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บทคัดย่อ 
แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย” วัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า 
และเป็นทางออกของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ประยุกต์ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจจากแบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
แผนยุทธศาสตรใ์นการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะ

น้าไปสู่การก้าหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส้าคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ยุทธศาสตร์การป้องกันอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการอุทกภัย 
ยุทธศาสตร์การ เยียวยา ฟ้ืนฟู และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีได้ก้าหนดไว้ทั้งในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากร มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย และมิติด้านประสิทธิผลใน
การขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนใน  16 แผนกลยุทธ์ 
84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วมเอกชน และองค์การสาธารณะกุศลในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันเพื่อ ให้บรรลุยังวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ 
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Abstract 
The objectives of research plan;  the strategy of watershed area 

community management on flood disaster prevention and solution was to 
synthesize a strategic plan to prevent and solve flooding problems in the middle of 
the water area and a community solution to prevent and solve flood problems. This 
research uses the applied research methodology between quantitative research uses 
in survey research from questionnaires. The qualitative research collected data from 
in-depth interviews from key informants and specific group discussions. To develop a 
strategic plan for community management in the area of strategic water, with the 
prevention and resolution of flood problems 

Findings were as follow: 
The Strategy of Watershed Area Community Management on Flood 

Disaster Prevention and Solution that will lead to the formulation of plans, namely, 
Preparation strategies, Flood prevention strategy, Flood management strategy, 
Strategic remedy strategy and Strategies for sustainable solutions in order to meet 
the goals set forth in both the development dimension for sustainability, Efficiency 
dimension in resource management, Dimension of quality of flood management And 
the effectiveness dimension of driving while operating in an emergency which must 
be driven by 16strategic plans, 84missions and 35indicators of success in order the 
public, So this for the people, community leaders, networks partners, department of 
government, private sector networks and public charity organizations in the area 
integrated together to achieve the objectives and goals as specified. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย” เป็นแผนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึง
ท้าให้แผนงานวิจัยนี้สามารถด้าเนินการเพ่ือค้นหาข้อสรุปในการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมุ่งหวังที่จะมีแผนยุทธศาสตรใ์นการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือภาวะ
วิกฤต เพ่ือหาทางออกให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพร้อม 
(Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) การฟ้ืนฟู 
(Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยหรือภาวะวิกฤตที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้า 

ขอขอบคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาส และให้ก้าลังใจแก่คณะผู้วิจัย ให้ได้ด้าเนินการวิจัยตามแผน
งานวิจัยนี้จนส้าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. และคณะ ในนามสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน และขออนุโมทนา/ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนของวิทยาเขตนครสวรรค์และส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านแก่คณะผู้วิจัย 

ขออนุโมทนา/ขอบคุณผู้แทนส่วนงานราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน องค์กรการกุศล และ
ประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม
จ้านวน 54 รูป/คน ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ้านวน 185 รูป/คน  และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส้ารวจจ้านวน 1,592 ตัวอย่าง ซึ่งมีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งที่ท้าให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เกิดความครบถ้วน ครอบคลุม และเพียงพอที่จะน้าเข้าสู่การประมวล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์  

สุดท้ายต้องขออนุโมทนาและขอบคุณทีมงานนักวิจัยประจ้าแผนงาน หัวหน้าโครงการวิจัย
ย่อยและทีมงาน รวมถึงนิสิตที่ร่วมลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูป/คน ที่มี
ส่วนเติมเต็ม ให้แผนงานวิจัยเรื่องนี้ประสบผลส้าเร็จและบรรลุยังวัตถุประสงค์  ขอคุณความดีและ
อรรถประโยชน์ใดอันเกิดจากแผนงานวิจัยนี้ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบเป็นปัญญา
บารมีทานแดผู่้ที่สนใจศึกษาและน้าไปพัฒนาสู่การปฏิบัติ มา ณ  โอกาสนี้ด้วย  

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. และคณะ 
5 เมษายน ๒๕๖2 
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(ท) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อ้างอิง โดยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๗๐ หน้า ๕๖ 

 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.    (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค     (ภาษาไทย) 
ที.ม.    (ไทย)   =  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
ที.ปา    (ไทย)   =  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค     (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.   (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต     (ภาษาไทย) 
ม.อุ.    (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย)  
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย)  
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต   (ภาษาไทย)  
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย)  
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย)  

 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙
และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุเล่ม /ข้อ/หน้า เช่น  ขุ.ธ. (ไทย ) ๒๕/๓๒๑ -๓๒๒/๑๓๓ 
หมายความว่าระบุถึงสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที่
๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
 



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงหลาย

ครั้งและมูลค่าความเสียหายแต่ละปีตั้งแต่หลักพันล้านถึงหลักหมื่นล้าน โดยสถิติย้อนหลัง ๒๐ ปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕-๒๕๕๕ ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากน้้าท่วมเป็นมูลค่ารวม ๑.๗ ล้านล้านบาท 
โดยปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ปี ๒๕๕๔ มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า ๑๒ ล้านคน 
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติท่ีสร้าง
ความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอันดับสี่ของโลก  รองลงมาคือ ปี ๒๕๕๓ มูลค่า ๑๖,๓๓๘ ล้านบาท ปี 
๒๕๔๕ มูลค่า ๑๓,๓๘๕ ล้านบาท และปี ๒๕๔๓ มูลค่า ๑๐,๐๓๒ ล้านบาท โดยมีความเสียหาย
ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ราษฎรเดือดร้อนและเสียชีวิต สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน 
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเอกชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย   

ส้าหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ สรุปภาพรวมความเสียหายของจังหวัดนครสวรรค์จากมหาอุทกภัย ๒๕๕๔  พบว่า มี
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยทั้งจังหวัด ๑๕ อ้าเภอ ๑๒๓ ต้าบล ๙ เทศบาล ๑.๒๔๔ หมู่บ้าน โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าหลาก ๕ อ้าเภอ ๔๕ ต้าบล ๕๘๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าท่วม
ขัง ๑๐ อ้าเภอ ๗๘ ต้าบล ๖๖๔ หมู่บ้าน ๗๕ ชุมชนเมือง ๑๑๓,๐๙๙ ครัวเรือน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อน ๓๕๖,๐๑๒ คน  เสียชีวิต ๙๑ ราย บ้านเรือนถูกน้้าท่วม ๑๑๒,๒๑๙ 
หลังคาเรือน โรงเรียน ๑๐๕ แห่ง วัด ๑๙๐ แห่ง สถานบริการสารธารณสุข ๔๕  แห่ง ถนน ๖๒  สาย
และอ่ืนๆ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน ๑๓ อ้าเภอ ๙๐๓,๔๐๐ ไร่  การปศุสัตว์ 
การประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยหน้ากัน  

นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ว่า มีร้านค้า บริษัท ห้างร้าน และโรงงาน

                                                           

 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและ
อุทกภัย”, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗, (กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ), ๒๕๕๔. 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานศูนย์สนับสนุนการอ านวยการบริหารสถานการณ์ 
อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (ศอส.), (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กระทรวงมหาดไทย), ๒๕๕๔. 

 ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ 
 ปี ๒๕๕๔, สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ , ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. 

 วารสารหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑๕๕ ประจ าเดือนวาคม  ๒๕๕๔. 



 
๒ 

 

อุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต่้ากว่า ๖,๐๐๐ ราย รวมมูลค่ากว่า ๙,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมไปถึงภาคสินค้าคงคลังที่จมไปกับน้้า 
ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก็มีเครื่องจักรและสินค้าได้รับความเสียหายเช่นกัน นอกจากนั้นยังหมาย
รวมถึงความเสียหายจากโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจที่จะต้องอาศัยระยะเวลาฟ้ืนฟูทางกายภาพ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกนับไม่ถ้วน 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาโดยรวมมีพ้ืนที่รองรับน้้ารวม ๒๐,๑๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๑๒,๕๗๘,๑๒๕ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบนตั้งแต่ต้นน้้าเจ้าพระยารวมถึงบึง
บอระเพ็ดและจังหวัดใกล้เคียงที่มีล้าน้้าปิง วัง ยม น่านไหลผ่าน สามารถรองรับน้้าได้ ๓,๗๑๘ ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ ๒,๓๒๓,๗๕๐ ไร่ ที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้สะพานเดชาติวงศ์ลงไปมี
พ้ืนที่รับน้้า ๑๖,๔๐๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๐,๒๕๔,๓๗๕ ไร่   

