ลุ่มตรงนี้
มีพ้ืนที่กักเก็บน้้า เช่น บึงหล่ม อยู่ทางตอนเหนือของตัวอ้าเภอ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้้า
ช่วยชะลอไม่ให้ไหลเข้าท่วมอ้าเภอได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 
แผนภาพที่ ๔.10 การป้องกันและแก้ไขระบบระบายน้้าในพื้นท่ีล้าน้้าแม่วงก์  

 

สรุปได้ว่า ใน พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการจัดการและ
วางแผนในการกักเก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งป่าเขา โดยการ
ก่อสร้างฝายทดน้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ในพ้ืนทีลุ่่มน้้าแม่วงก์ตอนกลางซ่ึงเป็นพื้นที่ดอนได้ มี
การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้
มากขึ้น และมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลสูบ
ขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง  ส้าหรับ พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่าง ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ สลับเชิงเขา  
และมักจะมีปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตาม
เชิงเขา พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้และบรรเทาความเดือดร้อน 

 

 

 

 



๗๑ 

๔.๒ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
ในการจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ผู้ให้ข้อมูลหลายคน

มองว่าเปน็พื้นที่ เกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดมากท่ีสุดพื้นที่หนึ่ง ในประเทศ ทั้งนี้เพราะการใช้
เทคโนโลยีกักเก็บน้้าโดยการสร้างเข่ือน สร้างฝายขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้้า หรือว่าใช้ในการขุดคลอง
รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ต้องการควบคุมธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่ จะถูกสร้างข้ึนเพื่อให้มี
ความชอบธรรมในการเข้ามาจัดการน้้า อย่างเป็นระบบ  จากการลงพื้นที่วิจัย พบว่า  ในเขตลุ่มน้้า  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดการน้้าของชุมชน เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีบ่อหิน บ่อน้้าตื้น 
บ่อน้้าซับ การใช้ประโยชน์และการจัดการบ่อ เหล่าน้้านี้เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชน เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคของคนใน พ้ืนที่ และ ปัจจุบัน ก็ยังพบร่องรอยและยังมีบ่อน้้าที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่เกือบทุก
ชุมชน ใน การขุดบ่อนั้นพบว่าชาวบ้านได้อาศัยภูมิปัญญาบางอย่างเพ่ือให้เข้าถึงน้้าใต้ดินได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การสังเกตว่าในบริเวณใดมีต้นมะเดื่อปล้องอยู่แสดงว่าใต้พ้ืนดินมีตาน้้าอยู่ไม่ลึกมากนัก 
หรือการที่ชาวบ้านใช้วิธีการสังเกตโดยการน้ากะลาไปครอบไว้แล้วดูว่ามีไอน้้าเกาะที่กะลาหรือไม่  ใน
บางชุมชนมีระบบการจัดการน้้าแบบใหม่ๆ ที่ชุมชนได้อาศัยความรู้เดิมและความรู้ที่เข้ามาจาก
ภายนอก เป็นต้นว่าที่ชุมชนธารมะยมซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาแม่กระทู้ในเขตต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์  ที่มี
การจัดท้าประปาภูเขาและน้้าดื่มชุมชน ทั้งนี้การจัดการน้้าลักษณะดังกล่าวเป็นความพยายามในการ
แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าของชุมชนต้นน้้า  และการน้าน้้ามาใช้ประโยชน์จึงไปมีส่วนสัมพันธ์กับ
ชุมชนอ่ืน ๆที่อยู่กลางน้้าและปลายน้้า เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดการน้้าที่เป็นรูปแบบใหม่ๆ จึงต้องท้าความ
เข้าใจกับส่วนอื่นๆ ที่สัมพันธ์โยงใยกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนเพราะ
ความไม่เข้าใจกันเก่ียวกับการจัดการน้้าได้ 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้้า อีกหลากหลาย เป็นต้นว่า การจัดการน้้า โดยการให้
น้้าจากพ้ืนที่สูงไหลลงสู่พ้ืนที่ต่้าหรือเรียกว่า “กาลักน้้า” โดยน้้าที่ไหลจากภูเขาจะส่งน้้าทางท่อส่งน้้า
ไปเก็บยัง ถังเก็บน้้า และถังเก็บน้้า นั้นนอกจากมีประโยชน์ในการเก็บน้้าแล้วยังช่วย เป็นเครี่องมือใน
การกรองเอาเศษ ทราย เศษไม้ และใบไม้ที่ไหลมากับน้้าได้ตกตะกอน ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็จะใช้ 
ผ้าขาวบางๆ มาผูกติดกับก๊อกน้้าเพ่ือเป็นการกรองน้้า ก่อนที่จะน้าไปใช้เพื่อการอุปโภคในเรื่องต่างๆ  
และอีกวิธีหนึ่ง ที่นิยมคือการเปิดน้้าใส่ภาชนะและรอให้น้้าตกตะกอนเองหรือใช้การแกว่งสารส้ม เพ่ือ
ท้าให้น้้าสะอาดยิ่งขึ้น  ส่วนในฤดูแล้งชาวบ้าน หลายชุมชนก็ จะมีปัญหาขาดแคลนน้้า เพราะน้้า จาก
ภูเขาจะแห้งและ ไม่ไหล  ชาวบ้านก็จะใช้น้้าประปาหมู่บ้าน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างข้ึน
ทดแทนกันไปหรือควบคูก่ันไป  

ขณะเดียวกันส้าหรับ การจัดการน้้าแบบการสร้างระบบประปาหมู่บ้นของชุมชนจะใชน้้้า
ผิวดินจากบ่อดิน สระน้้า หรือเหมืองฝายที่กั้นล้าน้้าแม่วงก์มาใช้เป็นน้้าดิบเพ่ือการ ผลิตเป็นน้้าประปา
หมู่บ้าน ซ่ึงการผลิตน้้าประปาหมู่บ้าน บางส่วนก็ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย และในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านมีการจัดตั้งหรือคัดเลือกตัวแทนสมาชิกผู้
ใช้น้้า มาท้าหน้าที่ในการด้าเนินการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านจะประกอบด้วย  ประธาน รองประธาน เหรัญญิก คณะกรรมการที่ปรึกษา  และผู้ดูแล
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ระบบประปาหมู่บ้าน เงินที่เก็บได้จากค่าใช้น้้าประปาหมู่บ้าน ก็จะมาจากการออกข้อบัญญัติเรื่องการ
ใชน้้้าประปาและอัตราค่าน้้าประปาหมู่บ้าน 

 ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนานั้น ชาวนา
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ส่วนใหญ่จะ ก่อสร้างคันกั้นน้้าพร้อมระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าใน แปลงนา
ของจนเอง ส่งผลให้ชาวบ้าน บางชุมชนที่อดีตนิยมที่จะท้านาปีแบบปักด้าได้เปลี่ยนมาท้านาปีแบบนา
หว่านทีไ่มต่อ้งรอน้้าฝนก็มี โดยชาวบา้นได้ใช้วิธีขุดยกร่องซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการน้้า ที่บางพ้ืนที่
เรียกว่า “ระบบเหมืองไส้ไก่ ” ตามกรอบแนวคิดที่ ส้านักงานจัดรูปที่ดิน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน  โดย
สรา้งระบบส่งน้้าจากคลอง สาขาล้าน้้าแม่วงก์เพ่ือให้ไหลเข้า สู่ที่นา  ซึ่งท้าให้ชาวบ้านสะดวกในการ  
ท้านามากยิ่งขึ้นและนิยมท่ีจะขุดบ่อดินขนาดเล็กเป็นเป็นที่กักเก็บน้้าธรรมชาติอยู่ตามมุมนา เพ่ือจะได้
เป็นน้้าต้นทุนที่ได้จากล้าคลองสาขาน้าไปสู่การกระจายไปยังพื้นท่ีที่ต้องการผ่านคลองซอยย่อยที่
เรียกว่า “ใส้ไก่” ที่กระจายอยู่ทั่วผืนนา  ส่วนแหล่งน้้า รูปแบบ อ่ืนๆ ที่ชาวบ้านได้จัดการและใช้
ประโยชน์ทั้งเพ่ือการเพาะปลูกและเป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยส่วนหนึ่งยังใช้เป็น  
บ่อล่อปลา โดยชาวบ้านจะ บ่อขึ้นมา เพ่ือเป็นจุดกระจายน้้าแล้วยังใช้เป็นที่รวบรวมปลาและสัตว์น้้า
หลากชนิดที่มาตามกระแสน้้า ผ่าน การขุดทางน้้าเล็กๆ ให้เชื่อมต่อกับบ่ อที่ขุดไว้  เมื่อถึงฤดูน้้าหลาก
ปลาก็จะว่ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ่อ ขณะเดียวกันก็จะใช้ ใช้กิ่งไม้มาสุมไว้ในบริเวณ ใจกลางของบ่อเพ่ือ
ให้เป็นที่หลบภัยของปลา  เมื่อหมดช่วงหน้าฝน หรือเข้าสู่ฤดูแล้ง เจา้ของนาหรือเจ้าของ บ่อก็จะสูบน้้า
ออกเพ่ือจับปลาจ้าหน่ายและท้าการ ขุดลอกบ่อใหม่เพ่ือให้เหมาะกับการล่อปลา ในฤดูกาลต่อไป 
ส้าหรับแหล่ง  น้้าอีกประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านได้ใช้มาตั้งแต่อดีต คือ บ่อน้้า มีสองลักษณะด้วยกัน ทั้งบ่
อน้้าดินก้นลึกและบ่อน้้า ดินก้นตื้นหรือสระน้้า ซ่ึงชาวบ้านขุดบ่อขึ้นเพ่ือน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค เลี้ยงปลาหรือใชน้้้าเพื่อการเกษตร  

ในพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าแม่วงก์โดยเฉพาะในช่วงกลางน้้า เป็นพื้นที่ซ่ึงผู้คน ส่วนใหญ่ ตั้งชุมชน
อาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับอาชีพท้านา เนื่องจากเป็น พ้ืนที่ราบลุ่ม 
เมื่อเป็นเช่นนี้การเพาะปลูกข้าวจึงกลายเป็นพลังอ้านาจภายในของชุมชน และเปน็ตัวแปรส้าคัญท่ี มีผล
หรือส่งผลต่อการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ ดังนั้นการจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีราบลุ่ม จาก
การศึกษาทั้งในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ลักษณะการจัดการน้้า ในพ้ืนที่
ข้างต้นจะมี การเชื่อมต่อระหว่างชุมชนใกล้ เคียงโดย อาศัยเส้นทางน้้า ที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์มาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร  โดยการใช้เครื่องสูบน้้าจากคลอง หลักและล้าคลอง
ย่อยเข้ามาสู่นาข้าว บางครั้งยังมีวิธีการคือดัดแปลงรถไถนาเดินตามมาใช้เป็นตัวหมุนเครื่องสูบน้้าเพ่ือ
ดึงน้้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนด้วย 

นอกจากนั้นยังมีการจัดการแหล่งน้้าโดยการเชื่อมต่อแหล่งน้้าที่มีในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมต่อกับ
สายน้้าอื่นผ่านการขุดลอกพ้ืนที่เป็นระบบ เหมืองซึ่งมีทั้งท่ีเชื่อมต่อกันเองและเชื่อมต่อกับคลองซึ่งเป็
นแหล่งน้้าหลักในพื้นที่  ระบบเหมืองหมายถึงการขุดลอกและขยายพื้นที่ร่องน้้าเป็นแนวกว้างและลึก
แล้วจัดท้าคันฝายปิดกั้นเสน้ทางน้้าไหลและจัดท้าขอบสันฝายเป็นระบบน้้าล้น เหมืองโดยส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือกลม พอในช่วงฤดูน้้าหลากมีลักษณะเป็นทางไหลของน้้าในที่ลุ่มต่้า โดย
ในช่วงฤดูน้้าหลากทางมาบน้้าจะลึกพอช่วงหน้าแล้งน้้าจะแห้ง การใช้ประโยชน์จากมาบ ส่วนใหญ่จะ
เกิดข้ึนในช่วงฤดูน้้าหลากเท่านั้น ขณะเดียวกันก็จะเป็นช่องทางที่ จะมีปลาและสัตว์น้้าไหลตามน้้า มา
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ในช่วงน้้าหลาก เข้าบ่อลอ่ปลาที่ขุดเอาไว้ ขณะเดียวกัน ในช่วงฤดูน้้าหลากชาวบ้าน จะขังน้้าไว้ในพ้ืนที่
นาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว และเป็นช่วงเวลา ที่ปลาน้้าจืดได้ขึ้นมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นาซึ่งได้อาศัยแมลง
และพืชน้้าในการสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนกับตัวปลา โดยน้้าในนา ข้าวจะขังอยู่ราวสามถึงสี่เดือน
ซึ่งข้ึนอยู่กับพันธุ์ข้าวที่ชาวนาใช้เพาะปลูก ต่อมา เมื่อข้าวเริ่มสุกและแก่จัดชาวนาก็จะท้าการเกี่ยวข้าว 
ถัดจากนั้นชาวบ้านจะ ท้าการ  “วิดบ่อล่อปลา” ซึ่งก่อนหน้านั้นจะ ใช้แรงงานคน ก่อนที่จะมา พัฒนา
มาเป็นการใช้เครื่องสูบน้้าในปัจจุบัน  

 

 
แผนภาพที่ ๔.1๑ การจัดการน้้าผ่านระบบเหมืองฝายและเหมืองไส้ไก่ในลุ่มน้้าแม่วงก์ 

 