ขณะที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทยมีพ้ืนที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และก้าแพงเพชร มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้งสิ้น ๕,๑๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๓,๒๔๕,๐๐๐ ไร่ ลักษณะลุ่มน้้าสะแกกรังนั้นจะวางตัวตามแนวตะวันตกไปตะวันออกและ
บริเวณทิศตะวันตกของลุ่มน้้าจะเป็นเทือกเขาสูงที่เป็นต้นน้้าของล้าน้้าสาขาท่ีส้าคัญหลายสาย ได้แก่ 
ล้าน้้าแม่วงก์ คลองโพธิ์ และล้าห้วยทับเสลา ส้าหรับต้นก้าเนิดของล้าน้้าสะแกกรังคือเทือกเขาโมโกจู
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลมาตามห้วยแม่วงก์ไหล
ผ่านอ้าเภอแม่วงก์และอ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มาบรรจบกับห้วยคลองโพธิ์ซึ่งไหลมาจาก
เทือกเขาแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี กลายเป็นแม่น้้าตากแดดแล้วไหลลงมาบรรจบกับห้วยทับเสลาในเขตอ้าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี เข้าเขตอ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไหลเลียบผ่านภูเขาสะแกกรังจึงได้ชื่อว่าแม่น้้า
สะแกกรังก่อนจะลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา   
 ปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่กลางน้้าส่วนมากเกิดจากปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกัน
หลายวันในพื้นท่ีภาคเหนือและตามแนวผืนป่าตะวันตก เมื่อมีปริมาณฝนตกมากท้าให้เกิดปริมาณน้้า
สะสมมากติดตามมา ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในภูมิภาคนี้กลับไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่
ที่มีจ้านวนที่มากพอจะรองรับปริมาณน้้าขนาดมหาศาล ประกอบกับแหล่งกักเก็บน้้าที่มีอยู่เดิมในก็มี
ความตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้้าในปริมาณที่มากๆ ได้  ท้าให้น้้าในแม่น้้าสายหลักต่างๆ ได้ไหลเอ่อ
ล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชน นอกจากนี้การระบายน้้าออกจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าเพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้านั้นๆ ในเขตภาคเหนือและลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ตอนบนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเพิ่มปริมาณมวลน้้าให้มีจ้านวนมหาศาลยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อน้้าที่ระบาย
ออกมาจากเข่ือนหรืออ่างเก็บน้้ารวมกับน้้าท่า (น้้าท่วมขังตามแอ่งหรือท้องทุ่ง) ที่เกิดจากปริมาณ
น้้าฝนที่ตกสะสมจึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมหรืออุทกภัยเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี  
 การป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่กลางน้้าหากมองลงไปในเชิงลึกถึงต้นตอของปัญหา
อุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่า หนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยหรือ
ปัญหาน้้าท่วมก็คือ ปัญหาการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร โดยในแต่ละปีใน
เกือบทุกต้าบล อ้าเภอ และจังหวัดเราจะพบว่าพ้ืนที่ป่าต้นน้้าได้ถูกท้าลายลงเป็นจ้านวนมาก ผลที่
ตามมาความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้ที่เปรียบเสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่จะช่วยดูดซึม ดูดซับ หรือ



 
๓ 

 

เก็บกักน้้าก่อนที่จะค่อยๆ ปล่อยออกสู่ล้าห้วย ล้าธารและไหลลงสู่แม่น้้าขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือ
หรอ ซ้้าร้ายในพื้นที่สูงตามที่ลาดเชิงเขาเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักติดต่อกันปัญหาน้้าป่าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่มก็เกิดขึ้นติดตามมาและก็มักจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน 
 การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหลังจากเกิดน้้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ มีการบูรณาการ
แก้ไขจัดหาแหล่งรองรับน้้าหรือแก้มลิง การจัดวางระบบผังเมือง การจัดสร้างก้าแพงคอนกรีตป้องกัน
น้้าในเขตเศรษฐกิจ การจัดระบบโครงข่ายคมนาคมท่ีไม่ท้าให้เกิดการกีดขวางทางน้้า การขุดลอกคู
คลองหรือแม่น้้า หรือแม้แต่การผันน้้าข้ามเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีคนพยายามคิดที่จะท้ากันอยู่ในขณะนี้ก็
กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้รัฐบาลสมัยที่ผ่านๆ มาได้ตัดสินใจกู้เงินมาลงทุน ขณะที่การฟื้นฟูสภาพป่า
ไม้ การเพ่ิมเนื้อที่ป่าไม้ การป้องกันไม่ให้เนื้อท่ีป่าไม้ที่เหลืออยู่ถูกท้าลายเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างฝาย
ชะลอน้้าในพ้ืนที่ป่าเพ่ือการบริหารจัดการน้้า ซึ่งการป้องกันลักษณะนี้นอกจากจะท้าให้มีน้้าสม่้าเสมอ
ทั้งปีแล้วยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งกลับได้รับความสนใจในสนับสนุน 
ส่งเสริม ไม่ค่อยจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนัก รวมถึงการมุ่งสร้างแผนในการป้องกัน แก้ไข เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจในปัจจุบันยังไม่มีการขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบ และท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
ด้าเนินการให้เป็นไปในลักษณะไฟไหม้ฟาง ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีการสร้างเครือข่าย องค์กร ใน
ลักษณะกลุ่มจิตอาสาหรือกลุ่มจิตสาธารณะ 

ค้าถามจึงมีอยู่ว่า  เราจะมียุทธศาสตร์ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หาเพ่ือเป็น
ทางออกให้กับชุมชน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การ
จัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) การฟ้ืนฟู ( Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  
(Sustainable) ไดอ้ย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือภาวะ
วิกฤตที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้าให้เกิดความ
เข้มแข็ง เกิดความพร้อม และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ยืนหยัด และช่วยเหลือตนเองได้ดังที่เกิดขึ้น
ในอดีต คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยในแผนงานวิจัยข้างต้นนี้  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้า

เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพ

จิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า 
๔. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่ม

น้้าแม่วงก ์
๕. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีกลางน้้า 



 
๔ 

 

๖. เพื่อศึกษาสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ี
กลางน้้า 

 

๑.๓ เป้าหมายของการศึกษาวิจัย 
๑.๓.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

๑. พัฒนารูปแบบการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการ
เสริมสร้างจิตส้านึกท่ีดีของประชาชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ในการร่วมกันอนุรักษ์และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกให้คงความชุ่มชื้นและ
เป็นต้นน้้าส้าคัญเพ่ือการหล่อเลี้ยงผู้คนและสังคมให้เกิดความกินดีอยู่ดี 

๒. พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย โดยให้สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองหรือกระบวนบริหารจัดการภายในชุมชนเป็นเบื้องต้น ก่อนที่
จะขอรับการสนับสนุนหรือการพึ่งพาจากทางภาครัฐ 

๓. พัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
ของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย เพ่ือให้สามารถที่เป็นผู้ที่ตื่นรู้ เข้าใจ เข้าถึง ความเป็นสภาวะของการ
เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดับไปของปัญหาอุทกภัย และด้ารงตนอยู่ได้ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์บน
พ้ืนฐานของการร่วมมือกันเป็นระบบของสถาบันครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นรากฐานในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน และการพ่ึงพาตนเอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่นๆ คอยสนับสนุน 
ส่งเสริม หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย 

๕. รูปแบบการบูรณาการในการป้องกัน แก้ไข สนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาจาก
ปัญหาอุทกภัย ภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๖. แผนยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า  จะเป็น
แนวทางท่ีน้าไปสู่การป้องกัน การแก้ไข การเยียวยา และการบูรณาการในการจัดการปัญหาอุทกภัยที่
เป็นรูปธรรม และสามารถท่ีจะน้าไปสู่การพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓.4 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑. ได้ชุดความรู้ในการป้องกันปัญหาอุทกภัย การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างประสบ
อุทกภัย การเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย และการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน จ้านวน 5 ชุด 

๒. ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ 
15 อ้าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย การแก้ไขสถานการณ์
ระหว่างประสบอุทกภัย การเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย และการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
ร่วมกัน 



 
๕ 

 

๓. เกิดเครือข่ายเพ่ือการท้างานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ี
จังหวัดนครสวรรค์อย่างน้อย 4 เครือข่าย 

๔. รูปแบบการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์บน
พ้ืนฐานของการร่วมมือกันเป็นระบบของสถาบันครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นรากฐานในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน และการพ่ึงพาตนเอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่นๆ คอยสนับสนุน 
ส่งเสริม หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายในพ้ืนที่ 3 อ้าเภอ 

๕. รูปแบบการบูรณาการในการป้องกัน แก้ไข สนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาจาก
ปัญหาอุทกภัย ภายใต้  ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ จะก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๖. แผนยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า จะเป็น
แนวทางท่ีน้าไปสู่การป้องกัน การแก้ไข การเยียวยา และการบูรณาการในการจัดการปัญหาอุทกภัยที่
เป็นรูปธรรม และสามารถท่ีจะน้าไปสู่การพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
ของส่วนงานทั้งในส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในพ้ืนที่ 15 อ้าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ 

 

๑.4 ขอบเขตการวิจัย 
๑.4.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  

มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็จะศึกษาการด้ารงรักษารากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชุมชนพื้นที่ และศึกษาแนวคิดการบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วม การจัดการชุมชน การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  การ
บริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ  การบูรณาการภาครัฐร่วมเอกชน การพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน  