ในปัจจุบันพบว่าการใช้ประโยชน์จากระบบเหมืองเพ่ือการจับสัตว์น้้าลดลงมากเนื่องจาก
ปริมาณสัตว์น้้าที่ลดลง เงื่อนไขส้าคัญคือวิธีการท้านาที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ของชาวบ้านที่มองลักษณะการผลิตแบบเชิงเดี่ยว มองไม่เห็นความเชื่อมโยงของระบบการท้านากับ
ทรัพยากรที่ชาวบ้านเคยพ่ึงพา เช่น มองว่าศัตรูพืช (ปู  หนู หอย หรือพืชอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าว) เป็นสิ่ง
ที่อยู่ร่วมกับข้าวไม่ได้วิธีคิดเช่นนี้น้าไปสู่การก้าจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากที่นาโดยการใช้สารเคมี  ซ่ึง 
ส่งผลต่อสัตว์น้้าที่เคยมีอยู่อย่างหลากหลายในผืนนาและ อยู่อาศัยตามบ่อล่อปลาหรือตามล้าเหมือง
ลดลงและหายไปในที่สุด และนอกจากนั้นระบบการขุดบ่อล่อปลาก็เริ่มที่จะหายไปจากผืนนาตาม
กาลเวลาด้วย การใช้ประโยชน์ในลักษณะของการจัดการน้้าเพื่อใช้ในการท้านาเป็นลักษณะเด่นของ
ระบบเหมือง อีกลักษณะหนึ่ง คือการรักษาภาวะที่สมดุลของน้้า  กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาที่ต้นข้าวจะออก
รวงบ่อล่อปลาหรือระบบเหมือง จะเป็นพื้นที่ดึงน้้าออกจากนา ท้าให้พ้ืนดินแห้งตามเวลาที่ต้องการ
เมื่อข้าวสุกหรือแก่จัดพอที่จะเก็บเก่ียวดินก็แห้งพอดี ซึ่งลักษณะนี้จะมีความเหมาะสมกับการเก็บเก่ียว
ทั้งจากแรงงานคนหรือเครื่องจักร  จากการลงพ้ืนที่ล่าสุดกลับะบว่าในปัจจุบันนี้ชาวนายุคใหม่ไม่ได้ให้
ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าผ่านระบบการจัดท้าบ่อล่อปลาหรือระบบเหมืองฝายมากนัก ทั้งนี้
เพราะเขาเหล่านั้นไม่สนใจว่าน้้าจะแห้งหรือยังท่วมยังในแปลงนา เมื่อเห็นข้าวแก่จัดก็จะใช้รถเก่ียว
ข้าวเข้าไปเกี่ยวได้เลย หลังจากนั้นก็จะใช้รถไถนาไปบดอัดหรือตีดินเพื่อเหยียบย่้าตอซังข้าวคลุกเคล้า
เข้ากับดิน และปรับสภาพผืนนาเพื่อการหว่านด้าในรอบต่อไปในเกือบจะทันที 
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ส้าหรับการขุดยกร่องเป็นลักษณะของการจัดการน้้าและดินมาตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้ง
ชุมชนเพราะเง่ือนไขของระบบภูมิศาสตร์ได้แก่ ที่ตั้งของชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม ชาวบ้านจึงจ้าเป็น  
ต้องขุดดินข้ึนมาเพ่ือเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลาก โดยใช้พ้ืนที่ดินส่วนที่ขุดข้ึนนี้
ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชและใช้น้้า ช่วงระยะหลังมาชาวบ้านได้น้าความรู้เรื่องการขุดโคกยกร่องมา  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นพ้ืนที่ส้าหรับปลูกผักหรือกไม้ผล หรือที่เรียกว่า “การท้าไร่นาสวน
ผสม” ซ่ึง การจัดการน้้า ในรูปแบบนี้ จะมี การขุดยกร่องที่เป็นการน้าความรู้แต่เดิมของชุมชนมา  
ประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบัน ถือเป็นการจัดการน้้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน
และชุมชน และเป็นทางออกส้าหรับการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพให้กับชุมชนได้  แต่ข้อจ้ากัดเรื่องการขุด
ยกร่องเพ่ือการบริหารจัดการน้้ายังมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่ตอ้ง ใช้จ้านวนมากหากจะมี
การขุดยกร่อง ท้าให้การจัดการน้้า ในลักษณะข้างต้น นี้จ้ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางการเงินดีหรือ
บุคคลที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 

ในการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนา คูนา ถือเป็นการจัดการน้้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการ  
ท้านา ทั้งนี้เพราะการจัดการน้้าที่มีรูปแบบและระบบที่เหมาะสมนั้นจะส่งผลต่อความส้าเร็จในการ
ปลูกข้าวในแต่ละปี ขณะนี้ยังมีชาวบ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ได้ใช้ระบบการจัดการน้้าแบบ
เหมืองหัวนาอยู่ โดยเกษตรกรบางรายไดขุ้ดเส้นทางน้้าเป็นสายเล็กๆ ขนาดความกว้างประมาณ 1 ฟุต 
เพ่ือเป็นเส้นทางส่งน้้าจาก ล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์ เข้าสู่พ้ืนที่นา เมื่อต้องการจะใช้น้้าก็จะใช้จอบ
แซะดินที่เหมืองหัวนาออกเพ่ือให้น้้าเข้าไปในนา ปัจจุบันมีการน้ารูปแบบข้างต้นไปใช้ร่วมกับโครงการ
จัดรูปที่ดินการสร้างท้านบก้ันน้้า ถือเป็นการจัดการความรู้และการจัดการน้้า ที่เกิดขึ้นจากการบูรณา
การกับภูมิปัญหาท้องถิ่น ส่งผลให้องค์ความรู้และการจัดการน้้าแบบอดีตนั้นปัจจุบันถูกแทนที่โดยการ
จัดการน้้าแบบใหม่แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของการสร้างท้านบหลงเหลืออยู่บ้าง ดังตัวอย่างในแผนภาพที่  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ การบริหารจัดการน้้าของชาวนาที่ศาลเจ้าไก่ต่อ  

                                           
 ศศิน เฉลิมลาภ, เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2555, หน้า 73. 



๗๕ 

สรุปได้ว่า มีการจัดการน้้าของชุมชนเริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีบ่อหิน บ่อน้้าตื้น บ่อ  
น้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใชป้ระโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมี การ
จัดท้าประปาหมู่บ้าน  ประปาภูเขา  และการจัดการน้้า แบบกาลักน้้าโดยดึงน้้าที่ไหลจากภูเขาส่งทางท่
อสง่น้้าไปเก็บยังถังเก็บน้้า ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนา
นั้น ชาวนาจะสร้างคันระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าในแปลงนาของจนเองท่ีเรียกว่าระบบเหมืองไส้
ไก่ให้กระจายอยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลาที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็นแหล่งน้้าหลัก ช่วงระยะ
หลังมาชาวบ้านได้ มีการตื่นตัวที่จะมีการ ท้าไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชด้าริ โดยมี การจัดการน้้า
แบบเหมืองหัวนา คูนา โดยขุดลอกเส้นทางน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เข้าสู่พ้ืนที่นา แล้วสรา้ง
ท้านบกั้นน้้า  ถือเป็นการจัดการความรู้และการจัดการน้้าที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการกับภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ส่งผลให้องค์ความรู้และการจัดการน้้าแบบอดีตนั้นปัจจุบันถูกแทนที่โดยการจัดการน้้าแบบ
ใหม่แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของอดีตหลงเหลืออยู่บ้าง 

 
๔.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม นักวิชาการ  ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชนได้ ออกมาแสดงทัศนะท่ีน่าสนใจ และน้ามาเป็นข้อสนับสนุนทางวิชาการ ที่เป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น
พบรูปแบบในการบริหารจัดการน้้าที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวพระราชด้าริ มีดังนี้ 

๔.๓.๑ การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ 

ชุมชนแต่ละท้องถิ่นในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์มีส่วนร่วมในการจัดการน้้าในพื้นที่ของตน  เพราะ
การจัดการน้้าโดยชุมชนจะเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นจริงของชาวบ้านมากกว่า
โครงการของรัฐ  ซ่ึงจะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน หรือเกษตรกรผู้ใช้น้้าซึ่งในพ้ืนที่อ้าเภอแม่
วงก์และอ้าเภอลาดยาวบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ชาวบ้านหรือเกษตรกรในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่จะ
เป็นคนไทยจากภาคอีสานที่อพยพหนีความแห้งแล้งกันดารจากดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้า
มาจับจองและลงหลักปักฐานร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนจนหนาแน่นขึ้นเป็นอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอ
แม่เปิน และอ้าเภอชุมตาบงในปัจจุบัน  และชาวบ้านนี้ต่างก็ มีองค์ความรู้ในการหาแหล่งน้้าเพ่ือ น้ามา
อุปโภคและบริโภคก่อนที่จะมีระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาชุมชนดังเช่นในปัจจุบัน โดยภูมิปัญญา
ที่ว่านั้นคือการขุดบ่อน้้าตื้นหรือใน ภาษาอีสานที่มักนิยมเรียกกันก็คือการ ขุดน้้าส่างไว้เพ่ือเป็นบ่อน้้าที่
จะใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในกระบวนการก่อเกิดองค์ความรู้ข้างต้นนั้นชาวบ้านจะรวมตัวกัน
ออกไปเดินหา จุดหรือพิกัดท่ีจะขุดบ่อน้้าตื้น ในช่วง เวลากลางคืนและหากเป็นช่วง หน้าหนาว หรือฤดู
หนาวได้ยิ่งดี หากพบว่าที่ใดมีไออุ่นจากพ้ืนดิน ลอยขึ้นก็หมายความว่าที่นั้นมีน้้าใต้ดิน พอจะขุดบ่อ น้้า
ตื้นหรือน้้าส่าง ได้ ขณะเดียวกันยังมีความเชื่อและ เทคนิของชาวบ้านบางแห่ง ที่ยังนิยมใช้กะลาแห้งค
รอบไว้ตามผิวดินในช่วงกลางคืน แล้วก็จะมาตรวจสอบหรือพิสูจน์ดูในตอนเช้า ซึ่งหากพบว่าจุดใดมีไอ
น้้าเกาะด้านในของกะลามาก ก็จะแสดงว่า จุดนั้นก็มีน้้ามาก และเม่ือร่วมกันขุดเจาะบ่อน้้าตื้นหรือน้้า
ส่างร่วมกันแล้วบ่อน้้าแห่งนั้นก็จะตก เป็นสมบัติ ของส่วนรวมที่ ชาวบ้าน จะใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภค และนอกจากนั้นยังมีการขุดวางร่องระบายน้้าตามแปลงนาเพื่อง่ายต่อการดึงน้้าเข้าไป



๗๖ 

ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะในการท้านาปีในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะต้องมีความเร่งรีบ
ด้าเนินการเพื่อให้เพาะปลูกเสร็จสิ้นตามกรอบของฤดูกาล  

 

 
แผนภาพที่ ๔.13 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

นอกจากนี้ชาวบ้าน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ยัง มีความรู้ เรื่องการขุดน้้าตื้นที่เหมาะกับภูมิ
ประเทศในบริเวณนี้ เชน่ ชาวบ้านบางส่วนจะบอกว่าหากมีการขุดสระน้้าตื้น ก็จะไม่ควรขุดให้ลึก และ
ไม่ควรสร้างคันดินกั้นขอบสระเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชันและจะท้าให้น้้าที่ไหลบ่าไม่ไหลเข้าสระในช่วง
ฤดูฝน จึงท้าให้สังเกตเห็นโดยทั่วไปว่าสระน้้าตื้นหรือบ่อกักเก็บน้้าในพ้ืนที่ลุมน้้าแม่วงก์ส่วนใหญ่จะ
สร้างหรือขุดและท้าคันบ่อในลักษณะของตัวยู (U) ในภาษาอังกฤษ  

 

 
แผนภาพที่ ๔.14 การขุดสระรูปตัว “U” ของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

ในขณะเดียวกันหากพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นโพรงหินหรือมีดินพ้ืนบ่อท่ีไม่ใช่ดินเหนียว การ
ขุดบ่อแบบตัวยูก็ยิ่งเป็นผลดีเพราะจะท้าให้ ตะกอนที่ถูกพัดพามากับโคลนเลนยามน้้าไหลบ่าจะเป็น



๗๗ 

ตัวเชื่อมประสานหรือ อุดพ้ืนบ่อให้กักเก็บน้้าได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากบ่อน้้าตื้นหรือ
สระน้้าตามหัวไร่ปลายนาหรือตามร่องน้้าไหลนั้น ชาวบ้านก็จะมีน้้าเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัวหรือท้าการเกษตรขนาดเล็กๆ เพ่ือเป็นรายได้เสริมในหน้าแล้ง เชน่ การเพาะปลูกพริก มะเขือ 
แตงกวา หรืออ่ืนๆ ชาวบ้านในบางหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ เช่น ที่บ้านธารมะยมซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาแม่กระทู้ใน
เขตต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ ได้จัดสร้าง ระบบชลประทานน้้า โดยการสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือให้
ชาวบ้านมีน้้ากินน้้าใช้ และสร้างแก้มลิงขนาดเล็กไว้เก็กกักน้้าเป็นช่วงๆ พร้อมกับน้าความคิดสมัยใหม่
ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าระบบประปาภูเขา
แจกจ่ายน้้ากินน้้าใช้ไปยังบ้านสมาชิก ๒๐๐ ครัวเรือนแล้วติดมิเตอร์เพื่อการจัดเก็บค่าบริการหน่วยละ 
๓ บาท โดยน้ารายได้ท่ีมาจากการจัดเก็บค่าน้้าไปจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือสวัสดิการด้านต่างๆ คืนกลับสู่
ชุมชน เช่น เป็นทุนการศึกษาส้าหรับเด็ก เป็นเบี้ยยังชีพเพ่ือคนชรา หรือเป็นกองทุนเงินกู้ฉุกเฉิน ส่วน
รายได้อีกส่วนหนึ่งก็กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการซ่อมแซมท่อระบบประปาหากมีกรณีช้ารุดเสียหาย  

ในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น นักวิชาการ  ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น 
และภาคประชาชน ได้เสนอแนวคิดมุมมองต่อองค์ความรู้ของผู้คนในพ้ืนที่นี้ว่า "ความรู้"  ของการ
บริหาร จัดน้้าของชาวบ้าน นั้นเกิดขึ้นบนวิถีแห่งการต่อสู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้าง
อรรถประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาติได้ประทานหรือแบ่งปัน ซึ่งองค์ ความรู้ของคนในลุ่มน้้าแม่วงก์ เป็น 
ความรู้ที่เชื่อมโยง วิถีแห่งการด้ารงชีพที่มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีมาประสานสัมพันธ์กับ ระบบนิเวศ
ในชุมชน  และด้ารงพัฒนาอยู่บนพื้นฐานทาง สังคมวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ และ  
เปน็การใช้ประโยชน์ที่แอบอิงกับระบบนิเวศหรือธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชด้าริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้คนไทยทุกคน 