๑.4.๒ ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

๑. การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
๒. การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๓. การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยตามหลักพุทธจิตวิทยา 
๔. การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 



 
๖ 

 

๕. การบริหารจัดการน้้าและสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ประชาชน 
และภาคีเครือข่าย 

๑.4.๓ ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายทางการวิจัย 
แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) ประชากร จ้านวน ๓๓ ,094  กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน  ๔๐๐ ตัวอย่าง  
โครงการย่อยที่ ๒) ประชากรจ้านวน ๒๓ ,๒๗๔ คน กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๙๔ ตัวอย่าง โครงการ
ย่อยท่ี 3) ประชากรจ้านวน ๒๓ ,๒๗๔ คน กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๙๔ ตัวอย่าง  และโครงการย่อยที่ 
5) ประชากรจ้านวน ๓๓,094 กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน  ๔๐๐ ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 1,592 ตัวอย่าง 

2. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) ที่สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ ๒) จ้านวน ๑๗ รูป/คน โครงการย่อย
ที่ 3) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวม 105 คน  และ
โครงการย่อยที่ 5) จ้านวน 21 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 185 รูป/คน 

3. ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจัยในการ สนทนากลุ่ม  ( Focus Group 
Discussion) แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) จ านวน ๑๓ คน โครงการย่อยที่ ๒) จ้านวน 9 รูป/คน
โครงการย่อยที่ 3) จ้านวน 9 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 10 รูป/คน และ โครงการย่อยที่ 5) 
จ านวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น 54 รูป/คน 

๑.4.๔ ขอบเขตพื้นที่ 

ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่า
ของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา โดยแบ่งตามกรอบแนวคิดและ
ทิศทางการไหลของน้้า ซึ่งก้าหนดให้พื้นที่ต้นน้้าคือพ้ืนที่ภูเขาสูงที่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้้าในทางภาคเหนือ
ของไทย ส่วนพื้นที่กลางน้้าคือพ้ืนที่รองรับน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ใน
ตอนกลางของล้าน้้า และพ้ืนที่ปลายน้้าส่วนใหญ่หมายรวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
เป็นจุดที่น้้าไหลลงสู่ทะเลหรือจุดที่เป็นปากแม่น้้า 

๑.4.๕ ขอบเขตเวลา 
 ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   

 

๑.๕ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาแผนงานวิจัย (Conceptual Framework) เรื่อง “ยุทธศาสตร์

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” คณะผู้วิจัยได้จัดกรอบแนวคิด
ที่แสดงออกในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 



 
๗ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑.๖ แผนกลยุทธ์เพื่อการศึกษาวิจัย 
กลยุทธ์ในการศึกษาแผนงานวิจัย ( Conceptual Framework) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การ

จัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” คณะผู้วิจัยได้แผนกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารจัดการแผนงานวิจัยเพื่อให้ทุกโครงการด้าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่การศึกษาวิจัย 

๒. กลยุทธ์การสื่อสารคุณค่าความเป็นชุมชนต้นน้้าและชุมชนกลางน้้าที่มีความผูกพันธ์มา
ช้านานหลายชั่วอายุคนและเคียงคู่อยู่กับสายน้้าไม่ว่าจะแล้งหรือท่วมก็สามารถท่ีจะด้ารงอยู่อย่างยืน
หยัด มั่นคง และยั่งยืน 

๓. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายการในท้องถิ่น เพ่ือก้าว
สู่ความเป็นภาคประชาสังคมหรือความเป็นพลเมืองท้องถิ่นท่ีมีความรัก ความหวงแหน อันจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 

การจัดการชุมชนพ้ืนท่ี
กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับ
การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการ
ชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับ
การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย 
 

การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้น

น้ าเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

ปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการศึกษา 
(Process) 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธ
จิตวิทยาในการเยียวยา
และฟื้นฟูสภาพจิตใจของ 
ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 

รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยาปัญหา

อุทกภัยในรูปแบบการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ดั้งเดิม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริใน

พื้นที่ลุ่มน้ าแม่วงก์ 

ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีชุมชนในการบริหารจัดการ

น้ าในพ้ืนท่ีกลางน้ า 

การเตรียมพร้อม/การป้องกัน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) 

การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
เกิดอุทกภัย 

การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 

การเยียวยา/ฟื้นฟูหลังเกิด
อุทกภัย 



 
๘ 

 

๔. กลยุทธ์การประเมินและการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เพื่อน้ายุทธศาสตร์ที่ได้จากผล
การศึกษาไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะเครือข่ายระดับ
จุลภาคและมหภาคในอนาคต 

ทั้งนี้สรุปเป็นแผนกลยุทธ์เพ่ือการศึกษาวิจัยดังรูปแบบต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑.๒ แสดงกลยุทธ์เพื่อการศึกษาวิจัย 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ 
(พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร. และนักวิจัยทีมกลาง) 

โครงการวิจัย
กลุ่มที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
การอนุรักษ์
แบบมีส่วน
ร่วมพื้นท่ีป่า

ต้นน้ าฯ                

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์๓ ท่าน 
๒. วช. ๓ ท่าน 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน 
 

๑) ติดตามก ากับประสานงานวิจัย 
๒) จัดท าแผนงาน/โครงการวิจัย 
๓) สนับสนุนกลไกการปฏิบัติงาน 
๔) สังเคราะห์และพัฒนาชุดความรู ้
๕) สรุป น าเสนอ ขยายผลต่อสังคม 
 

๑. ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการวิจัย 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล  
๔. วิเคราะห์ สังเคราะห ์
๕. น าเสนอผลงานวิจัย 
 

โครงการวิจัย
กลุ่มที่ ๒ 

การจัดการ
ชุมชนพื้นที่
กลางน้ า

เชิงกลยุทธ์ฯ 

โครงการวิจัย
กลุ่มที่ ๕ 

ความสัมพันธ์
ขององค์กร

ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ภาคีชุมชนฯ 

โครงการวิจัย
กลุ่มที่ ๔ 

การบริหาร
จัดการน้ า
อย่างยั่งยืน
ตามแนว

พระราชด าริ
ฯ 

โครงการวิจัยกลุ่ม
ที่ ๓ 

การประยุกต์ใช้หลัก
พุทธจิตวิทยาในการ
เยียวยาและฟื้นฟู

สุขภาพจิตผู้ประสบ
อุทกภัยฯ  



 
๙ 

 

๑.๗ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  

๑. การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การวางแผน  การเก็บรักษา  การ
สงวน การอนุรักษ ์การปรับปรุงพัฒนาและใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อทรัพยากร
ป่าต้นน้้าโดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจ การมีส่วนการด้าเนินการ การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ เข้าถึงผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากป่าต้นน้้าล้าธาร โดยบุคคลก็ดีกลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์เพ่ือท้าให้พื้นที่ป่าต้นน้้าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2. การจัดการชุมชน เชิงกลยุทธ  หมายถึง  การก้าหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนด้วยทุนทางทรัพยากรและ
ศักยภาพของชุมชนที่มีต่อกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในกรณีท่ีเกิดปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมายถึง กระบวนการในการก้าหนด
แนวความคิดอย่างเป็นระบบในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้าง การจัดคนท้างาน การตัดสินใจ
และสั่งการ และการติดตามประเมินผล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังหรืออุทกภัยที่จะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น  

4. การเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์เพื่อก้าหนดแนวทางหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้คลายจากปัญหาความเครียดหรือโรคซึมเศร้าให้กลับมามีสุขภาพจิตที่ดี มี
ความอุ่นใจ ความอ่ิมใจ ความชื่นใจ ความสดในร่าเริง หรือความเบิกบานสดใสร่าเริงในที่สุด โดยมีการ
ประยุกใช้หลักพุทธรรมในการเยียวยาและแก้ไข  

5. การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ  หมายถึง แนวทางการ
บริหารจัดการปฏิบัติเกี่ยวกับการน้้าที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
๙ พระราชทาน ให้กับคนไทย ทั้งในกรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง ที่ยึดโยงกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในลักษณะทางสายกลาง ซึ่งจะต้องท้าด้วย 
๑) ความเข้าใจที่ผ่านการสังเกต ศึกษา หรือทดลอง ๒) การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าถึงหรือ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักของธรรมชาติทั้งในเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม และ ๓) การ
บริหารจัดการน้้าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพตามหลักธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และยั่งยืน  

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของภาคีเครือข่าย หมายถึง  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บนพื้นฐานการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มา
จากภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน หรือองค์กรการกุศลในพื้นที่ ถือ
เป็นการ พ่ึงพาตนเองและการพึ่งพาอาศัยกันของ ภาคีเครือข่าย ในชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีเกี่ยวพันหรือ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

7. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า  หมายถึง แผน
ยุทธศาสตร์ที่จะน้าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันอุทกภัย 



 
๑๐ 

 