๔.๓.2 การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึง 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม นักวิชาการ  ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชนยังได้ออกมาแสดงทัศนะท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในการบริหารจัดการน้้าของชาวบ้านใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ว่า มีพ้ืนฐานทางความคิด ความเชื่อ หรือค่านิยม ่ที่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
ธรรมชาติว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น เป็นเรื่องปกติฤดู ฝนย่อมมีน้้าหลาก และเม่ือถึงฤดูแล้งก็ย่อม เกิด
ความแห้งแลง้เป็นธรรมดาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน  ฉะนั้นมุมมองที่มีต่อปัญหาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หรืออบยากมีความคิดที่จะไปควบคุมฤดูกาล เช่น ในฤดูน้้าหลากก็จะไปสร้าง
เครื่องกัดขวางไม่ให้เกิดน้้าหลาก เป็นต้น ชาวบ้านในภาคพ้ืนนี้จึง ท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนว่า
เป็นเรื่องของธรรมชาติ  เช่น ถ้าน้้าหลากในตอนเช้าตอนเย็นน้้าก็จะแห้ง หรือหากมีฝนตกชุกหรือตก
หนักก็จะเป็นช่วงน้้าหลากไม่เกิน ๓ วัน ๗ วัน น้้าก็จะแห้ง  

 ส้าหรับการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้น  องค์ความรู้ที่ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นใช้ก็คือ ในร่องน้้าที่ลาดชันตามสภาพภูมิประเทศเมื่อมีฝนตกหนักก็จะขุดบ่อหรือ
สระน้้าตื้นเป็นรูปตัวยู (U) ไว้กักเก็บน้้า และเป็นที่กักเก็บปลานานาชนิดที่หลากมากับน้้าไว้เป็นอาหาร 
ขณะเดียวกัน สระน้้าตื้น ก็จะเป็นแก้มลิงที่เป็นต้นทุนในการ ใช้ เพาะ ปลูกพืช ผักสวนครัวและพืช
เศรษฐกิจ บางอย่างในฤดูแล้ง เพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านาปีหรือท้าไร่ สิ่งที่เกิดข้ึนข้างต้นนี้ก็
เนื่องมาจากชาวบ้านบนพ้ืนที่มีความเข้าใจและเข้าถึงขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและแล้ง



๗๘ 

คละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือ ความพอดี ให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตน และ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว   

องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของคนในภูมิภาคนี้ถือ เปน็องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของการเข้าใจและเข้าถึงกฏหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการพร้อมที่จะด้าเนินวิถีชีวิต
ให้เป็นไปหรือสอดคล้องกับระบบหรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างแนบชิด แอบอิง หรือ
เป็นไปในลักษณะหนึ่งเดียว  และถือ เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการประมวลและจัดให้เป็นระบบ ในทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิชาการ หากแต่เป็น องค์ความรู้ ที่มาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดทางความคิด ซ่ึงไม่อาจเรียนรู้ผ่านถ่ายทอด
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือของโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้
เหล่านี้โดยผ่านวิถีชีวิต และได้รับการพัฒนาหรือยกระดับไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ธรรมชาติ และยังเป็นฐานส้าหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของสังคมคนเมืองในปัจจุบัน รวมถึงยังเป็น
ทางเลือก ในการบริหาร จัดการน้้า อย่างยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้เพราะแนวคิดหรือองค์ความรู้ข้างต้นจะ
ก่อให้ เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศ วิถีแห่งธรรมชาติ  ดังการจัดการน้้าในรูปแบบประปาภูเขาของ
ชุมชนธารมะยม ต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.15 

 

 
แผนภาพที่ ๔.15 รูปแบบการจัดการน้้าของชุมชนธารมะยมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
 

หลักการส้าคัญของการจัดการน้้าของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  หลักการส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรของคน พ้ืนที่นี้ คือ การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ และที่ผ่านมาชาวบ้านเรียนรู้เพ่ือ

                                           
 ศศิน เฉลิมลาภ, เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2555, หน้า 77. 



๗๙ 

ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและระบบนิเวศโดยการเฝ้าสังเกตธรรมชาติ  ทดลองปฏิบัติ  แต่บางครั้ง สิ่ง 
เหล่านี้กลับไม่เปน็ที่ยอมรับของ ระบบราชการ ท้าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการน้้าตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตั้งอยู่บนหลักการเคารพต่อธรรมชาติกลับไม่ได้ถูกน้ามาใช้  และใน
บางครั้งยังมีการ ปรับตัวหรือปรับวิธีการผลิต การเลือกพืช การเลือกวิธีการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ไป
เปลี่ยนแปลงทีท่้าให้เกิดการเสียศูนย์ ซ่ึงเป็นหลักการหรือปรัชญาไม่ใช่แค่เพียงว่าจะ บริหารจัดการน้้า
อย่างไร จะท้าเหมืองฝายอย่างไร จะเอาน้้าผุดมาใช้อย่างไรเท่านั้น  

ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญบางท่านยัง พูดถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างหลาก หลายตาม
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่และตามความผันแปรของธรรมชาติ  โดยในช่วงที่มีน้้าหลากชาวบ้านส่วนหนึ่ง
จะมีเครื่องมือหลากหลายในการจับปลา มีการขุดบ่อ มีการสร้างแนวผนังกั้นน้้า หรือว่า บางชุมชนยังมี
วิธีการดักหรืออาศัยตะกอนจากน้้าหลากมาท้าให้เกิดปุยธรรมชาติในการเพาะปลูกข้าวหรือพืชสวนพืช
ไร่ ทั้งนี้เมื่อถึงฤดูน้้าหลากในพ้ืนที่ริมน้้าที่เคยเปน็พื้นที่ ชุ่มน้้าก็จะกลายเป็นท้าเลทองใน ช่วงฤดูน้้าแล้ง
ที่เกษตรกรจะ ใช้เป็นพื้นที่การเกษตร ในการเพาะปลูกข้าวโพด พริก มะเขือ แตงกวา หรืออ่ืนๆ เพื่อ
เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันตลอดแนวล้าน้้าแม่วงก์ตามพ้ืนที่ริมตลิ่งก็จะ มี
พืชพันธุ์ต่าง ๆ นานาชนิดเกิดข้ึนทั้งเป็นทั้งพืชสมุนไพร เป็นผักท่ีกินได้ เป็นหน่อไม้  หรือว่าที่อยู่อาศัย
ของ  มดแดง  ล้าน้้าแม่วงก์บางจุดก็จะกลายเป็นซูเปอร์มาเก็ตชุมชนที่มี ทรัพยากรหลากหลาย ให้
เลือกสรรหาหรือเลือกกินเลือกใช้ได้ ตามฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ซ่ึงความเข้าใจ และเข้าถึง ใน
ความหลากหลายของทรัพยากรที่มีอยู ในล้าน้้าหรือลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น  แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ ชาวบ้านใน
ละแวกนี้จะ ่มีความรู้แค่วา่จะใช้น้้าอย่างไร เท่านั้น หากแตชาวบ้านในละแวกนี้ จะรู้ว่าในแต่ละพ้ืนที่มี
ความหลากหลายของดิน ของไม ้ของปลา และพืชต่างๆ ที่สามารถน้ามาใช้ ประโยชน์เพื่อการด้ารงอยู่
ของชีวิต ของครอบครัว ของชุมชนอย่างไรนั่นเอง 

๔.๓.3 การบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนา 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม นักวิชาการ  ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชนยังได้ออกมาแสดงทัศนะท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในการบริหารจัดการน้้าของชาวบ้านใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุนบทตามหมู่บ้านหรือต้าบลต่างก็ รู้จักพัฒนารูปแบบของการ
บริหารจัดการน้้า ที่แตกต่างกัน ตามความแตกต่างในเชิงบริบทของพ้ืนที่  ขณะเดียวกันยัง มีการจัด  
องค์กรเพ่ือใช้น้้าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน บางแห่งมีกฎเกณฑ์ที่เขียน
ไว่เปน็ที่ยึดถือปฏิบัติ ของผู้คนในชุมชน เพ่ือการก้ากับ ดูแล ควบคุม และก่อให้เกิดความเป็นธรรม จึง
ถือเป็นกติกาและถือเปน็จริยธรรมหรือเป็นระบบศีลธรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน
หรือป่าไม้จะเห็นได้ว่าหลักการจัดการทรัพยากรของชาวบ้านและชุมชนในพื้นท่ีนี้ ที่ตั้งอยู่บนองค์ความ
รู้และความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย  มีการจัดองค์กร ชุมชนและระหว่างชุมชน ที่มีฐาน
จากการเอื้อเฟอ แบ่งปัน อุดหนุนเจือจานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามจ้าเป็นเร่งด่วน และ เป็นระบบ
ศีลธรรมที่เกื้อหนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ขณะเดียวกันใน การก่อตัวของชุมชนและเครือข่าย ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ นั้น ใน
หลายพื้นท่ี มีการผลิต สินค้าการเกษตร ออกมาไม่เหมือนกัน ทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ แต่ สายน้้า 
แม่วงก์ก็ยังคงเป็น ตัวเชื่อมระหว่าง ส้าคัญระหว่างอาชีพเกษตรกรเหล่านั้น ฉะนั้นล้าน้้าแม่วงก์ จึง



๘๐ 

เปรียบประหนึ่งสายใยชีวิตที่เรียงร้อยผู้คนตั้งแตพ้ื่นที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  พ้ืนที่
กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าในพื้นที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่าง
ค่อนข้างสูงและยังมีความเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ให้กลับกลาย  
เปน็เครือข่ายประชาชนเข้าด้วยกัน ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝ่ายต่างก็เผชิญปัญหาร่วมกันและ
ขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 
ต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุกวิกฤตที่
เกิดข้ึนการพัฒนาที่เห็นภาพเป็นรูปธรรมทางการบริหารจัดการ ก็คือ มีการส่งข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวก็จะยังคงมีถึงกันเสมอโดยผ่านเครื่อข่ายผู้น้าท้องที่ เป็นต้นว่า ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก้านัน หรือผ่านกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือ อบต. ที่อยู่ในพื้นท่ี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
คอยสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนักเข้าสนับสนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันเมื่อปัญหาความแห้งแล้งมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องมาจาก
ปรากฏการณเอลนิโญหรือลานิญ่า หลายชุมชนเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้าโดยการ
ผลักดันและร้องขอให้ทางภาครัฐด้าเนิน การสร้าง ฝายหรือประตูระบายน้้า เพ่ือเป็น เครื่องมือในการ  
ทดน้้าหรือกักเก็บน้้าเพื่อเกษตรกรในพ้ืนที่ตั้งแต่พ้ืนทีร่ิมป่าเขา พ้ืนที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ปลายน้้า โดยใน
แต่ละ ชุมชนได้ ระดมความคิดเห็นกันเพ่ือ สรา้งสรรค์ องค์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้้าที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตัวเอง  ก่อนที่จะส่งต่อองค์ความรู้มาสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่งถึงปัจจุบัน  
และเพ่ือความสะดวกต่อการท้าความเข้าใจ คณะผู้วิจัย จึงได้แบง่เขตพ้ืนที่ ลุ่มน้้าแม่วงก์ ออกเป็น 3 
ลักษณะ กล่าวคือ พ้ืนที่เชิงเขา พื้นพ้ืนที่ราบลุ่ม  และพ้ืนที่ปากแม่น้้าแม่วงก์ ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้มีลักษณะ
การผลิต หรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ  ความ  
แตกต่างของลักษณะการผลิตยังน้าไปสู่ความแตกต่างของการจัดการน้้า เพ่ือน้ามาซึ่งผลผลิตที่ผลิตได้
ในแต่ละชุมชนที่จะน้ามาสู่การสร้างความม่ันคง มั่งค่ังให้กับครอบครัวและชุมชน โดยใช้สายน้้าเป็ นสื่อ
ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความผูกพันให้เกิดข้ึน สุดท้ายจึงเปน็ที่มาของระบบการผูกมิตร 
เกลอ ดอง จนกระท่ังเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีมาตั้งแต่การก่อตั้งชุมชนจนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันถึงแมค้วามสัมพันธ์ที่กล่าวถึงนี้ค่อนข้างอ่อนตัวลงเนื่องด้วยเพราะระบบคมนาคม
ทีร่วดเร็วขึ้น สะดวกข้ึน ประกอบกับด้วยแนวคิดท่ีเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ต้องอาศัยการ
แก่งแย่งแข่งขันมาเป็นเครื่องมือในการครอบครองวัตถุดิบหรือการตลาด แม้กระท่ังน้้าในล้าน้้าแม่วงก์
ในช่วงที่มีการประกันราคาข้าวที่สูงๆ ก็ยังเกิดปัญหาการแย่งชิงน้้าเพ่ือน้าเข้าสู่แปลงนาระหว่างกัน 
ระหว่างชุมชน ระหว่างต้าบล หรือระหว่างอ้าเภอก็ยังเคยมี ใน การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการจัดการ
น้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ยังพบว่าชุมชนยังมีลักษณะการจัดการน้้าที่น่าสนใจหลายกรณี เป็นต้นว่า การ
จัดการน้้าบ่อตื้น การจัดการระบบน้้า ซับ การจัดการระบบประปาภูเขา รวมทั้งการจัดท้าน้้าดื่มของ
ชุมชน ซ่ึงมีพัฒนาการเรื่องการจัดการน้้า และการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง มาเป็นล้าดับและ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา แต่การจัดการน้้าในรูปแบบเก่าก็ยังคงเหลืออยู่บ้างทั้งที่เป็นแบบ
ดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมถึงการจัดการน้้าโดยคณะสงฆ์ในเขตต้าบลหนองกรดอ้าเภอ
เมืองนครสวรรค์ของหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ ที่ชาวบ้านผู้ได้รับอานิสสงค์จากการบริหารจัดการน้้า
อย่างชาญฉลาดข้างต้นว่า ว่า “สระหลวงพ่อจ้อยหรืออ่างเก็บน้้าหลวงพ่อจ้อย”  ซึ่งแก้ไขปัญหาน้้า



๘๑ 

หลาก น้้าท่วม และน้้าแล้งในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันน้ามาซึ่งการสร้าง
อาชีพและความสุขในครัวเรือนเนื่องจากพ่อแม่ไม่ต้องตระเวณออกไปขายแรงงานในช่วงฤดูแล้งตาม
โครงการก่อสร้างในต่างจังหวัด แต่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าที่หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ  
สร้างข้ึนมา สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปี 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.16 การบริหารจัดการน้้าของหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ 
 
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการตามแนวพระราชด้าริในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่

วงก์นั้น เป็นการบริหารจัดการที่มาจาก ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน้้าของชาวบ้าน และชุมชน 
และเปน็องค์ความรู้ในการ บริหารจัดการที่มาจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวัน และสืบทอด
ความรู้มาจากปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิด
ในการจัดการน้้าของ ผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ เป็นองค์ความรู้ที่สามารจะอธิบายความสลับซับซ้
อนของระบบนิเวศของชุมชน ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้น
ตลอดล้าน้้าสายนี้ 

 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้มีประสบการณ์ตรงและ ผู้เชี่ยวชาญ  รวมถึงผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน แล้วสังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการ
พระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ทั้งนี้สามารถน้ามาประมวลและ สรุปในภาพรวม
เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 

 
 
 



๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.17 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
 

จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  พบว่า ผู้คนและชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพ
ภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืนป่าต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืน
ราบในตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน 
ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูง
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความ
เข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับสภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่า
ผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง” นั้น เมื่อผู้คน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับ
สภาพและพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อม
ทั้งมีการรักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด้าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” 
การจัดระบบเหมืองฝายใส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านา
ปีหรือท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึง ขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและ
แล้งคละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ

เข้าถึง 
เข้าใจ 

พัฒนา 

การบริหารจัดการน้้า 
แบบยั่งยืน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบูรณาการ 
ตามแนวพระราชด้าร ิ

การปรับตัวเข้ากับธรรมชาต ิ

การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิภูมิปัญญาท้องถิ่น 
/ องค์ความรู้ 

การรักษาความสมดุล 



๘๓ 

ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือ ความพอดี ให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 

ในมิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ี เปรียบ เสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้คนตั้งแตพ้ื่นที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนทีก่ลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้า ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝ่ายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจาก ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และชุมชน และ เป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวันและสืบทอดความรู้ มาจากปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของ ผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงกเ์ป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับ ความสลับซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้นตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดข้ึนในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่
วงก์” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) ศึกษา บริบท การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ ๒) ศึกษาสภาพ การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหารจัดการ
น้้าตามแนวพระราชด้าริ  และ ๓) พัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตาม แนวพระราชด้าริ ในระดับ
ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบให้กับลุ่มน้้าอื่นๆ ให้มี
กรอบการบริหารจัดการน้้าทั้งกรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง โดย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบ คุณภาพ
ภาคสนาม (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) การเก็บข้อมูลจากจากการสังเกต (Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In–depth Interviews) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus 
Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับพื้นท่ี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและประชาชน เพ่ือ
รวบรวมรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ  ทั้งนี้จากผลการวิจัย
สามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้  

 

๕.๑ สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส้าคัญในการบริหารจัดการน้้าอย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ โดยสรุปตามล้าดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

จากการศึกษา พบว่า ใน พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการ
จัดการและวางแผนในการกักเก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งป่า
เขา โดยการก่อสร้างฝายทดน้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ใน พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลาง ซ่ึงเป็น
พ้ืนที่ดอนไดมี้การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถ
เก็บน้้าไว้ใช้ได้มากข้ึน และมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือ
บ่อบาดาลสูบขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ
สลับเชิงเขา  และมักจะมีปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้า
ขนาดเล็กตามเชิงเขา พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ และบรรเทา
ความเดือดร้อน 

 

 



 
 

๘๕ 

๕.๑. ๒ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริ 

จากการศึกษา พบว่า  มีการจัดการน้้าของชุมชนเริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีบ่อหิน 
บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน
ยังมีการจัดท้าประปาหมู่บ้าน  ประปาภูเขา  และการจัดการน้้า แบบกาลักน้้าโดยดึงน้้าที่ไหลจากภูเขา  
ส่งทางท่อสง่น้้าไปเก็บยังถังเก็บน้้า ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตาม
แปลงนานั้น ชาวนาจะสร้างคันระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าในแปลงนาของจนเองท่ีเรียกว่าระบบ
เหมืองไส้ไก่ ให้กระจายอยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลา ที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็นแหล่งน้้าหลัก   
ช่วงระยะหลังมาชาวบ้านได้ มีการตื่นตัวที่จะมีการ ท้าไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชด้าริ โดยมี การ
จัดการน้้าแบบเหมืองหัวนา คูนา โดยขุดลอกเส้นทางน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เข้าสู่พ้ืนที่นา
แล้วสร้างท้านบก้ันน้้า  ถือเป็นการจัดการความรู้และการจัดการน้้าที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้องค์ความรู้และการจัดการน้้าแบบอดีตนั้นปัจจุบันถูกแทนที่โดยการจัดการน้้า
แบบใหม่แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของ อดีตหลงเหลืออยู่บ้าง  การบริหารจัดการน้้าตาม แนวพระราชด้าริใน
เขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น ถือเป็นการบริหารจัดการที่มาจากภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน้้าของ
ชาวบ้านและชุมชน และเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่มาจากการปฏิบัติทดลองใน
ชีวิตประจ้าวัน และสืบทอดความรู้มาจากปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์
ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ เป็นองค์ความรู้ที่สา
มารจะอธิบายความสลับซับซ้อนของระบบนิเวศของชุมชน ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการ
จัดการที่หลากหลายที่เกิดขึ้นตลอดล้าน้้าสายนี้ 

๕.๑.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้าแม่วงก์  

จากการศึกษา พบว่า ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าแม่วงก์ พบว่า ผู้คนและชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพภูมิศาสตร์เชิง
พ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืนป่าต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืนราบใน
ตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน 
ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูง
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความ
เข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับสภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่า
ผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง ” นั้น เมื่อผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้้าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับ
สภาพและพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อม
ทั้งมีการรักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด้าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” 
การจัดระบบเหมืองฝายใส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านา



 
 

๘๖ 

ปีหรือท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึงขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและ
แล้งคละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล ” หรือความพอดีให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 

ในมิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีเปรียบเสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้คนตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนที่กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมื องนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝ่ายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจากภูมิป ัญญาของชาวบ้านและชุมชน และเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดล องในชีวิตประจ้าวันและสืบทอดความรู้มาจากปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้วา่องค์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงก์เป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับความสลับซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลายที่เกิดข้ึนตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดขึ้นในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ 

 

5.2 การอภิปรายผล  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) 

การเก็บข้อมูลจากจากการสังเกต ( Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) 
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) จาก 
ผู้มีประสบการณ์ตรงและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน แล้ว
สังเคราะห์พัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่ม
น้้าแม่วงก์ ทั้งนี้สามารถน้ามาสรุปและอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 

5.2.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการจัดการและวางแผนในการกัก
เก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งป่าเขา โดยการก่อสร้างฝายทดน้้า
หรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ดอนได้มีการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มากข้ึน และมี
การสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลสูบขึ้นมาเสริม



 
 

๘๗ 

ให้กับพืชในฤดูแล้ง ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา และมักจะมี
ปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตามเชิงเขา 
พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้และบรรเทาความเดือดร้อน  

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความเข้าใจ
ธรรมชาติ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
เป็นฐานรองรับ ทั้งนี้เพราะผู้คนในพื้นที่ข้างต้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายอีสานและเชื้อชาติลาว 
ความอดทนอย่างเข้มแข็งที่จะอยู่ร่วมกับภาวะของปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งจะก่อให้เกิดความม่ันใจว่า
พวกเขาจะสามารถด้ารงสภาพครอบครัว อาชีพ และการกินดีอยู่ดีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” แล้วพบว่า การจัดการ
น้้าอย่างยั่งยืน จะเน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้
ทรัพยากรน้้ามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ  และ
ยังสอดคลองกับผลวิจัยของ มานะ ขุนวีช่วย  ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย
ความรู้และการจัดการน้้าของคนนครศรีธรรมราช ” แล้วพบว่า ชุมชนในนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่
เคยร่้ารวยด้วยภูมิปัญญาเก่ียวกับน้้า และเป็นความรู้ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า 
ทั้งนี้เพราะหากมีความรู้เกี่ยวกับน้้าย่อมหมายถึงความส้าเร็จของการประกอบอาชีพท้านา เป็นต้นว่า 
มีความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้า การสร้างวิธีการเก็บกักน้้าเพื่อบริโภค การขุดบ่อเพ่ือเก็บน้้าไว้ใช้ 
การท้าระบบชลประทานโดยชุมชนที่เรียกว่าเหมืองหัวนา รวมถึงความรู้เรื่องฤดูกาลของน้้า  

5.2.๒ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซ่ึงมีทั้งบ่อหิน 
บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าซับ เพ่ือน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน
ยังมีการ การจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ระบบประปาภูเขาและการ ดึงหรือล้าเลียงน้้า ที่ไหลจาก
ภูเขาหรือที่สูงส่งผ่านท่อส่งน้้า ไปเก็บยังถังเก็บน้้า  แล้วส่งกระจายผ่านระบบประปาหมู่บ้านใช้ในช่วง
ฤดูฝน ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนานั้น ชาวนาจะ สร้าง
ระบบล้าเลียงน้้าหรือระบบส่งน้้าในแปลงนาของตนเองหรือที่เรียกว่า “ระบบเหมืองไส้ไก่” ให้กระจาย
อยู่ทั่วผืนนา และ มีบ่อล่อปลา ที่เชื่อมต่อกับระบบ เหมืองซึ่ง เป็นแหล่งน้้าหลัก  ต่อมาชาวบ้าน มีการ
ตื่นตัวที่จะท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริ โดยมีการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนา คูนา และขุด
ลอกเส้นทางล้าเลียงน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์ เข้าสู่ผืนนา แล้วสร้างท้านบกั้นน้้า ซึ่งถือว่าเป็น
การบริหารจัดการน้้าที่อาศัยภูมิรู้และภูมิปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ ส่งผลให้องค์ความรู้และ
การจัดการน้้าแบบอดีต นั้นผสมกลมกลืนกับ การบริหารจัดการน้้ารูปแบบใหม่ และมีความสอดคล้อง

                                                           

 เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”, รายงานวิจัย , (ส้านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555). 

 มานะ ขุนวีช่วย , “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยความรู้และการจัดการน้้าของคนนครศรีธรรมราช ”, 
รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556). 



 
 

๘๘ 

กับแนวคิดทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีความ
เข้าใจและเข้าถึงระบบของธรรมชาติมากขึ้นตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติรวมถึงสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ
ธรรมชาติอย่างผสมและกลมกลืน รวมถึงมีลักษณะของการด้ารงอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความ
สมดุล ไม่บุกรุกธรรมชาติมากธรรมชาติก็จะไม่รุกรานหรือโหดร้ายกับผู้คน ถือเป็นการอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษมาเป็นจารีต ประเพณี และค้าสอนสั่งให้กับลูกหลานให้มีความเคารพ
และย้าเกรงต่อระบบของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ  สายันต์ พูลจันทร์  ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขตส้านักชลประทานที่ 
12” แล้วพบว่า แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่ จะมีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือประชาชนที่อยู่ภายในพ้ืนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีจิตส้านึกในการใช้น้้า ร่วมกัน  
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติชัย รัตนะ  ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการลุ่ม น้้าห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ” แล้วพบว่า  ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ความรู้ด้านการจัดการลุ่ม น้้า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน ควรที่จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าน้้าและการ
จัดการป่าชุมชน เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณรงค์ พลละเอียด  ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า ” แล้วพบว่า หากมนุษย์ที่ยังไม่หยุดท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะท้าให้เกิดภาวะน้้าแห้ง น้้าท่วม น้้าเสีย มากยิ่งข้ึน  

5.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้าแม่วงก์  

ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  พบว่า ผู้คน
และชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืน
ป่าต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืนราบในตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิด

                                                           

 สายันต์ พูลจันทร์, “การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขตส้านัก
ชลประทานที่ 12 ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ (การบริหารการพัฒนาองค์กร) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา, 2555). 

 กิติชัย รัตนะ , “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ  จังหวัดตาก”, บทความวิจัย , 
การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ครั้งท่ี 9, 6-7 ธันวาคม 2555 , หน้า 
363 – 371. 

 ณรงค์ พลละเอียด, “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร, 2554). 



 
 

๘๙ 

ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วน
หนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูงหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับ
สภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่าผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง” นั้น เมื่อผู้คน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับสภาพ
และพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อมทั้งมีการ
รักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด้าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” การ
จัดระบบเหมืองฝาย ไส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหารจัดการ
น้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านาปีหรือ
ท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึง ขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและแล้ง
คละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือความพอดีให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 

ในขณะทีม่ิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีเปรียบเสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้คนตั้งแตพ้ื่นที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนที่กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝ่ายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจาก ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน และเป็นองค์ ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดลองใน ชีวิตประจ้าวัน และสืบทอดความรู้มาจากปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงกเ์ป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับความสลับ ซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลายที่เกิดข้ึนตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดข้ึนในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ 

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีความ
เข้าใจ เข้าถึง แล้วน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้า เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้อง 
สมดุลกับระบบของธรรมชาติ ถือเป็นแนวพระราชด้าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ที่ว่า “… หลักส้าคัญว่า ต้องมีน้้า น้้าบริโภคและน้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูก
เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้้า 



 
 

๙๐ 

คนอยู่ไม่ได้…”  หรือท่ีเคยมีกระแสพระราชด้ารัสว่า “...การพัฒนาแหล่งน้้านั้น ในหลักใหญ่ก็คือการ
ควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ. กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป ก็ต้อง
หาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาด
แคลน ก็จะต้องมีน้้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ...แต่ถ้าไม่มีการควบคุมน้้าท่ีดีพอแล้ว เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง... ”  ทั้งนี้พระองค์ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้น้าไปสู่การประพฤติและปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข มีการเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกัน กล่าวคือ คนก็ได้
ประโยชน์จากธรรมชาติ ขณะที่ธรรมชาติก็ได้ประโยชน์จากการที่คนไม่ไปบุกรุก แผ้วถาง หรือท้าลาย
ระบบของธรรมชาติ โดยหันมาร่วมกันการรักษาความสมดุล ไม่บุกรุกธรรมชาติมาก ธรรมชาติก็จะไม่
รุกรานหรือโหดร้ายกับผู้คน และเป็นการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษมาเป็น
เครื่องมือทางการบริหารจัดการ ผ่านการจัดระเบียบทางสังคมที่ว่าด้วยเรื่องของจารีต ประเพณี และ
และในการบริหารจัดการน้้าก็เฉกเช่นเดียวกันที่ต้อยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชด้าริข้างต้น เพ่ือ
ก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในที่สุด  

 

๕.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริใน

พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.3.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. การทบทวนนโยบาย การแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของรัฐโดยการก่อสร้างโครงการขนาด
ใหญ่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบให้ครบทุกมิติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหา
และเพ่ือน้ามาซึ่งความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของคนในลุ่มน้้านี้  

๒. การทบทวนในความพยายามที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยน้า ในการแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่  แล้วหันมาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้น้า มากกว่า  ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจกับสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุด และที่ผ่านมาประชาชนก็สามารถท่ีจะปรับตัวอยู่
ร่วมกับสภาวะขอธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ระดับบุคคล 
ครอบครัว หรือชุมชนขับเคลื่อนแก้ไขให้ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตปัญหามาได้นานหลายสิบปี 

๓.  การทบทวนการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการหรือองค์การแนวดิ่ง 
แล้วปรับประยุกต์ให้เป็นการบริหารจัดการองค์การในแนวราบมากข้ึน โดยอาศัยพลังของประชาชนมา

                                                           

 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.  2529 ณ  
พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน. 