(Prevention) ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟู ( Recovery) 
และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) และมีการก้าหนดเป้าประสงค์ในการ
ด้าเนินการในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ( Sustainable Building) มิติด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ( Management Resources) มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัย (Serve the Flood) และมิติด้านประสิทธิผลในการขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบ
ภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน (Run the Crisis Management) เพ่ือให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติหรือด้าเนินการให้บรรลุยัง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ 

8. พื้นที่กลางน้ า หมายถึง  พ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงที่เป็นที่ตั้งของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ต้นแม่น้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าสาขา (ปิง วัง ยม น่าน) ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งแบ่ง
ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการไหลของน้้าโดยก้าหนดให้พื้นที่ต้นน้้าคือพ้ืนที่ภูเขาสูงที่เป็นพ้ืนที่
ป่าต้นน้้าในทางภาคเหนือของไทย ส่วนพื้นที่กลางน้้าคือพ้ืนที่รองรับน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในตอนกลางของล้าน้้า และพ้ืนที่ปลายน้้าส่วนใหญ่หมายรวมถึงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นจุดที่น้้าไหลลงสู่ทะเลหรือจุดที่เป็นปากแม่น้้า 

9. อุทกภัย  หมายถึง  น้้าท่วม (Flood) ที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นครั้งคราวหรือ
เกิดข้ึนประจ้าทุกๆ ปี โดยเกิดจากระดับน้้าที่สูงจนล้นตลิ่งแม่น้้าหรือล้าคลองแล้วไหลบ่าเข้าไปท่วมขัง
ในชุมชน 
 

๑.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เกิดองค์ความรู้ที่มาจากฐานรากของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้าเชิงกล

ยุทธ์ ซึ่งมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนและชุมชน 
2. เกิดครือข่ายในอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
3. เกิดครือข่ายในการจัดการชุมชนเพื่อการป้องและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีต้นน้้า 

(ผืนป่าตะวันตก) และพ้ืนที่กลางน้้า (ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนบน) ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
4. เกิดครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะ ทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่พร้อมจะสนับสนุน

ช่วยเหลือกันและกันในการเยียวยา ฟื้นฟูทางจิตใจ หากพ้ืนที่ไหนประสบปัญหาอุทกภัยเกิดข้ึน 
5. ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างยุทธศาสตร์ในการ

ป้องกัน แก้ไข เยียวยาและฟ้ืนฟู ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นทั้งใน
พ้ืนที่ต้นน้้าและกลางน้้า 

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วย งานที่เป็นภาคีเครือข่าย อ่ืนๆ ได้ชุดความรู้และกระบวนการป้องกัน 
แก้ไข เยียวยา และฟ้ืนฟูในกรณีปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ 

 



 

 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพ้ืนที่กลางน้้า” มี

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับแผนงานวิจัย ดังนี้ 

2.๑ ปัญหาอุทกภัย  
2.2 การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
2.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4 ชุมชนเข้มแข็งกับการปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้้า 
2.6 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน 
2.7 การจัดการทรัพยากรน้้าตามแนวพระราชด้าริ 
2.8 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ 
2.9 การจัดการชุมชน  
2.10 การจัดการชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
2.11 นโยบายแห่งรัฐบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
2.12 การจัดการพ้ืนที่ปาต้นน้้า 
2.13 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปาต้นน้้า 
2.14 พุทธจิตวิทยากับการเยียวยาและฟ้นฟูสุขภาพจิต 
2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.๑ ปัญหาอุทกภัย (Flood)  
 “อุทกภัย” หมายถึง อันตรายอันเกิดจากน้้าท่วม ( Flood) บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็น

ครั้งคราว โดยล้าน้้าหรือทะเลสาบที่มีระดับสูงล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าไป หรือน้้าจากท่ีสูงไหลบ่าลงมา  
นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงกรณีน้้าท่วมขัง  น้้าล้นตลิ่ง ( Inundation) ที่เกิดจากจากกรณีน้้าทะเล

                                                 

 ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 

 น้้าท่วมขัง คือ ภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นจากระบบระบายน้้าที่ไร้ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่มักจะเกิด
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า หรือ บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ท่ีไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน 



 

 

๑๒ 

หนุนสูง และกรณีน้้าท่วมฉับพลัน ( Flash Flood)  หรือน้้าปาไหลหลาก โดย มีสาเหตุที่ส้าคัญมาจาก
กรณีต่างๆ ดังนี้ 

2.๑.๑ สาเหตุของปัญหาอุทกภัย 

ก. สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ 
๑. เกิดจากฝนตกหนักจากพายุฝนหรือฝนฟาคะนองที่เกิดติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ 

ชั่วโมง ท้าให้มีปริมาณน้้ามากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้้าล้าธารได้ทัน จึงเกิดการท่วมขังเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้น ๆ หรือท่ีเรียกว่า กรณีน้้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) 

๒. เกิดจากพายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุน ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อน 
(Tropical Cyclone) ถือเป็นพายุใหญ่และรุนแรงที่สุด ในทางอุตุนิยมวิทยาได้จัดให้เป็นปรากฏการณ์
อย่างหนึ่งของธรรมชาติที่มีลมแรงพัดทวนเข็มนาฬิกาเข้าหาศูนย์กลาง ซึ่งมีความกดอากาศต่้าที่สุด 
เรียกว่า ตาพายุ ( Eye) บริเวณศูนย์กลางพายุ ซึ่งจะมีลมแรงท้องฟาเต็มไปด้วยเมฆและมีฝนตกหนัก 
พายุหมุนเขตร้อนนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ( World Meteorology Organization = WMO) ได้
ก้าหนดเรียกชื่อพายุตามขนาดความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางพายุไว้ดังนี้ 

๑) พายุดีเปรสชั่น ( Depression) มีความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางต่้ากว่า ๖๓ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

๒) พายุโซนร้อน ( Tropical Storm) มีความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง ๖๓ 
ถึง ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

๓) พายุใต้ฝุน (Typhoon) มีความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ ๑๑๘ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงข้ึนไป 

๓. เกิดจากน้้าทะเลหนุน (High Tide) คือ ระดับน้้าทะเลที่ขึ้นสูงสุดและจะหนุนให้ระดับ
น้้าในแม่น้้าสูงขึ้นตามไปด้วย ท้าให้แม่น้้าระบายน้้าลงทะเลได้ยากข้ึนหรือระบายไม่ได้เลย สุดท้ายก็จะ
เกิดการเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังบริเวณท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้้า 

๔. ลมมรสุมรุนแรง ( South Monsoons) ลมมรสุม คือ ลมที่พัดในทิศทางประจ้าเป็น
เวลานานจนเป็นฤดูกาล ในประเทศไทยมีลมมรสุมอยู่ ๒ ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ( Strong 
Monsoons) ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะขอบทะเลทิศตะวันตกของภาคใต้ โดยเริ่มประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีความเร็วลมสูงสุดไม่เกิน  ๖๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Monsoons) นั้นส่วนใหญ่จะพัดจากประเทศจีนและไซบีเรียปะทะ
ขอบทะเลฝั่งตะวันออกของภาคใต้ และมีก้าลังแรงจัดเป็นครั้งคราวเมื่อมีบริเวณความกดอากาศสูง 
(Anticyclones) จนท้าให้เกิดคลื่นค่อนข้างใหญ่บริเวณอ่าวไทยและมีระดับน้้าทะเลที่สูงกว่าปกติ 
บางครั้งยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ และอาจท้าให้เกิดน้้าท่วมข้ึนได้ 

๕. แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ซึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
เปลือกโลกบางส่วนก็จะได้รับการกระทบกระเทือน และเปลือกโลกบางส่วนอาจจะยกตัวสูงขึ้น
ขณะเดียวกันก็อาจจะมีเปลือกโลกบางส่วนอาจจะยุบตัวลง และท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรที่เรา

                                                 

 น้้าท่วมฉับพลัน คือ กรณีที่น้้าเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในปริมาณที่มาก จากท่ีสูงลงสู่ที่ต่้าและมักจะ
เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกินหกช่ัวโมง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท่ีเป็นหุบเขา 



 

 

๑๓ 

เรียกว่า สึนามิ ( Tsunami) พัดเข้ากระแทกชายฝั่งจนเกิดน้้าท่วมแบบฉบับพลันและสร้างความ
เสียหายรุนแรงดังที่เราทราบกัน 

ข. สาเหตุที่เกิดจากน้้ามือของมนุษย์ 

๑. เกิดจากการตัดไม้ท้าลายปา โดยเฉพาะจากพิษภัยของการบุกรุกเพ่ือปลูกพืชเกษตร
อุตสาหกรรมเชิงเดี่ยว  เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ผลกระทบที่ตามมาท้าให้ขาดปัจจัยที่จะดูด
ซับ หรือ ดูดซึมปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมา พอฝนตกมากข้ึนน้้าก็จะเกิดการไหลบ่าเร็วขึ้นและแรงขึ้น 
เพราะไม่มีต้นไม้และไม่มีรากไม้คอยดูดซับปริมาณน้้า  นอกจากนี้ยังจะเกิดปรากฏการณ์น้้าพัดพาและ
ซะล้างเอาหน้าดินจนท้าให้เกิดความขุ่นข้นของสีน้้าและเกิดตะกอนจ้านวนมากที่ถูกพัดพาไปตาม
สายน้้า  สุดท้ายก็กลายเป็นเหตุดินโคลนถล่มในที่สุด 

๒. เกิดจากการจัดการผังเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับหลักวิชา  
โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว 
กล่าวคือ มีการถมที่ดินเพ่ือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร สถานที่โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรโครงการ
ใหญ่ ๆ ที่ชอบก่อสร้างหรือตั้งอยู่ริมแม่น้้าหรือทะเลสาบ นอกจากนั้นยังมีก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนนหนทางที่ถูกตัดผ่านพื้นท่ีรองรับน้้าหรือทางระบายน้้า  ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส้าคัญ
ที่ท้าให้เกิดกรณีกระแสน้้าเปลี่ยนทิศหรือเกิดกรณีน้้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน  เนื่องจากน้้าไม่มี  
ทางระบายหรือมีช่องระบายแต่ก็มีช่องทางที่แคบลง รวมถึงการก่อเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยและภาค
อุสาหกรรมยังก่อเกิดขยะหรือสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นที่มาของปัญหาแม่น้้าล้าคลองเกิดการตื้นเขินหรือเกิด
การอุดตันโดยสิ่งข้างต้น 

๓. การสูบน้้าบาดาลหรือน้้าใต้ดิน ซึ่งน้ามาสู่ปัญหาการทรุดตัวของผิวดินหรือแผ่นดิน  
พอเกิดปัญหาอุทุกภัยพื้นที่หรือชุมชนเมืองที่เกิดการทรุดตัวของผิวดินก็จะประสบปัญหาน้้าท่วมขังเร็ว
ขึ้นและยังท่วมขังเป็นระยะเวลานานขึ้นด้วย 

2.๑.๒ ผลกระทบจากอุทกภัย 

ในการเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้ง ผลที่ตามมาคือความสูญเสียหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
มิติต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านกายภาพ  ได้แก่ ๑) ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวดินและการ
สูญเสียคุณภาพของพ้ืนดิน และ ๒) ท้าให้อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย รวมถึงระบบสาธารณะ
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท์ ถนนหนทาง ฯลฯ 

๒. ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้แก่ ๑) ท้าให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักเนื่องจากความ
เสียหายในทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สินค้า หรือบริการ ๒) สูญเสียก้าลังแรงงานที่อาจจะเกิดการ
บาดเจ็บ ล้มตายหรือมีภาระต้องกลับไปพลิกพ้ืนบ้านเรือนถิ่นที่อยู่อาศัย ๓) สูญเสียงบประมาณในการ
กู้ซากธุรกิจที่จมหายไปกับอุทกภัย ๔) ท้าให้อุตสาหกรรมการประกันภัยเกิดภาวะตีบตัน และเกิดการ
ปรับอัตราเบี้ยประกันหรือทุนประกัน ๕) ท้าให้สูญเสียโอกาสและความเชื่อม่ันในทางการค้าและการ
ลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ๖) สร้างความเสียหายต่อระบบการผลิต ทั้งอาคาร เครื่องจักรกล 
เครื่องมือ และวัตถุดิบ และ ๗) พ้ืนที่ท้าการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน และเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 



 

 

๑๔ 

๓. ผลกระทบทางสังคม  แบ่งเป็นผลกระทบทางตรงได้แก่ ประชาชนเกิดการล้มตาย 
ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังสูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสในการท้างานและ
ท้าให้ประชาชนได้รับผลกระทบในปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน ทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ฯลฯ  

ส่วนผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ เกิดโรคระบาด เกิดผลกระทบทางจิตใจ ถูกตัดขาดจาก
โลกภายนอกหรืออาจจะเกิดปัญหาการเมืองติดตามมา เช่น การชุมนุมเรียกร้องขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

2.๒ การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
การบริหารจัดการอุทกภัย ( Flood Management) เป็นกระบวนการประเมินความ

เสี่ยงจากอุทกภัย แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปด้าเนินมาตรการในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มาตรการ
เหล่านี้อาจเป็นการก่อสร้างโครงสร้างปองกันน้้าท่วม การจัดหาระบบเตือนภัยน้้าท่วม ระบบพ้ืนที่     
ชุม่น้้าหรือการพัฒนานโยบายเพื่อลดการเพิ่มของพ้ืนที่ถูกน้้าท่วมประจ้า  การบริหารจัดการอุทกภัย
แบบยั่งยืน (Sustainable Flood Management : SFM)  หมายถึง การวางแผนในระดับพ้ืนที่รับน้้า 
(Catchment) และการพิจารณามาตรการที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัย แนวทางการ
บริหารจัดการการใช้ที่ดินตามธรรมชาติ เช่น การบริหารจัดการพ้ืนที่ราบน้้าท่วมถึงและการฟ้นฟูพ้ืนที่
ชุม่น้้าเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) 

การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ( SFM) ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างที่มีจุด  
มุ่งหมายเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและลดค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะ
เกิดตามมา มาตรการดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้าง ( Structural Measure) และ
มาตรการแบบไม่ใชส้ิ่งก่อสร้าง ( Nonstructural Measure) เช่น การบริหารจัดการน้้าท่วมตาม
ธรรมชาติ วิศวกรรมด้านโครงสร้างที่จ้าเป็น แผนที่จุดเสี่ยงน้้าท่วม การเตือนภัยน้้าท่วม แผนการ
เตรียมความพร้อม การศึกษา และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการด้าเนินการที่หลากหลายใน ๔ กิจกรรมหลัก  ดังต่อไปนี้ 

๑. การปองกัน (Prevention) (ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ) 
๒. การเตรียมความพร้อม (Preparation) (ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ) 
๓. การตอบสนอง/รับมือ (Response) (ช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ) 
๔. การฟ้นฟู (Recovery) (ช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ) 
การจะบริหารจัดการอุทกภัยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น จะต้องสร้างสมดุลความเสี่ยงใน

ขอบเขตที่กว้างของมิติท่ีซับซ้อนทั้งในด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์   
ต่อกัน จากประวัติการบริหารจัดการอุทกภัยที่ผา่นมา ยังไม่มีแนวโน้มที่จะด้าเนินการในแนวทาง     
ดังกล่าวนี้ แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจ และความปลอดภัยของมนุษย์เสียมากกว่า วิธีการเช่นนี้

                                                 

 Ripan Debnath, Sustainable Flood Management, Bestway Group: Hydropower & 
Dams, 2012. 

 Ibid. p. 4. 



 

 

๑๕ 

ไม่ใชแ่นวทางท่ียั่งยืน เนื่องจากมีการเสียชีวิตของประชาชน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง 
และการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมยังเสื่อมโทรมลงอีกด้วย 

2.๒.1 ผลกระทบจากการบริหารจัดการในปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ที่ได้อธิบายข้างต้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการด้าเนินการบริหารจัดการ
อุทกภัยโดยพื้นฐานแล้วจะใช้การก่อสร้างโครงสร้างควบคุมอุทกภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
ซึ่งประเด็นในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมก็ได้ถูกน้ามาใช้ด้วย แต่ยุทธศาสตร์หลักๆ สว่นใหญ่จะ       
เน้นทางเลือกด้านการก่อสร้างโครงสร้างมากกว่า ซ่ึงทางเลือกนี้ให้ประโยชน์แต่จะสังเกตได้ว่าการ 
สร้างคันก้ันน้้าปดล้อมพ้ืนที่ลุ่มต่้าเพ่ือไม่ใหน้้้าท่วมถึง ( Polderization) จะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ระยะต่อมา  ทั้งนี้การก่อสร้างเข่ือนกั้นริมฝั่งแม่น้้าที่มีระดับสูงๆ ในบางกรณี จะส่งผลให้ระดับท้องน้้า
สูงขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้าในพื้นที่ชายฝั่ง  แม้ว่าการก่อสร้างคันกั้นน้้า ( Polder) จะ
สามารถปองกันการรุกล้้าของน้้าได้แต่จะส่งผลให้เกิดการจ้ากัดการเคลื่อนไหวของปริมาณน้้าบริเวณ
ปากแม่น้้าในช่วงน้้าขึ้นน้้าลง ( Tidal Prism) รวมถึงการตกตะกอนของแม่น้้าจากน้้าขึ้นน้้าลงและเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้้าตามแรงโน้มถ่วงของโลก ( Gravity Drainage) ผลกระทบที่ส้าคัญอ่ืนๆ ด้าน
การเกษตรที่พบคือ ความหลากหลายของพืช ( Crops) ถูกก้าจัดออกไปโดยพืชจ้าพวกธัญพืช ( Cereal 
crops) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง (High Yield Varieties : HYV)  