 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 
“น้้าและการพัฒนา : น้้าเปรียบดังชีวิต” ณ โรงแรมแชงกรีลา วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘. 



 
 

๙๑ 

สนับสนุน ส่งเสริมในลักษณะการสร้างเครือข่ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง ในเขตลุ่มน้้า  
แม่วงก์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๔. การทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของ
ชุมชนมากกว่าที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพ่ือให้บริบทการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าหรือคนกับน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่
วงก์สามารถที่จะเอ้ืออรรถประโยชน์แก่กันและกัน และก่อให้เกิดความยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

๕. รัฐจะต้องให้ความส้าคัญและ สนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  และเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ทางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นน้้าท่วมหรือน้้าแล้งที่มาจากปรากฏการณ์เอนนิลโญ่หรือลานินญ่า ที่อาจจะส่งผล
ก่อให้เกิดฤดูร้อนที่ยาวนานมากขึ้นหรือมีฝนตกชุกมากข้ึนจนเป็นที่มาของปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งซ้้าซาก
เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

๖. รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนหรือปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะให้กับ สมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือที่จะได้ ท้างานร่วมกัน และเกิดพลังในการขับเคลื่อ นแก้ไขปัญหา  และสนับสนุน ส่งเสริม ให้
เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด  ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยว่า
เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้และควรท้าเพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  

๗. การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี เกิดขึ้นในชุมชนทุก
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนทุกองคาพยพในชุมชนเกิดความเป็นเอกภาพ และก่อให้เกิด จิตส้านึก
ที่ดทีี่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

๕.3.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ สิ่งที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ
ก็คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน  และลด
ระเบียบและข้ันตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา  

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติ บนพื้นฐาน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่เสี่ยงจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓. ปลูกจิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการเผชิญกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการน้้าในชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เพื่อก่อ ให้เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

๕.3.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายของรัฐ กับการบริหารจัดการน้้าในรูแบบการสร้าง
เขื่อนกักเก็บน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 

๒. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐกับบทบาทในการ ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ในการแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมหรือน้้าแล้งของชุมชน 
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๓.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือ
เป้าหมายเชิงคุณค่าในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

๔. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาการใช้น้้าของ
ชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการบริหารจัดการน้้าเชิงพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน  

๖. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์รักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด้ารงอยู่ของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
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แม่วงก์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาบริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ๒) ศึกษา
สภาพการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
และ ๓) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานและประชาชน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์มีการบริหารจัดการน้้าเป็นต้นว่า การก่อสร้างฝายทดน้้า การก่อสร้าง

บ่อหรือสระน้้าขนาดเล็ก การจัดสร้างระบบเหมืองฝาย และการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็น
ของตนเองส้าหรับเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  

๒. การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เดิมมีการขุดบ่อน้้าหรือสระน้้าเพื่อใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันในบางชุมชนยังมีระบบประปาหมู่บ้านผสมผสานกับ
ระบบประปาภูเขาในช่วงฤดูฝน ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรนั้นชาวนาส่วน
หนึ่งจะสร้างเหมืองไส้ไก่ให้กระจายอยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลาที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็น
แหล่งน้้าหลัก ขณะเดียวกันก็มีการท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 
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ความสอดคล้องและสมดุลกับระบบของธรรมชาติตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยประพฤติ 
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Abstract 

The objectives of the sustainable irrigation management of royal initiations 
at Mae Wong watershed area base is a study to: 1) study the context of water 
management in Mae Wong Watershed, 2) study on water management in Mae Wong 
Watershed, 3) to develop a model of water management at the community level in 
the Mae Wong watershed area base. Use qualitative research methodology using 
documentary research, in-depth interviews from key informants, and focus groups 
Discussion from qualified and relevant persons. 

Findings were as follow:  
1. In the Mae Wong watershed, there is water management; construction 

of dams, pool or small pool and build irrigation system of encourage farmers to have 
their own water sources for planting crops in the dry season. 

2. The community water management in Mae Wong watershed; the pool 
is used for consumption and some communities; water supply system is integrated 
with the mountain water system during the rainy season. In the area of water 
management of agriculture, a part of the peasants will create a bunker mine spread 
over the land and there are fish pool connected to the mine system, which is the 
main source of water and the present, there is a growing mix of royal initiations. 

3. The sustainable irrigation management of royal initiations at Mae Wong 
watershed area based on understanding, access and developed to be consistent and 
balanced with the system of nature by the royal initiations. The template of King 
Bhumibol Adulyadej; promote and encourage the Thai people to behave and able to 
live with nature happily and there are benefits to each other, to create a stable and 
prosperous and sustainable. 

Key Word: Water Management, Sustainable irrigation management, Water 
Management of royal initiations, Mae Wong Watershed 
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๑. บทน้า 
จังหวัดนครสวรรค์หรือเมืองปากน้้าโพเป็นศูนย์รวมของแม่น้้า ๔ สาย (ปิง วัง ยม น่าน) 

ที่ประสานรวมเป็นเจ้าพระยา และเป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในจังหวัดภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย นอกจากนั้นยังมีล้าน้้าแม่วงก์ที่มีต้นก้าเนิดบริเวณ
เทือกเขาโมโกจูซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น
จะไหลมาตามล้าห้วยแม่วงก์ ผ่านอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว แล้วแยกเป็น ๒ สาย โดยสายแรก
ไหลผ่านอ้าเภอลาดยาวเข้าสูเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขณะอีกสายหนึ่งได้ไหลไป
บรรจบกับล้าห้วยคลองโพธิ์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัด
อุทัยธานี ก่อนที่จะไหลผ่านเขาสะแกกรังในเขตจังหวัดอุทัยธานีจนได้ชื่อว่าแม่น้้าสะแกกรัง และไหล
ลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาต่อไป 

ส้าหรับปัญหาอุทกภัยทั้งน้้าท่วมและน้้าแล้งในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น ส่วนมากจะเกิดจาก
การขาดแหล่งกักเก็บน้้า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีความลาดชันและมีความลาดเอียงในลักษณะ
ขอบกระทะ ก่อนที่มวลน้้าจะไหลลงไปรวมกันในตอนกลางของจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่เป็นศูนย์
รวมของแม่น้้าปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยา หากปีใดปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันใน
บริเวณผืนปุาตะวันตกก็จะท้าให้เกิดปริมาณน้้าสะสมมากแล้วเกิดการไหลบ่าลงมาตามร่องเขาหรือ
ตามล้าห้วยแม่วงก์ แล้วก็ไหลหลากไปท่วมขังในพื้นราบที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอแม่วงก์ ขณะพ้ืนที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตอ้าเภอลาดยาวและอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ก็จะถูกน้้าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ใน
ส่วนของปัญหาความแห้งแล้งนั้นด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงและมีความลาดชัน หากปีไหนมี
ปริมาณฝนตกน้อยหรือเกิดกรณีฝนตกท้ิงช่วงก็จะท้าให้พ้ืนที่ใน ๓ อ้าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่
ในลุ่มน้้าแม่วงก์ขาดแคลนทั้งน้้าเพ่ือการบริโภคและอุปโภค ประกอบกับในพ้ืนที่ข้างต้นยังขาดแหล่ง
กักเก็บน้้าต้นทุนที่จะมาสนับสนุน ท้าให้หลายพ้ืนที่และหลายชุมชนเกิดความเดือดร้อนต่อเนื่องและ
ยาวนานจนกว่าจะมีพายุฝนตกและมีน้้าต้นทุนมาเติมเต็ม 

โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มส้ารวจความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการในลุ่มน้้าสะแกกรังตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ รัฐบาลญี่ปุุน โดย JICA ได้ให้ความช่วยเหลือใน
การศึกษาด้านความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาลุ่มน้้าสะแกกรัง โดยผล
การศึกษาครั้งนั้นสรุปได้ว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการที่มีความส้าคัญอันดับหนึ่งของการ
พัฒนาลุ่มน้้าแห่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีสัญจรภาคเหนือได้มีมติให้กรมชลประทาน
จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ และในหลายๆ รัฐบาล
ต่อจากนั้นก็ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ จนล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช้านาญการ (คชก.) ที่ประชุมมีมติไม่รับรองรายงานผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ และมีมติร่วมกันว่าจะไม่สร้างเขื่อน 
เนื่องจากกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืชเจ้าของพ้ืนที่เห็นว่า พื้นที่ปุาส่วนใหญ่เป็นปุาสมบูรณ์มากกว่า
ที่จะปล่อยให้มีการสร้างเขื่อน นอกจากนั้นกรมอุทยานฯ และก้าลังจัดท้าแผนผนวกอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์เข้าเป็นพื้นที่มรดกโลกรวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งด้วย 

ผลการยกเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ท้าให้หลายคน หลายฝุาย โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้้าแห่งนี้ต่างก็มีค้าถามว่า ต่อไปการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
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น้้าแล้งในลุ่มน้้าแม่วงก์จะด้าเนินการกันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเนิ่นนานกว่า ๒๐ ปีมาแล้วที่ทุกคนทุกฝุาย 
ต่างเฝูารอการเกิดข้ึนของเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งถือเป็นสมมติฐานและเงื่อนไขส้าคัญประหนึ่งว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งในพ้ืนที่นี้ได้ ค้าถามจึงมีอยู่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนในลุ่มน้้าแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์จะต้องมาร่วมมือบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งผลให้สถาบันครอบครัว
และชุมชนให้เข้มแข็งโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งแนวพระราชด้าริใน
การบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็น
รากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และการพึ่งพาตนเอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรอื่นๆ คอยสนับสนุน ส่งเสริม หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาบริบทการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
๒. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์กับแนวทางการบริหารจัดการ

น้้าตามแนวพระราชด้าริ  
๓. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้า

แม่วงก์  
  

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ” 

เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า แนวพระราชด้าริกับการ
บริหารจัดการน้้า ขณะเดียวกันก็จะศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นรากเหง้าแห่ง
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า
โดยเน้นการศึกษาในมิติของ การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ การบริหารจัดการน้้าด้วยความ
เข้าถึงหรือบริหารจัดการตามหลักของธรรมชาติ และการบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนาหรือเสริม
ศักยภาพตามหลักธรรมชาติ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้้าแม่วงก์ ทั้งภาคราชการ 
ท้องที่ ท้องถิ่น หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์เป็นผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือ
หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่ม
น้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

๔. วิธีด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม ( Qualitative Research) 

โดยขั้นตอนที่ ๑ จะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานและวิจัยที่เก่ียวข้อง ( Documentary 
Research) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการน้้า การบริหารจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริ ( Template of King Bhumibol Adulyadej) การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Irrigation Management) สภาพหรือบริบทเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า  



๑๐๔ 

ขั้นตอนที่ ๒ มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ (Key Informant) จ้านวน 105 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท้านา กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพท้าสวน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท้าไร่  กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์ในพ้ืนที่  อย่างละ 20 คน 
กลุ่มแม่บ้านหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีกับกลุ่มผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่  อย่างละ 10 คน และกลุ่มเยาวชน
ในพ้ืนที่อีก 5 คน 

ขั้นตอนที่ ๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) จากผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิระดับพื้นท่ีในการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จ้านวน 10 คน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นทางคณะผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสามเส้า 
ได้แก่ ความสอดคล้องด้านผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความสอดคล้องด้านเวลา ความสอดคล้อง
ด้านพื้นที่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context) ส่วนการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) จะศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และหาข้อสรุปบนพื้นฐานของความสอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 

 

๕. สรุปผลการวิจัย 
5.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนมากเกิดจากปริมาณน้้าฝน

ที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นท่ีภาคเหนือและตามแนวผืนปุาตะวันตก เมื่อมีปริมาณฝนตกมากท้า
ให้เกิดปริมาณน้้าสะสมมากติดตามมา ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในภูมิภาคนี้กลับไม่มีแหล่งกักเก็บ
น้้าที่มีขนาดใหญ่ที่มีจ้านวนที่มากพอจะรองรับปริมาณน้้าขนาดมหาศาล ท้าให้น้้าในแม่น้้าสายหลัก
ต่างๆ ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชน ปัญหาที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ท้าให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่บริเวณนี้คือ ปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
หนาแน่นของประชากรในเขตเมือง ท้าให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพ่ือการพาณิชย์และเพ่ือที่
อยู่อาศัย รวมถึงโครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทางที่เป็นปัญหาในการปิดก้ันหรือกีดขวางทางเดินของน้้า
และถือเป็นอีกสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังท่ีมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าในอดีต  

ในส่วนของเส้นทางเดินของน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์นั้น จากการศึกษา
พบว่า มีระบบและโครงข่ายเส้นทางเดินของน้้าแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 

 1. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลบ่าจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอแม่วงก์ ก่อนน้้าเข้าสู่ตัว
เมืองลาดยาวน้้าจะเริ่มเอ่อขึ้นมาหลังฝายยายไข่ คือ ตรงพ้ืนที่ต้าบลวังว่านวังซ่านแล้วแตกคลองสาขา
กระจายออกไปในพ้ืนที่วังทับเกวียน ก่อนที่น้้าจะมาบรรจบกันอีกครั้งที่บริเวณหมู่บ้านทุ่งแม่น้้าน้อย
และบ้านหนองกระทุ่มในเขตต้าบลลาดยาว อ้าเภอลาดยาว ขณะเดียวกันที่ฝายสะเดาซ้ายก่อนที่จะถึง
ฝายคลองขุนลาดล้าน้้าแม่วงก์ก็ได้แตกออกเป็น ๒ สาย โดยสายหนึ่งได้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ต้าบล 
มาบแก ต้าบลวังม้าและต้าบลวังเมืองในเขตอ้าเภอลาดยาว ก่อนที่จะไหลไปรวมกับล้าน้้าคลองโพธิ์ 
และเข้าไหลสู่อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีและกลายเป็นแม่น้้าสะแกกรังในที่สุด 

 