ขณะเดียวกันมาตรการด้านโครงสร้างยังก่อให้เกิดผลกระทบกับการด้ารงชีวิตของสัตว์
น้้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมงในแหล่งน้้าเปด ( Open Water Fisheries) ทรัพยากรปลา จะมี
จ้านวนลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดการรบกวนกระบวนการตามธรรมชาติด้วยการก่อสร้างโครงสร้างด้าน
วิศวกรรมในการควบคุมน้้าท่วม จะมีผลกระทบตามมาหลายประการ เช่น การเพ่ิมระดับน้้าท่วมใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งสถานการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากใช้มาตรการการปองกันโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
(Non-Structural Measure) เป็นหลัก ผนวกกับมาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้าง ( Structural Measure) 
การน้ามาตรการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ( Non-Structural Measure) มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ล้าดับรอง 
โดยเฉพาะระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้้าท่วม เริ่มตั้งแต่ต้นป พ.ศ. ๒๕๑๓ และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยและการบรรเทาความเสียหายจาก
อุทกภัย โดยความส้าคัญของยุทธศาสตร์นี้ได้รับการตระหนักหลังจากอุทกภัย ความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพและช่องทางน้้าจะท้าให้เกิดปัญหาที่ส้าคัญส้าหรับบังคลาเทศในอนาคตอันใกล้ 
ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบยั่งยืนจึงจ้าเป็นต้องได้รับความส้าคัญเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.๒.2 แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน (SFM) 

องค์ประกอบของการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ( SFM) เป็นการบริหารจัดการ
อุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ ( NFM) และบรรลุถึงได้โดยการน้ากิจกรรมดังต่อไปนี้มาบริหารจัดการความ
เสี่ยงอุทกภัย 

๑. แนวทางด้านยุทธศาสตร์ซ่ึงเน้นในระดับพ้ืนที่รับน้้า ( Catchment) (ลุ่มน้้าทั้งหมดตั้ง
แต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า) 



 

 

๑๖ 

๒. การปองกันและการใช้ระบบธรรมชาติและแหล่งที่อยู่ ( Habitat) เช่น ที่ราบน้้าท่วม
ถึง (Floodplain) และพ้ืนที่ชุม่น้้า (Wetland) 

๓. สนับสนุนเทคนิคด้านวิศวกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ( Soft Engineering) การ
บริหารจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ ( Natural Flood Management: NFM) เปน็ส่วนส้าคัญของ
การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ( SFM) วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ( Soft Engineering) ถูกออกแบบมาเพ่ือเก็บน้้าไว้ ซึ่งพ้ืนที่ราบน้้าท่วมถึงตามธรรมชาติ
(Natural Floodplain) และชายฝั่งทะเลจะเป็นบริเวณท่ียอมให้น้้าท่วมได้ และแหล่งที่อยู่ที่เป็นพื้นที่ 
ชุ่มน้้า เช่น ทุ่งหญ้าน้้าท่วมขัง ( Wet Grassland) พื้นที่พรุ (Peat-lands/Bogs/Fens) และท่ีลุ่มชื้น
แฉะชายฝั่ง (Salt-marsh) จะท้าหน้าที่เสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่ช่วยซับน้้าส่วนเกินและปล่อยออก
มาอย่างช้าๆ กลับคืนสู่แม่น้้าซึ่งเป็นแนวทางท่ีคุ้มค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ในหลายประการ ได้แก่ 
ข้อผูกพันด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการด้าเนินงาน     
ด้านน้้า (WFD) และการพัฒนาโอกาสในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะให้   
ประโยชน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม  

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ ( NFM) 
ประกอบด้วย 

๑. การฟ้นฟูสภาพปาบนพื้นที่ลาดเชิงเขา (Hill-slope) 
๒. การปลูกปาทึบระหว่างหุบเขา (Gully) 
๓. การสกัดก้ันการระบายน้้าเทียม (Artificial drain) 
๔. การฟ้นฟูสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
๕. การฟ้นฟูช่องทางน้้าโค้งตวัด (Meander) 
๖. การควบคุมการกัดเซาะที่มากเกินไป 
๗. การบริหารจัดการเศษซากต้นไม้ขนาดใหญ่ในทางน้้า 

2.๒.3 กรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน 

การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ( SFM) จ้าเป็นต้องเก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
ทั้งแบบแทรกแซงธรรมชาติ ( Hard Engineering) และแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ ( Soft 
Engineering) เพ่ือให้มีการบูรณาการกันมากข้ึนระหว่างทั้งสองแนวทาง การวางแผนแบบบูรณาการ
จึงมีความจ้าเป็น ซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและการจัดล้าดับความส้าคัญของการ
ด้าเนินมาตรการด้านวิศวกรรมทั้งแบบแทรกแซงธรรมชาติ และสอดคล้องกับธรรมชาติ ส้าหรับ
วิศวกรรมแบบแทรกแซงธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะมีการแทรกแซงกระบวนการตามธรรมชาติมาก และ   
ท้ายที่สุดก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การด้าเนินการดังกล่าวจึงไม่ยั่งยืน ส่วนทางเลือก    
ด้านวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ ถือได้ว่ามีความส้าคัญมากว่า ซึ่งจะเน้นการอนุรักษ์
มากกว่าการแทรกแซงวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติจึงเป็นงานที่มีความยั่งยืนมากกว่า ดังนั้น
จึงควรจ้ากัดงานด้านวิศวกรรมที่ใช้สิ่งก่อสร้าง ( Structural Engineering) ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะท้าได้
และส่งเสริมให้เกิดวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ (Soft Engineering) ในฐานะที่เป็นสว่นหนึ่ง



 

 

๑๗ 

ของมาตรการปองกันในกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ซึ่งมีความจ้าเป็นใน
สภาพแวดล้อมของบังคลาเทศ ประกอบด้วยดังนี้ 

๑. การจัดแบ่งพ้ืนที่ ( Zoning) และการวางแผนการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วม ในการ
วางแผนเบื้องต้นจ้าเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อระบุประเภทของการใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการวางเค้าโครงพ้ืนที่ที่ปลอดภัยส้าหรับการพัฒนา 

๒. การวางแผนแบบเอนกประสงค์ ( Multi-objective Planning) ในการวางแผนเบื้อง   
ต้นไม่ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการอุทกภัยเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณา
ผลกระทบในแง่ของเกษตรกรรม การประมง ระบบนิเวศ การเดินเรือ อุตสาหกรรม สุขภาพ และการ
ลดภัยอันตรายที่เก่ียวกับน้้า 

๓. การบ้ารุงรักษาระบบนิเวศ ควรผนวกเกณฑ์การบ้ารุงรักษาระบบนิเวศไว้ในการ
ด้าเนินงาน/การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างควบคุมน้้าด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตซึ่ง
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรในระบบนิเวศ การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้าอ่างเก็บน้้าและพ้ืนที่หนองน้้าเป็นสิ่งที่ต้อง
ค้านึงถึงหลักๆ ส้าหรับการลดผลกระทบจากอุทกภัย 

๔. การลดพื้นที่น้้าหลาก (Run-off Area) โดยการจ้ากัดพ้ืนผิวที่น้้าไหลผ่านไม่ได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท้าได้น้้าท่าที่เกิดจากพายุฝนก็จะสามารถลดลงได้ ท้าให้น้้าในแม่น้้าลดลง ยิ่งมีปริมาณ
น้้าน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงต่อน้้าท่วมน้อยลงเทา่นั้น 

๕. การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนักผ่านการศึกษาและบทเรียนในชุมชน เพื่อประชาชนจะได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการ   
อนุรักษ์ 

๖. การวางกรอบนโยบาย (ระดับชาติและนานาชาติ) นโยบายการบริหารจัดการน้้า    
ระหว่างประเทศมีความจ้าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยมาจากการไหล 
ผ่านของน้้าข้ามพรมแดน 

๗. การฟ้นฟูช่องทางน้้าการสะสมของตะกอนจะส่งผลต่อท้องน้้าดังนั้น การขุดลอกจึงมี
ความจ้าเป็นในการบ้ารุงรักษาขีดความสามารถในการรองรับน้้าของแม่น้้า 

๘. การฟ้นฟูพ้ืนที่ปา การสูญเสียพื้นที่ปาไม้ท้าให้อัตราการกัดเซาะริมฝั่งแม่น้้าและการ
พังทลายของดินมีมากขึ้น การฟ้นฟูพ้ืนที่ปาไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจในการบริหารจัดการอุทกภัยเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ด้วย เช่น พายุทอนาโด คลื่นยักษ์ และอ่ืนๆ 

๙. การจัดท้าแผนที่จุดเสี่ยงอุทกภัย ( Flood Risk Mapping) การจัดท้าแผนที่ส้าหรับ
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งแบง่ออกเป็นระดับรุนแรง ปานกลาง และระดับต่้านั้น มีความ        
จ้าเป็นส้าหรับการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์ 

วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ ( Soft Engineering) จะ 
ต้องตัดสินใจด้วยว่างานวิศวกรรมโครงสร้าง ( Structural Engineering) ใด จ้าเป็นต้องด้าเนินการ     
ด้วยแนวทางท่ียั่งยืน มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสรา้งอาจประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างปองกัน    
น้้าท่วม งานปองกันฝั่งแม่น้้าและการก่อสร้างที่พักคนงาน การน้าวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับ
ธรรมชาติมาใช้จะช่วยลดความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยได้ในการเตรียมการนั้น การ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่จะเกิดตามมา การสร้างความตระหนัก ระบบการ



 

 

๑๘ 

พยากรณ์และเตือนภัย และวิธีการอพยพอย่างมีระบบ จะต้องถูกน้ามาใช้เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์อยา่งเร่งด่วน (Emergency Response) และอาสาสมัครจากหน่วยงานและ
ชุมชนต่างๆ ก็มีความจ้าเป็น การฟ้นฟู การสรา้งงานหลังน้้าท่วมและการบูรณะด้านโครงสร้างจ้าเป็น 
ต้องได้รับการด้าเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้เพ่ือลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจาก
น้้าท่วม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.๑ แสดงกรอบการด้าเนินงานในการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน 
 
การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ( SFM) ได้เสนอแนะวิธีการในระยะยาวและยั่งยืน 

ในการบรรเทาอุทกภัยในภาวะที่รูปแบบของสภาพอากาศและภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา แน่นอนว่าจะยังคงมีพ้ืนที่ส้าหรับการปองกันน้้าท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างอยู่ ในกรณีที่บางครั้ง
อาจไม่มีทางเลือก แต่การปองกันน้้าท่วมแบบใช้สิ่งก่อสร้างควรจะด้าเนินการหลังจากใช้ได้มาตรการ 



 

 

๑๙ 

ด้านวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ ( Soft Engineering) เพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยอย่างเต็มท่ี
ขณะเดียวกันในสภาพความเป็นจริงจะพบว่า แหล่งใจกลางเมืองและถ่ินที่อยู่อาศัย หรือหมู่บ้านจัดสรร
หลายๆ แหง่ในจังหวัดนครสวรรค์ นั้น ส่วนใหญ่จะ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง และตั้งอยู่ ริมฝั่ง  
แม่น้้า ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อย่างไรก็ตามแม้ในสภาพการณ์ดังกล่าววิศวกรรมแบบสอดคล้องกับ
ธรรมชาติก็จะสามารถลดความจ้าเป็นในการก่อสร้างคันปองกันน้้าท่วมที่มีระดับสูงๆ เพื่อปกปอง
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเหล่านี้ได้ 

 

๒.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ได้จัดท้าแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพ่ือจัดท้าแนวทางการบริหารจัดการน้้าและ
อุทกภัยและการเตือนภัย ตั้งแต่ ๑) ขั้นตอนการเฝาระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้า (Monitoring & Early 
warning) ๒) ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย ( Warning) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์
ภัย ๓) บริหารจัดการน้้าและอุทกภัยภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 P2R กล่าวคือ จะต้องมีการปองกันที่ยั่งยืน 
(Prevention) มีการเตรียมความพร้อม ( Preparedness) มีการรับมือ (Responses) และมีการฟ้นฟู 
(Recovery) ๔) ให้องค์การบริหารส่วนต้าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/อ้าเภอ/ส้านักงานเขต/จังหวัด/
จัดตั้งกองอ้านวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย เพื่ออ้านวยการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิด
ภัย กรณีเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยจากน้้าและอุทกภัยขึ้น ให้กองอ้านวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจเพ่ือท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพ
ก้าลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร 
สาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

นอกจากนั้นยังมีมาตรการให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครปรับโครงสร้างศูนย์
อ้านวยการเฉพาะกิจเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าทันทีท่ีมีการยกระดับความรุนแรงของภัย
เป็นระดับ ๓–๔ เพ่ือรองรับการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ทั้งนี้ให้มีโครงสร้างอ้านาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยก้าหนด พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันตั้งแต่ในภาวะ
ปกติจนถึงภาวะวิกฤตให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

๑. กรณีการเกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๑ หรือสาธารณภัยขนาดเล็ก ให้อ้าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงับภัยได้โดย

                                                 

 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและ
อุทกภัย”, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ , (กรุงเทพมหานคร  : 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐-๒๓. 



 

 

๒๐ 

ล้าพังตามขีดความสามารถโดยไม่ต้องการก้าลังสนับสนุนจากภายนอก ให้หน่วยงานข้างต้นท้าหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๒. กรณีการเกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ หรือสาธารณภัยขนาดกลางที่เกินขีด
ความสามารถของอ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต./เทศบาล และไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ให้จัดตั้งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจในเขตพ้ืนที่ 
(Emergency Operation Center : EOC) เพ่ือท้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัยที่
เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอ้านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพล
เรือนและฝายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อ้านวยการเข้าควบคุมสถานการณ์หรือบัญชาการเหตุการณ์ ขณะเดียวกันยังให้ศูนย์
อ้านวยการเฉพาะกิจจังหวัดสามารถปรับโครงสร้างเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าทันทีท่ีมีการ
ยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ ๓ – ๔ โดยมีโครงสร้างตามที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด  

๓. กรณีการเกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓ หรือสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่เกิดผลกระทบ
รุนแรงกว้างขวาง มีพ้ืนที่เสียหายเป็นบริเวณกว้าง เกินขีดความสามารถของจังหวัดในการควบคุม
สถานการณ์ได้ จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก้าลังสนับสนุน ซึ่งจะต้องระดมสรรพก้าลังทุก
ภาคส่วนเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/บรรเทาภัย ให้กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(บก.ปภ.ช.) เป็นองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีผู้บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติคือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ความรุนแรงระดับ ๓ เข้าควบคุม
สถานการณ์ มีอ้านาจสั่งการและบังคับบัญชา โดยให้ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ควบคุมและก้ากับการปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการของผู้บัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นอกจากนั้นยังให้ศูนย์อ้านวยการร่วมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) รับผิดชอบในการอ้านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการ
แก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) รวมทั้งติดตามและ 
เฝาระวังสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือตัดสินใจประกาศยกระดับความ
รุนแรงของสถานการณ์  

๔. กรณีการเกิดอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ หรือขนาดร้ายแรงอย่างยิ่งและเกิดผล
กระทบร้ายแรง ระดับวิกฤติการณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และขวัญก้าลังใจ
ของประชาชนจ้านวนมากอย่างร้ายแรง ผู้อ้านวยการกลาง (อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) หรือผู้บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้ ให้กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย โดย
ใช้อ้านาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐานะผู้
บัญชาการเหตุการณ์ความรุนแรงระดับ ๔ เข้าควบคุมสถานการณ์ มีอ้านาจสั่งการและบัญชาการให้



 

 

๒๑ 

ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในพื้นท่ีที่ก้าหนดก็ได้ทั่วราชอาณาจักร และให้ศูนย์อ้านวยการร่วมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) รับผิดชอบในการอ้านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการ
สั่งการแก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) รวมทั้งติดตามและเฝา
ระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีใช้ในการตัดสินใจในการบัญชาการ
เหตุการณ์ ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจและมีบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติการบริหารจัดการน้้าและอุทกภัยและการเตือนภัย 

จากการศึกษายังพบว่าหลักการเกี่ยวกับลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  การด้ารงชีวิตที่
ยั่งยืนนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัยของชุมชนจะข้ึนอยู่กับการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาชุมชน
สามารถช่วยลดหรือเพ่ิมความเสี่ยงของชุมชน ทั้งนี้เพราะหากมีการวางแผนและจัดการพัฒนาได้ดีก็
สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยลง ในขณะเดียวกัน
ยังมีปัจจัยทางสังคมที่ท้าให้ชุมชนมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจะต้องแก้ไขถึง
ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม นอกจากนี้การรักษาต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาจะช่วย
ลดความเปราะบางของประชาชนและเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถรู้รับ ปรับตัว และฟ้นคืนจากภัย
ได้อย่างรวดเร็ว และมีการด้ารงชีวิตที่ยั่งยืน ในส่วนการจัดการกับความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งพัฒนา
ต่อยอดจากการเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้าสู่มาตรการในเชิงรุก โดยเฉพาะ  “การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย” ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงก่อนการเกิดสาธารณภัยและลดโอกาสของสังคมท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยทั้งในด้านชีวิตและเศรษฐกิจซึ่งช่วยส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ 
 

๒.4 ชุมชนเข้มแข็งกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ในการบริหารจัดการ ชุมชน ให้มีความ เข้มแข็งตาม และน้า ไปสู่การปฏิบัติ  ควร มีการ

ด้าเนินการใน 3 แนวทาง  ได้แก่  
1. การเพ่ิมศักยภาพองค์กรชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส้าหรับการพัฒนา

ชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและ
เมือง การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน  

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการ
จัดบริการสังคม การสนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพร้อม ความ

                                                 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย, (กรุงเทพมหานคร : กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔-๔๔. 

 เสรี พงศ์พิศ, แนวคิด แนวปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์
การพิมพ,์ 2551). 