๑๐๕ 

 
 

แผนภาพที่ 1 น้้าปุาไหลหลากบริเวณเกาะแก่งใหญ่ในพ้ืนที่ล้าน้้าแม่วงก์ 
 

2. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลบ่าจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอแม่วงก์ แล้วไหลมารวมตัว
กันบริเวณหมู่บ้านทุ่งแม่น้้าน้อยและบ้านหนองกระทุ่มในเขตต้าบลลาดยาว อ้าเภอลาดยาว น้้าทั้งหมด
จะไหลเข้าสู่ตัวตลาดลาดยาว โดยไหลไปตามคลองขุนลาดผ่านใจกลางตัวตลาดเพ่ือออกไปทางต้าบล
หนองนมวัว แต่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันน้้าจะไหลผ่านตัวตลาดลาดยาวยากมากเนื่องจากไหลผ่านใจ
กลางชุมชนที่มีความหนาแน่น ประกอบกับล้าคลองบางจุดแคบและมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางท้าให้ไหลไม่
สะดวก บางปีน้้ามีจ้านวนมากเกินความจุของล้าคลองในพื้นที่นี้จึงได้เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมตัวตลาด
ลาดยาวอยู่บนประจ้า  

 
 

แผนภาพที่ 3 น้้าท่วมขังในฤดูน้้าหลากในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. เส้นทางเดินของน้้าหลังจากท่ีไหลออกจากตัวตลาดลาดยาว เดิมนั้นน้้าส่วนหนึ่งก็จะถูกจะ
ระบายไปตามทุ่งน้้าหลากในพื้นที่บ้านดอนโม่และบ้านโปุงยอและไหลมาตามคลองขุนลาดออกไปทาง
ต้าบลหนองนมวัว แล้วไหลผ่านเข้าไปยังต้าบลหนองกระโดนเพื่อไปรวมกับคลองขนมจีนในเขตต้าบล
บ้านแก่งอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ขณะอีกเส้นทางน้้าอีกสายหนึ่งได้แยกตัวที่หลังตลาดลาดยาวไหล
พาดผ่านไปยังเขตต้าบลหนองนมวัว หนองยาว เข้าสู่เขตต้าบลหนองกรดอ้าเภอเมืองนครสวรรค์และ
ไหลไปลงคลองบางประมุงเพ่ือมุ่งสู่แม่น้้าเจ้าพระยาในท่ีสุด 

  



๑๐๖ 

 
แผนภาพที่ ๔ เส้นทางเดินของน้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์4 
 

ส้าหรับระบบการบริหารจัดการน้้าในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นส่วนใหญ่จะใช้ฝายทดน้้ากั้นล้าน้้า
เป็นระยะๆ โดยฝายที่เป็นตัวแปรส้าคัญท่ีมีส่วนในการบริหารจัดการมีอยู่จ้านวน 3 ฝาย คือ ฝายยาย
ไข่ ฝายสะเดาซ้ายหรือฝายคลองขุนลาด และฝายบ้านดอนปอ  

1. ฝายยายไข่ เป็นประตูท่ีควบคุมการไหลจากคลองม่วงลงสู่ล้าน้้าคลองโพธิ์ในเขตพ้ืนที่
ต้าบลวังม้า แต่ฝายนี้เป็นฝายที่อยู่ในพื้นท่ีส่วนบุคคล การบริหารจัดการคงต้องมีการคุยกันกับเจ้าของ
พ้ืนที่เพ่ือให้มีการเปิด - ปิดฝายอย่างถูกระบบ 

2. ฝายสะเดาซ้าย  - ฝายคลองขุนลาด เป็นฝายที่มีความส้าคัญส้าหรับผู้คนในตลาดลาดยาว 
หากจะรู้น้้ามากน้้าน้อยแค่ไหนหากไปสังเกตที่ฝายนี้จะทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีความ
รุนแรงแค่ไหน ฉะนั้นในช่วงวิกฤติเวลาจะเปิด-ปิดประตูระบายน้้าบางทีชาวบ้านต้องมานอนเฝูาฝาย
เพ่ือหน้าที่มาเปิด – ปิดประตูน้้า  

3. ฝายบ้านดอนปอ ในกรณีที่ประตูฝายถูกปิดน้้าก็จะไม่สามารถไหลไปตามแม่น้้าวังม้าซ่ึงคน
ในพ้ืนที่เรียกว่าคลองดอนปอได้และจะท้าให้น้้าไหลย้อนเข้าสู่พื้นที่ต้าบลลาดยาว ทั้งนี้ด้วยล้าน้้าสอง
สายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับฝายสะเดาซ้ายที่สามารถผันน้้าให้เข้าหรือออกจากพ้ืนที่ตลาดลาดยาวได้
ด้วยล้าน้้าสองสายเช่นเดียวกัน 

จาการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงบริบทในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ พบข้อมูล
ข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการน้้าโดยแบ่งพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้้าแม่วงก์ออกเป็น ๓ ส่วน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบน เป็นพื้นที่อยู่ใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มากท่ีสุด การ
บริหารจัดการน้้าในพื้นที่เกือบจะลาดชันข้างต้น หลายชุมชนได้มีการจัดการและวางแผนในการกักเก็บ
น้้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งปุาเขามากท่ีสุดโดยการก่อสร้างฝายทด
น้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ  

                                                           
4 กรมชลประทาน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ , อ้าง

แล้ว. 

ตลาดลาดยาว 



๑๐๗ 

 
 

แผนภาพที่ 5 สภาพการจัดท้าฝายทดน้้าของล้าคลองย่อยหรือล้าคลองล้าน้้าแม่วงก์ 
 

2. พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลาง มีสภาพเป็นพื้นที่ดอน น้้าไหลมาแล้วก็ไหลไป ไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมต่อเนื่องรุนแรง แต่มีปัญหาแล้งพอสมควร แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพัฒนาแหล่งเก็บน้้า
ขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นท่ีและการปรับปรุงฝาย ขุดลอกล้าคลองย่อยให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันภาครัฐก็สนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเอง และใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาล
สูบขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง 

 

 
 
แผนภาพที่ 6 สภาพการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 

3. พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง 
ส้าหรับปัญหาน้้าท่วมนั้นส่วนใหญ่จะทุ่มขังพ้ืนที่การเกษตรและชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีลุ่มต่้า ส่วน
ปัญหาภัยแล้งนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างหรือสระเก็บน้้าขนาดเล็กตามตามไร่
นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ และขุดลอกหรือพัฒนาฝายในล้าน้้าแม่วงก์ให้เก็บกักปริมาณให้ยาวนานขึ้น  

 



๑๐๘ 

 
แผนภาพที่ 7 สภาพการจัดท้าสระกักเก็บน้้าในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 

 

สรุปได้ว่า ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการจัดการและวางแผน
ในการกักเก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งปุาเขา โดยการก่อสร้าง
ฝายทดน้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ดอนได้มีการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มาก
ขึ้น และมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลสูบ
ขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา 
และมักจะมีปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตาม
เชิงเขา พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้และบรรเทาความเดือดร้อน 

5.๒ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

ในการจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  จากการลงพ้ืนที่วิจัย 
พบว่า ในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  มีการจัดการน้้าของชุมชน เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้า
ซึ่งมีบ่อหิน บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ 
และปัจจุบันก็ยังพบร่องรอยและยังมีบ่อน้้าที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่่เกือบทุกชุมชน ในการขุดบ่อนั้น
พบว่าชาวบ้านได้อาศัยภูมิปัญญาบาอย่าง เพ่ือให้เข้าถึงน้้าใต้ดินได้อย่างเหมาะสม เช่น การสังเกตว่า
บริเวณใดมีต้นมะเดื่อปล้องอยู่แสดงว่าใต้้พ้ืนดินมีตาน้้าอยู่ไม่ลึกมากนัก หรือการที่ชาวบ้านใช้วิธีการ
สังเกตโดยการน้ากะลาไปครอบไว้แล้วดูว่ามีไอน้้าเกาะที่กะลาหรือไม่ ในบางชุมชนมีระบบการจัดการ
น้้าแบบใหม่ๆ ที่ชุมชนได้อาศัยความรู้เดิมและความรู้ที่เข้ามาจากภายนอก เป็นต้นว่า ที่ชุมชนธาร
มะยมซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาแม่กระทู้ในเขตต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ ที่มีการจัดท้าระบบประปาภูเขาซึ่ง
เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าของชุมชนและการน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้้าอีกหลากหลาย เป็นต้นว่า การจัดการน้้าโดยการดึงน้้า
จากพ้ืนที่สูงไหลลงสู่พ้ืนที่ต่้าโดยจะส่งหรือล้าเลียงน้้าทางท่อไปเก็บยังถังเก็บน้้า แล้วท้าแจกจ่ายผ่าน
ระบบประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน ในขณะที่ฤดูแล้งชาวบ้านก็จะปรับระบบไปใช้น้้าประปาหมู่บ้านที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างข้ึนทดแทนกันไปหรือควบคู่กันไป โดยระบบประปาหมู่บ้านของ
ชุมชนจะใช้น้้าผิวดินจากบ่อดิน สระน้้า หรือเหมืองฝาย ที่ก้ันล้าน้้าแม่วงก์มาใช้เป็นน้้าดิบเพื่อการผลิต



๑๐๙ 

เป็นน้้าประปาของหมู่บ้าน ซึ่งการผลิตน้้าประปาหมู่บ้านบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือจากงบประมาณของ
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

 ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนานั้น ชาวนาใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ส่วนใหญ่จะสร้างคันกั้นน้้าพร้อมระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าในแปลงนาของ
ตนเอง ส่งผลให้ชาวบ้านบางชุมชนที่อดีตนิยมที่จะท้านาปีแบบปักด้าได้เปลี่ยนมาท้านาปีแบบ 
นาหว่านที่ไม่ต้องรอน้้าฝนก็มี โดยชาวบ้านได้ใช้วิธีขุดยกร่องซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการน้้าที่ 
บางพ้ืนที่เรียกว่า “ระบบเหมืองไส้ไก่” ตามกรอบแนวคิดที่ส้านักงานจัดรูปที่ดินได้ส่งเสริมและ
สนับสนุน  โดยสร้างระบบส่งน้้าจากคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เพ่ือให้ไหลเข้าสู่ที่นา ซึ่งท้าให้ชาวบ้าน
สะดวกในการท้านามากยิ่งขึ้นและนิยมที่จะขุดบ่อดินขนาดเล็กเป็นที่กักเก็บน้้าธรรมชาติอยู่ตามมุมนา
เพ่ือจะได้เป็นน้้าต้นทุนที่ได้จากล้าคลองสาขาน้าไปสู่การกระจายไปยังพื้นท่ีที่ต้องการผ่านคลองซอย
ย่อยท่ีเรียกว่า “ไส้ไก่” ที่กระจายอยู่ทั่วผืนนา ส่วนแหล่งน้้ารูปแบบอื่นๆ ที่ชาวบ้านได้จัดการและใช้
ประโยชน์ทั้งเพ่ือการเพาะปลูกและเป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยส่วนหนึ่งยังใช้เป็น 
บ่อล่อปลาโดยชาวบ้านจะขุดบ่อขึ้นมาเพ่ือเป็นจุดกระจายน้้าแล้ว ยังใช้เป็นที่รวบรวมปลาและสัตว์น้้า
หลากชนิดที่มาตามกระแสน้้าผ่านการขุดทางน้้าเล็กๆ ให้เชื่อมต่อกับบ่อที่ขุดไว้ เมื่อถึงฤดูน้้าหลาก
ปลาก็จะว่ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ่อ ขณะเดียวกันก็จะใช้้กิ่งไม้มาสุมไว้ในบริเวณใจกลางของบ่อเพ่ือให้
เป็นที่หลบภัยของปลา เมื่อหมดช่วงฤดูฝนหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเจ้าของนาหรือเจ้าของบ่อก็จะสูบน้้าออก
เพ่ือจับปลาจ้าหน่ายและท้าการขุดลอกบ่อใหม่เพ่ือให้เหมาะกับการล่อปลาในฤดูกาลต่อไป  

ส้าหรับในพื้นที่ราบลุ่มน้้าแม่วงก์โดยเฉพาะในช่วงกลางน้้าเป็นพ้ืนที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ตั้งชุมชน
อาศัยอยู่่หนาแน่น ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับอาชีพท้านาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
เมื่อเป็นเช่นนี้การเพาะปลูกข้าวจึงกลายเป็นพลังอ้านาจภายในของชุมชนและเป็นตัวแปรส้าคัญท่ี
ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
พบว่า ลักษณะการจัดการน้้าในพ้ืนที่ข้างต้นจะมีการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนใกล้เคียงโดยอาศัยเส้นทาง
น้้าที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร โดยการใช้เครื่องสูบ
น้้าจากคลองหลักและล้าคลองย่อยเข้ามาสู่นาข้าว ปัจจุบันชาวนา ชาวสวนและชาวไร่ได้มีวิธีการ
ดัดแปลงรถไถนาเดินตามมาใช้เป็นตัวหมุนเครื่องสูบน้้าเพ่ือดึงน้้ามาใช้้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนด้วย 

นอกจากนั้นยังมีการจัดการแหล่งน้้าโดยการเชื่อมต่อแหล่งน้้าที่มีในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมต่อกับ
สายน้้าอื่นผ่านการขุดลอกพ้ืนที่เป็นระบบเหมือง ซึ่งมีทั้งที่เชื่อมต่อกันเองและเชื่อมต่อกับคลองซึ่งเป็น
แหล่งน้้าหลักในพื้นที่ ระบบเหมืองหมายถึงการขุดลอกและขยายพื้นที่ร่องน้้าเป็นแนวกว้างและลึก
แล้วจัดท้าคันฝายปิดกั้นเส้นทางน้้าไหลและจัดท้าขอบสันฝายเป็นระบบน้้าล้น เหมืองโดยส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือกลม พอในช่วงฤดูน้้าหลากมีลักษณะเป็นทางไหลของน้้าในที่ลุ่มต่้า โดย
ในช่วงฤดูน้้าหลากทางระบบเหมืองน้้าจะลึก พอช่วงหน้แล้งน้้าจะแห้ง การใช้ประโยชน์จากเหมือง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้้าหลากเท่านั้น ขณะเดียวกันก็จะเป็นช่องทางที่จะมีปลาและสัตว์น้้าไหล
ตามน้้ามาในช่วงน้้าหลากเข้าบ่อล่อปลาที่ขุดเอาไว้ ขณะเดียวกันในช่วงฤดูน้้าหลากชาวบ้านจะขังน้้า
ไว้ในพ้ืนที่นาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว และเป็นช่วงเวลาที่ปลาน้้าจืดได้ขึ้นมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนาซึ่งได้
อาศัยแมลงและพืชน้้าในการสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนกับตัวปลา โดยน้้าในนาข้าวจะขังอยู่ราวสาม



๑๑๐ 

ถึงสี่เดือน ซึ่งข้ึนอยู่่กับพันธุ์ข้าวที่ชาวนาใช้เพาะปลูก ต่อมาเม่ือข้าวเริ่มสุกและแก่จัดชาวนาก็จะท้า
การเก่ียวข้าว ถัดจากนั้นชาวบ้านก็จะท้าการวิดบ่อล่อปลาซึ่งก่อนหน้านั้นจะใช้แรงงานคนก่อนที่จะมา
พัฒนามาเป็นการใช้เครื่องสูบน้้าในปัจจุบัน  

 

 
แผนภาพที่ 8 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

 

ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายได้มีการท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริ ซึ่งการบริหาร
จัดการน้้าในรูปแบบนี้จะมีการขุดยกร่องที่เป็นการน้าความรู้แต่เดิมของชุมชนมาประยุกต์ใช้กับแนว
พระราชด้าริ ถือเป็นการจัดการน้้าที่ส่งผลต่อความม่ันคงทาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 
และเป็นทางออกส้าหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพให้กับชุมชนได้ แต่ข้อจ้ากัดเรื่องการขุดยกร่องเพ่ือ
การบริหารจัดการน้้ายังมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้จ้านวนมาก ท้าให้การจัดการน้้า
ในลักษณะข้างต้นนี้จ้ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางการเงินดี หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น 

ในการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนาถือเป็นการจัดการน้้าเพื่อประโยชน์ในการท้านา ท้าไร่ และ
ท้าสวน ทั้งนี้เพราะหากมีการจัดการน้้าที่มีรูปแบบและระบบที่เหมาะสมนั้นจะส่งผลต่อความส้าเร็จใน
การเพาะปลูกพืชผลการเกษตรในแต่ละปี ขณะนี้ยังมีชาวบ้านหรือชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ได้ใช้
ระบบการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนาอยู่ โดยเกษตรกรบางรายได้ขุดเส้นทางน้้าเป็นสายเล็กๆ เพื่อ
เป็นเส้นทางล้าเลียงน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เข้าสู่พื้นที่นา ปัจจุบันมีการน้ารูปแบบข้างต้นไป
ใช้ร่วมกับโครงการจัดรูปที่ดิน ถือเป็นการบริหารจัดการน้้าที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้องค์ความรู้และการจัดการน้้าแบบอดีตนั้นบูรณาการกลมกลืนกับความคิดของคนยุค
ปัจจุบัน  

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่ง
มีทั้งบ่อหิน บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ 
ขณะเดียวกันยังมีการการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขาและการดึงหรือล้าเลียงน้้าที่
ไหลจากภูเขาหรือที่สูงส่งผ่านท่อส่งน้้าไปเก็บยังถังเก็บน้้า แล้วส่งกระจายผ่านระบบประปาหมู่บ้านใช้
ในช่วงฤดูฝน ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนานั้น ชาวนา
จะสร้างระบบล้าเลียงน้้าหรือระบบส่งน้้าในแปลงนาของตนเอง หรือที่เรียกว่า “ระบบเหมืองไส้ไก”่ 



๑๑๑ 

ให้กระจายอยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลาที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็นแหล่งน้้าหลัก ต่อมา
ชาวบ้านมีการตื่นตัวที่จะท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริ โดยมีการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนา 
คูนา และขุดลอกเส้นทางล้าเลียงน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เข้าสู่ผืนนา แล้วสร้างท้านบก้ันน้้า 
ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการน้้าที่อาศัยภูมิรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ ส่งผลให้องค์
ความรู้และการจัดการน้้าแบบอดีตนั้นผสมกลมกลืนกับการบริหารจัดการน้้ารูปแบบใหม่ และมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

5.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้า
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู้มีประสบการณ์ตรงและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน แล้วสังเคราะห์พัฒนาเป็น รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการ
พระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ทั้งนี้สามารถน้ามาประมวลและ
สรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 9 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริใน

พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก ์พบว่า ผู้คนและชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพภูมิศาสตร์
เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืนปุาต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืนราบใน
ตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน 
ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูง
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข้าถึง เข้าใจ 

พัฒนา 

การบริหารจัดการน้้า 
อย่างยั่งยืน 

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การบูรณาการ 
ตามแนวพระราชด้าริ 

การปรับตัวเข้ากับธรรมชาต ิ

การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิภูมิปัญญาท้องถิ่น 

/ องค์ความรู้ 

การรักษาความสมดุล 



๑๑๒ 

ส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความ
เข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับสภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่า
ผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง” นั้น เมื่อผู้คน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับสภาพ
และพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อมทั้งมีการ
รักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด้าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” การ
จัดระบบเหมืองฝายไส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหารจัดการ
น้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านาปีหรือ
ท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึงขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและแล้ง
คละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือความพอดีให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 

ในขณะที่มิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีเปรียบเสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้คนตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนที่กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝุายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน และเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวันและสืบทอดความรู้มาจากปูุย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงก์เป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับความสลับซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลายที่เกิดข้ึนตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดข้ึนในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ 

 

๖. อภิปรายผล  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู้มีประสบการณ์ตรงและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน แล้วสังเคราะห์พัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการ
พระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้สามารถน้ามาสรุปและ
อภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 



๑๑๓ 

6.๑ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการจัดการและวางแผนในการกัก
เก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งปุาเขา โดยการก่อสร้างฝายทดน้้า
หรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ดอนได้มีการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มากข้ึน และมี
การสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลสูบขึ้นมาเสริม
ให้กับพืชในฤดูแล้ง ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา และมักจะมี
ปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตามเชิงเขา 
พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้และบรรเทาความเดือดร้อน  

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความเข้าใจ
ธรรมชาติ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
เป็นฐานรองรับ ทั้งนี้เพราะผู้คนในพื้นที่ข้างต้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายอีสานและเชื้อชาติลาว 
ความอดทนอย่างเข้มแข็งที่จะอยู่ร่วมกับภาวะของปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งจะก่อให้เกิดความม่ันใจว่า
พวกเขาจะสามารถด้ารงสภาพครอบครัว อาชีพ และการกินดีอยู่ดีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” แล้วพบว่า การจัดการ
น้้าอย่างยั่งยืนจะเน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้้า ใช้น้้าอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพ่ือให้
ทรัพยากรน้้ามีใช้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ 5 และ
ยังสอดคลองกับผลวิจัยของ มานะ ขุนวีช่วย  ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย
ความรู้และการจัดการน้้าของคนนครศรีธรรมราช ” แล้วพบว่า ชุมชนในนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่
เคยร่้ารวยด้วยภูมิปัญญาเก่ียวกับน้้า และเป็นความรู้ที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า 
ทั้งนี้เพราะหากมีความรู้เกี่ยวกับน้้าย่อมหมายถึงความส้าเร็จของการประกอบอาชีพท้านา เป็นต้นว่า 
มีความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้า การสร้างวิธีการเก็บกักน้้าเพื่อบริโภค การขุดบ่อเพ่ือเก็บน้้าไว้ใช้ 
การท้าระบบชลประทานโดยชุมชนที่เรียกว่าเหมืองหัวนา รวมถึงความรู้เรื่องฤดูกาลของน้้า6 

6.๒ การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

การบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีทั้งบ่อหิน 
บ่อน้้าตื้น บ่อน้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน
ยังมีการการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขาและการดึงหรือล้าเลียงน้้าที่ไหลจาก
ภูเขาหรือท่ีสูงส่งผ่านท่อส่งน้้าไปเก็บยังถังเก็บน้้า แล้วส่งกระจายผ่านระบบประปาหมู่บ้านใช้ในช่วง
ฤดูฝน ในส่วนของการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะตามแปลงนานั้น ชาวนาจะสร้าง

                                                           
5 เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”, รายงานวิจัย , (ส้านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555). 

6 มานะ ขุนวีช่วย , “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยความรู้และการจัดการน้้าของคนนครศรีธรรมราช ”, 
รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556). 
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ระบบล้าเลียงน้้าหรือระบบส่งน้้าในแปลงนาของตนเองหรือที่เรียกว่า “ระบบเหมืองไส้ไก”่ ให้กระจาย
อยู่ทั่วผืนนา และมีบ่อล่อปลาที่เชื่อมต่อกับระบบเหมืองซึ่งเป็นแหล่งน้้าหลัก ต่อมาชาวบ้านมีการ
ตื่นตัวที่จะท้าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด้าริ โดยมีการจัดการน้้าแบบเหมืองหัวนา คูนา และขุด
ลอกเส้นทางล้าเลียงน้้าจากล้าคลองสาขาล้าน้้าแม่วงก์เข้าสู่ผืนนา แล้วสร้างท้านบก้ันน้้า ซึ่งถือว่าเป็น
การบริหารจัดการน้้าที่อาศัยภูมิรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ ส่งผลให้องค์ความรู้และ
การจัดการน้้าแบบอดีตนั้นผสมกลมกลืนกับการบริหารจัดการน้้ารูปแบบใหม่ และมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดทางการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีความ
เข้าใจและเข้าถึงระบบของธรรมชาติมากขึ้นตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติรวมถึงสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ
ธรรมชาติอย่างผสมและกลมกลืน รวมถึงมีลักษณะของการด้ารงอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความ
สมดุล ไม่บุกรุกธรรมชาติมากธรรมชาติก็จะไม่รุกรานหรือโหดร้ายกับผู้คน ถือเป็นการอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษมาเป็นจารีต ประเพณี และค้าสอนสั่งให้กับลูกหลานให้มีความเคารพ
และย้าเกรงต่อระบบของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ  สายันต์ พูลจันทร์  ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขตส้านักชลประทานที่ 
12” แล้วพบว่า แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่จะมีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
ร่วมรับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือประชาชนที่อยู่ภายในพ้ืนที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีจิตส้านึกในการใช้น้้าร่วมกัน7 และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติชัย รัตนะ  ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ” แล้วพบว่า ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ความรู้ด้านการจัดการลุ่มน้้า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน ควรที่จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูปุาน้้าและการ
จัดการปุาชุมชนเพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน 8 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณรงค์ พลละเอียด  ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า ” แล้วพบว่า หากมนุษย์ที่ยังไม่หยุดท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะท้าให้เกิดภาวะน้้าแห้ง น้้าท่วม น้้าเสีย มากยิ่งข้ึน9 

                                                           
7 สายันต์ พูลจันทร์, “การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขตส้านัก

ชลประทานที่ 12 ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ (การบริหารการพัฒนาองค์กร) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา, 2555). 

8 กิติชัย รัตนะ , “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ  จังหวัดตาก”, บทความวิจัย , 
การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ครั้งท่ี 9, 6-7 ธันวาคม 2555 , หน้า 
363 – 371. 

9 ณรงค์ พลละเอียด, “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ วิทยาลัยปูองกัน
ราชอาณาจักร, 2554). 
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6.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้า
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ในการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  พบว่า ผู้คน
และชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืน
ปุาต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืนราบในตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิด
ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วน
หนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูงหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับ
สภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่าผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง” นั้น เมื่อผู้คน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับสภาพ
และพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อมทั้งมีการ
รักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด้าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” การ
จัดระบบเหมืองฝายไส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหารจัดการ
น้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านาปีหรือ
ท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึงขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและแล้ง
คละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือความพอดีให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 

ในขณะที่มิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีเปรียบเสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้คนตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนที่กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝุายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน และเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวันและสืบทอดความรู้มาจากปูุย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงก์เป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับความสลับซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลายที่เกิดข้ึนตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดข้ึนในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ 



๑๑๖ 

การบริหารจัดการตามแนวทางข้างต้น เป็นการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีความ
เข้าใจ เข้าถึง แล้วน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้า เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้อง 
สมดุลกับระบบของธรรมชาติ ถือเป็นแนวพระราชด้าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “… หลักส้าคัญว่า ต้องมีน้้า น้้าบริโภคและน้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูก
เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟูาคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟูา ไม่มีน้้า 
คนอยู่ไม่ได้…”10 หรือท่ีเคยมีกระแสพระราชด้ารัสว่า “...การพัฒนาแหล่งน้้านั้น ในหลักใหญ่ก็คือการ
ควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ. กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป ก็ต้อง
หาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาด
แคลน ก็จะต้องมีน้้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ...แต่ถ้าไม่มีการควบคุมน้้าท่ีดีพอแล้ว เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง... ”11 ทั้งนี้พระองค์ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้น้าไปสู่การประพฤติและปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข มีการเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกัน กล่าวคือ คนก็ได้
ประโยชน์จากธรรมชาติ ขณะที่ธรรมชาติก็ได้ประโยชน์จากการที่คนไม่ไปบุกรุก แผ้วถาง หรือท้าลาย
ระบบของธรรมชาติ โดยหันมาร่วมกันการรักษาความสมดุล ไม่บุกรุกธรรมชาติมาก ธรรมชาติก็จะไม่
รุกรานหรือโหดร้ายกับผู้คน และเป็นการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษมาเป็น
เครื่องมือทางการบริหารจัดการ ผ่านการจัดระเบียบทางสังคมที่ว่าด้วยเรื่องของจารีต ประเพณี และ
และในการบริหารจัดการน้้าก็เฉกเช่นเดียวกันที่ต้อยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชด้าริข้างต้น เพ่ือ
ก่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในที่สุด  

 

๗. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่ม

น้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

7.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. การทบทวนนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของรัฐโดยการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
จะต้องมีการศึกษาผลกระทบให้ครบทุกมิติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหาและ
เพ่ือน้ามาซึ่งความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของคนในลุ่มน้้านี้  

๒. การทบทวนในความพยายามที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยน้าในการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ แล้วหันมาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น้ามากกว่า ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจกับสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุด และที่ผ่านมาประชาชนก็สามารถท่ีจะปรับตัวอยู่ร่วมกับ

                                                           
10 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.  2529 ณ  

พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน. 
11 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 

“น้้าและการพัฒนา : น้้าเปรียบดังชีวิต” ณ โรงแรมแชงกรีลา วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘. 



๑๑๗ 

สภาวะขอธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ระดับบุคคล ครอบครัว หรือ
ชุมชนขับเคลื่อนแก้ไขให้ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตปัญหามาได้นานหลายสิบปี 

๓.  การทบทวนการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการหรือองค์การแนวดิ่ง แล้ว
ปรับประยุกต์ให้เป็นการบริหารจัดการองค์การในแนวราบมากข้ึน โดยอาศัยพลังของประชาชนมา
สนับสนุน ส่งเสริมในลักษณะการสร้างเครือข่ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง ในเขตลุ่มน้้า 
แม่วงก์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๔. การทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน
มากกว่าที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพ่ือให้บริบทการอยู่ร่วมกันของคนกับปุาหรือคนกับน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์
สามารถที่จะเอ้ืออรรถประโยชน์แก่กันและกัน และก่อให้เกิดความยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

๕. รัฐจะต้องให้ความส้าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน และเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ทางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นน้้าท่วมหรือน้้าแล้งที่มาจากปรากฏการณ์เอนนิลโญ่หรือลานินญ่า ที่อาจจะส่งผลก่อให้เกิด
ฤดูร้อนที่ยาวนานมากข้ึนหรือมีฝนตกชุกมากขึ้นจนเป็นที่มาของปัญาน้้าท่วมน้้าแล้งซ้้าซากเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ 

๖. รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะให้กับสมาชิกในชุมชน
เพ่ือที่จะได้ท้างานร่วมกันและเกิดพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา  และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ
สืบสานและสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยว่าเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนควรรู้และควรท้าเพื่อน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  

๗. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี เกิดข้ึนในชุมชนทุกชุมชน 
ทั้งนี้เพ่ือให้การขับเคลื่อนทุกองคาพยพในชุมชนเกิดความเป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดจิตส้านึกที่ดีท่ีมี
ต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

7.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ สิ่งที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ
ก็คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน และลด
ระเบียบและข้ันตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา  

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติบนพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่เสี่ยงจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓. ปลูกจิตส้านึกที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการเผชิญกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการน้้าในชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนชุมชนอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

 
 



๑๑๘ 

บรรณานุกรม 
 

กรมชลประทาน.  เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ . 
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔. 

กิติชัย รัตนะ. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้้าห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ”. บทความวิจัย . 
การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ครั้งที่ 9 , 6-7 
ธันวาคม 2555. 

ณรงค์ พลละเอียด. “การน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า ”. รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร, 2554. 

พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ  
พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน. 

พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 
“น้้าและการพัฒนา : น้้าเปรียบดังชีวิต ” ณ โรงแรมแชงกรีลา วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๓๘. 

มานะ ขุนวีช่วย.  “บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยความรู้และการจัดการน้้าของคนนครศรีธรรมราช ”. 
รายงานวิจัย. คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556. 

สายันต์ พูลจันทร์.  “การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลในเขต
ส้านักชลประทานที่ 12”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ (การบริหารการพัฒนาองค์กร) . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2555. 

เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์.  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”. รายงานวิจัย . ส้านักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
๑. สามารถน้ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น 

วิชาการสื่อสารทางการเมือง วิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ทั้งในระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒. สามารถน้าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับ ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน  ทั้ง ๓ 
อ้าเภอในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทาง ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
น้้าให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการด้าเนินรอยตามแนวพระราชด้าริองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

๓. สามารถน้าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการ บริหารจัดการน้้า 
การบริหารจัดการชุมชน ในแวดวงวิชาการหรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

2. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสังคม 
1. สามารถพัฒนาโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตาม

แนวพระราชด้าริ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ เช่น ที่ลุ่มน้้ายม ลุ่มน้้าน่าน ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าสะแกกรัง และคลอง
ลาน ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวและอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันกับลุ่มน้้าแม่วงก์ได้ 

2. สามารถพัฒนาและต่อยอดโครงการ  “เกษตรแปลงใหญ่” หรือ “อยู่ดีมีสุข” ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถน้าข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนา การบริหารจัดการน้้าให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะ
การด้าเนินรอยตามแนวพระราชด้าริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ไปเผยแพร่ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจได้ 
 

3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
1. มีการประชุมกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการน้้าให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการด้าเนินรอยตามแนวพระราชด้าริองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

2. มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ในระดับชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้สามารถผลิตหรือจัดท้า
รายงานการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ได้เมื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 

3. มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิต ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบและวิธีด้าเนินการวิจัย
แบบคุณภาพภาคสนาม 

4. มีการน้าเสนอบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณาชน ดังนี้ 



๑๒๑ 

 



๑๒๒ 

 
 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ผลที่ได้รับ 

๑. เพื่อศึกษา
บริบทการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นที่
ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส้ารวจพื้นที่ 
 

๑. ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการน้้า 
๒. ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการอุทกภัย 
๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทของชุมชน 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องแนวคิดในการจัดการชุมชน 

๒. เพื่อศึกษา
สภาพการบริหาร
จัดการน้้าในพื้นที่
ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์
กับแนวทางการ
บริหารจัดการน้้า
ตามแนว
พระราชด้าริ 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การวิเคราะห์ผลวิจัยเอกสาร
และงานวิจัย 
๓. การสัมภาษณ์เชิงลึก  

๑. ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการน้้าของ
ชุมชน 
๒. ได้ชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

จัดการน้้า 
๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทข้อเท็จจริงในการ

บริหารจัดการน้้าในภาคการเกษตร 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

น้้าแล้งที่สอดคล้องกับแนวพระราชด้าร ิ
 

๓. เพื่อเสนอ
รูปแบบการบริหาร
จัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริใน
ระดับชุมชนในพื้นที่
ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การวิเคราะห์ผลวิจัยเอกสาร
และงานวิจัย 
๓. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
๔. การผลวิเคราะห์การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ 
๕. สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง
รูปแบบการบริหารจัดการน้้า
ตามแนวพระราชด้าริในระดับ
ชุมชน 

ได้องค์ความรู้เร่ืองรูปแบบการบริหาร
จัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริในระดับชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ในมิติดังต่อไปนี้ 
๑. การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ 
๒. การบริหารจัดการน้้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึง 
4. การบริหารจัดการน้้าบนพื้นฐานการสร้าง

ความสมดุล 
5. การบริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนา 
6. การบริหารจัดการน้้าด้วยการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและบูรณาการตามแนวพระราชด้าริ 

 
 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรม 
 

  



๑๒๖ 

 

 



๑๒๗ 

 

 



๑๒๘ 

 

 



๑๒๙ 

 

 



๑๓๐ 

 

 



๑๓๑ 

 

 



๑๓๒ 

 

 



๑๓๓ 

 

 



๑๓๔ 

 

 



๑๓๕ 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

หัวหน้าโครงการวิจัย  

๑. ชื่อ - นามสกุล  พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร. (ณรงค์ เชื้อศรี) 
ชื่อ - นามสกุล  Assist. Prof Dr. Phrakhrunivitsinlakhan 

2. ที่อยู ่วัดมฤคทายวัน ต้าบลแม่เล่ย์ อ้าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์     
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน   
             - อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
    - ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               วิทยาเขตนครสวรรค์ 
4. ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การบริหารจัดการองค์กร / การบริหารคณะสงฆ์ / กฎหมายคณะสงฆ์ 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน / สังคม  / สังคมวิทยาการพัฒนา / การพัฒนาชนบทไทย 
- การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 
2557 

ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ร่วมวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 

ปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 
2559 

หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๓๘ 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 
2560 

ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่ง
ภูมิปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ 
2560 

ผู้ร่วมวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 
2560 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ
บูรณาการเพ่ือความพอเพียงบนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256
๑ 

ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ธรรมปฏิบัติกับการพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ
เพ่ือความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนว
ประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256
๑ 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
๗. ผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑ บทความวิจัย 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ . “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์บนฐานพุทธธรรม ”, ตีพิมพ์ใน  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์.  “การสื่อสารทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ” ตีพิมพ์ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ MCU Congress II, ณ ห้อง เธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

 
 



๑๓๙ 

 
 
 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์. “ทุติยปาปณิกสูตรกับการส่งเสริมการบริหารจัดการยุคใหม่ ”, ตีพิมพ์ใน วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม  - มีนาคม ๒๕๖๐ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
เพ่ือการยืนหยัดในโลกของการแข่งขันไร้พรมแดนอย่างยั่งยืน ”, ตีพิมพ์ใน  วารสาร 
สถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจ้าเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
๗.๓ หนังสือ/ต ารา 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , ดร.  (๒๕๕๙). กฎหมายปกครอง , นครสวรรค์ : นครสวรรค์ บรอดแคสติ้ง ซิส
เต็ม. จ้านวน ๒๗๕ หน้า.  

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , ดร.  (๒๕๕๙). หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , นครสวรรค์ : นครสวรรค์ 
บรอดแคสติ้ง ซิสเต็ม. จ้านวน ๔๘๗ หน้า. ISBN: 978-616-423-644-4 

 
 

 

  



๑๔๐ 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ  - นามสกุล  ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
ชื่อ - นามสกุล  Assist. Prof Dr. Akkaradecha 
Brahmmakappa 

2. ที่อยู่  เลขท่ี 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  
            ตา้บลหนองปลิง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
           โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
           E-mail: akkarat8668@gmail.com 
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน  
             - อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
    - ผู้อ้านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
               ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
4. ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การศึกษาและวิจัยชุมชน/ การจัดการทรัพยากรชุมชน /การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การสื่อสารมวลชน / การเก็บข้อมูล / การน้าเสนอ / การเข้าถึงชุมชน 
- การบริหารจัดการองค์กร / การบริหารองค์การสื่อชุมชน (เคเบิลทีวีท้องถ่ิน) 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- วิทยากรแม่แก่รุ่น ๑๑ ของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท้างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๔๑ 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์ 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอด
แห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่
มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้้าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิง
พุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 



๑๔๒ 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนหน่วย
อบรมประชาชนประจ้าต้าบล  (อปต.) ในการ
พัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการภายใต้การ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อ 
สร้างสรรค์เชิงพุทธ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ประสานงาน 

ต้นน้้าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานราก
ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

7. ผลงานทางวิชาการ 

 7.๑ บทความวิจัย  

อัครเดช พรหมกัลป์, อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ”. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ 5 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๒๕๙-๒๗๒. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้้าโพ”. 
ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 , ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 : ๒24-๒38. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย ”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙ : 407-419. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย ”. น้าเสนอ
นิทรรศการผลงานวิจัย ใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ Thailand Research 
Expo 2017  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงยุทธศาสตร์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย”. ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับช าติ 
ครั้งที่ 17 และระดับน้าน้าช้าติ ครั้งที่ 1   CSD สัมพันธ์, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย า ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกร าคม 
2561 : ๒๓๙ – ๒๕๕. 



๑๔๓ 

อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์.  “การสื่อสารทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์” ตีพิมพ์ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ MCU Congress II, ณ ห้อง เธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ : 
240-๒46. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

อัครเดช พรหมกัลป์, ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. “ สังคมแห่งอัปปมัญญา : ปลายทางแห่งการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ”. ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ . ปีที่ ๒  ฉบับพิเศษ  เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘) : ๑๑๘-๑๓๐.  

อัครเดช พรหมกัลป์, ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. “ ภาวะผู้น้า : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่าน
การขับเคี่ยวพัฒนา ”. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑. 

อัครเดช พรหมกัลป์, ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. “พุทธวิธีการสื่อสารภายในองค์การ กลเม็ดเชื่อมใจ
เพ่ือประสิทธิภาพทางการบริหาร”. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑.  

Akkaradecha Brahmakappa. “100 Years Ago; The Conflict of The Continuing of 
Paknampho Chinese Deities  Traditional Parade” In The 7th International 
Buddhist Research Seminar on “Cultural Geography in Buddhism” 
February18-20, 2016 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Thailand : 
247-291. 

 

๘. หนังสือ/ต้ารา/เอกสารประกอบการสอน 

อัครเดช พรหมกัลป์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration Theory). นครสวรรค์ 
: บริษัท เอ็นบีเอสบรอดคลาสติ้ง จ้ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research). นครสวรรค์ : บริษัท เอ็นบีเอสบ
รอดคลาสติ้ง จ้ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การปกครองท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และทฤษฎี . นครสวรรค์ : อาง้วนการ
พิมพ์, 2๕๖๐. 

อัครเดช พรหมกัลป์. รูปแบบการพัฒนาบึงน้้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย . นครสวรรค์ : 
อาง้วนการพิมพ์, 2๕๖๐. 



๑๔๔ 

 

9. เกียรติบัตรและผลงานที่ได้รับ 

 - วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the 
trainer) รุ่นที่ 11 ของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 - วิทยากรประจ้าโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่” ของส้านักงาน
คณะกรรมการ  วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าน ล้าพูน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 - ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for 
the trainer) ของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก พล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี 
 - วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “ผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 16 ของส้านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 - เกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับด”ี ประจ้าปี2561 ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลนักวิจัย “ระดับดีเยี่ยม” ประจ้าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

  



๑๔๕ 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑.     ชื่อ - นามสกุล นางรัตติยา พรมกัลป์   
          ชื่อ - นามสกุล Mrs. Rattiya Promkan   
2. ที่อยู่  เลขท่ี 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  
            ตา้บลหนองปลิง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
            โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
            E-mail: akkarat8668@gmail.com 
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน  
             - ผู้ช่วยนักวิจัย 

  - นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- ก้าลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

5. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การศึกษาและวิจัยชุมชน/ การจัดการทรัพยากรชุมชน /การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การบัญชี / งานบริหารบุคคล / การประกันสังคม 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- นักวิจัยรุ่นใหม่ลูกรุ่น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุนการการ
วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอด
แห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่
มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 



๑๔๖ 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุนการการ
วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้้าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อน
หน่วยอบรมประชาชนประจ้าต้าบล  (อปต.) ใน
การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการภายใต้การ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ร่วมวิจัย 

ต้นน้้าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐาน
รากทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ร่วมวิจัย 

 

7. ผลงานทางวิชาการ 

 7.๑ บทความวิจัย  

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

รัตติยา พรมกัลป์ . “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการท้างาน ” วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , ปีที่ 5 
ฉบับที่ 1 ประจ้าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 

รัตติยา พรมกัลป์ . “เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด Lean Thinking” วารสารวิทยาลัย
สงฆ์นครล้าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

   
7.3 การฝึกอบรม 

โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 16 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ส้านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตอาเซียน เรื่อง 
“Asian Research Guideline by Lisrel” ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษา 

อบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติส้าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ณ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