 

 

๒๒ 

ถนัด และความสมัครใจ การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ ในการ
พัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปรับกลไกการจัดการพ้ืนที่
และสร้างเครือข่ายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมท้างานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาได้
อย่างเสมอภาค การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนท้ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีบูรณาการเพื่อสร้างพ้ืนฐานจากการพัฒนาชุมชนให้เป็นกรอบ
การวางแผนโครงการอย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  

3. การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่าย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการทางานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มี
ความโปร่งใส ไร้ทุจริต  และการสนับสนุนการน้าภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สร้างความตระหนักรู้
ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต สนับสนุนกลไกชุมชนและ
เครือข่ายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งระดับชุมชน ควร มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการบริหารจัดการ
องค์กรในชุมชน เพื่อการฟ้นฟูชุมชน การปรับตัวของชุมชน และการด้ารงอยู่ของชุมชน ซึ่งระดับการ
น้ามาประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงนโยบายของหน่วยงานรัฐ และนโยบายของชุมชนที่มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาไว้ และสามารถจัดการได้ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารนโยบายชุมชนซึ่งชุมชนที่ศึกษามีการก้าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน
โดยวิเคราะห์บริบทชุมชนเป็นส้าคัญโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  

2. การวางแผนพัฒนาชุมชนมีการจัดท้าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
โครงการที่ชุมชนท้าเอง ชุมชนร่วมกับรัฐ และรัฐท้าให้ โดยการบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3. การจัดองค์กรในชุมชน ควรมีการวางระบบการท้างานท่ีมีการกระจายอ้านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้กลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการด้าเนินงานของชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง และควรมีองค์กรในชุมชน ประกอบด้วย องค์กรด้านเศรษฐกิจชุมชน องค์กรด้าน
สังคม และองค์กรด้านการเมือง  

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนพัฒนาโดยการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ การศึกษาดูงาน การส่งเสริมให้แกนน้าได้มีโอกาสเรียนรู้จากการบริหารงานในชุมชน และการ
วางรากฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาให้คนจากรุ่นสู่รุ่น และ
ส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความรักและความหวงแหนในชุมชน  



 

 

๒๓ 

5. การน้าองค์กรในชุมชน ผู้น้าที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญ 
ชุมชนมีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจ โดยการแบ่งบทบาทการน้าให้กับสมาชิกในชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในกลุ่มและองค์กรในชุมชน  

6. การประสานงานของชุมชน ชุมชนมีการสื่อสาร การถ่ายทอด การด้าเนินงานและ
กิจกรรมของชุมชนผ่านเครื่องมือสื่อสารและการประชุมประจ้าเดือนของชุมชนเพื่อให้สมาชิกในชุมชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชุมชน  

7. งบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชน ควร เน้นความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ด้าเนินการในรูปของคณะกรรมการและแหล่งที่มางบประมาณจากภายนอกชุมชนและ
การระดมทุนในชุมชน  

8. การตลาดมีลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิต และการจ้าหน่ายตรงแหล่งค้าส่ง 
และช่องทางการจ้าหน่ายผ่านศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ  

9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนการผลิต และ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ 

ศักยภาพทุนชุมชนที่สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยทุนชุมชนทั้ง 5 ทุน ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนทางสังคม 3) ทุนทางกายภาพ 
4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) ทุนทางเศรษฐกิจ มีความส้าคัญกับการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุน เกื้อกูลกันโดยให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน โดยใช้ทุนที่มีความเข้มแข็งเป็นหลักในการพัฒนา 
และพัฒนาทุนชุมชนในด้านอ่ืนสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะท้าให้ชุมชนนั้นมี
ความสมดุลของทุนต่างๆ ภายในชุมชนอย่างครบถ้วน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนควรมีส่วนร่วมในค้นหา วิเคราะห์ ส้ารวจปัญหา
และศักยภาพของทุนในชุมชน เพ่ือวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยก้าหนดเป็น
กิจกรรมและโครงการในแผนชุมชน เพื่อเฝาระวังในการจัดการปัญหาและอุปสรรคของชุมชน  การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังเน้น การน้า
นโยบายเรื่องการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ ควรส่งเสริม
ให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน โดยพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนใหม่เป็นการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 1) การฟ้นฟูชุมชน ( The Restoration of the 
Community) โดยการสร้างแนวร่วมการพัฒนาและการค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน บูรณาการ
แผนชีวิต แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การปรับตัวของชุมชน ( The Adaptation of the 
Community) โดยการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการเฝาระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรค
อย่างมีส่วนร่วม ก้าหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การด้ารงอยู่ของชุมชน ( The Existence 
of the Community) โดยการสร้างความเป็นปกแผ่นให้กับชุมชนและการปลุกกระแสให้ชุมชนมี
ความรักและหวงแหนชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 



 

 

๒๔ 

ในส่วนของระบบสนับสนุน (Triangle Support System) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  ประกอบด้วย ระบบความรู้ (Knowledge System) ซึ่งเป็นความรู้
ในชุมชนในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยการ
ผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ด้วยระบบข้อมูล ( Information 
System) ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการด้าเนินกิจกรรมในชุมชนที่มีการ
จัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ ( Relation 
System) ประกอบด้วย ระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเองในเชิงอ้านาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอ้านาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิด  ความ
เชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมีข้อมูลระบบ
ความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือในรูป
ของเครือข่าย หรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชนโดยมีเงื่อนไข
การมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ( Tripartite Participations) ประกอบด้วย องค์กรภายในชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และองค์กรภาคีสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบใหม่ในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ศักยภาพของทุนชุมชน พลังของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคี
เครือข่าย ได้ท้าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

การก้าหนดรูปแบบการพัฒนาไตรภาคีในชุมชนทั้ง 3 รูปแบบ เนื่องจากการบริหาร
จัดการชุมชนในปัจจุบัน โดยมีลักษณะการบริหารจัดการเป็นระบบที่เปดรับการพัฒนาจากภายนอก 
ประกอบกับชุมชนเป็นเปาหมายและตัวชี้วัดส้าคัญของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความหลากหลายของ
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน ตามรูปแบบการพัฒนาแบบไตรภาคี โดยจัดกลุ่มตาม
ลักษณะของภารกิจและลักษณะของหน่วยงานเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) องค์กรชุมชน 2) องค์กร
ภาครัฐ 3) องค์กรภาคีสนับสนุน 

ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  นั้นประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
1) การฟ้นฟูชุมชน (The Restoration of the Community) 2) การปรับตัวของชุมชน ( The 
Adaptation of the Community) 3) การด้ารงอยู่ของชุมชน ( The Existence of the 
Community) และ 3) ระบบสนับสนุน ( Triangle Support System) ได้แก่ ระบบความรู้ 
(Knowledge System) ระบบข้อมูล ( Information System) และระบบความสัมพันธ์ ( Relation 
System) โดยมีเงื่อนไขการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ( Tripartite Participations) ประกอบด้วย 
องค์กรภายในชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคีสนับสนุน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้านการฟ้นฟูชุมชนเป็นแนวทาง
ที่จะท้าให้ชุมชนได้หันกลับมาทบทวนวิถีการด้ารงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทุนของ
                                                 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) และคณะ, วิถีชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2552). 

 บ้าเพ็ญ เขียวหวาน, การวิจัยชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน , (นนทบุรี :มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551). 
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ชุมชน และทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน โดยยุทธศาสตร์การฟ้นฟูชุมชน มีลักษณะดังนี้ 1) การสร้างแนว
ร่วมการพัฒนาจากทุกภาคส่วนในการฟ้นฟูชุมชน 2) การส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพ
ของชุมชน 3) การบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) การสืบค้นและพัฒนา
ศักยภาพแกนนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งแกนน้าที่เป็นทางการและแกนน้าตามธรรมชาติ  
2) แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชนเป็นแนวทางท่ีเน้นการปรับตัวและการรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน จะท้าให้ชุมชนสามารถมีภูมิคุ้มกันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม สามารถเฝาระวังปัญหาและจัดการปัญหา อุปสรรคได้อย่างมี
ส่วนร่วม มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชน และเรียนรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหา
เริ่มแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กท่ีสุด และท้าตามลาดับขั้นตอนโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 3) แนวทางด้านการด้ารงอยู่ของชุมชนเป็นแนวทางท่ีจะท้าให้ชุมชน
สามารถด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมี
วิถีการผลิตแบบยังชีพของหมู่บ้านซึ่งการผลิตเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคของตนเอง ชุมชนมี
ศักยภาพที่ยังคงสามารถด้ารงรักษาอ้านาจในการดูแลทรัพยากรต่างๆ และสร้างความเป็นปกแผ่นให้
เกิดข้ึนในชุมชนโดยคนในชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ จะท้าให้ชุมชน
สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน 

2. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 1) ระบบความรู้ ต้องมีการรวมเอาทุกๆ 
ด้านของการด้ารงชีวิตและการจะด้ารงอยู่ของชุมชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ ระบบ
ความรู้ที่จ้าเป็น  ได้แก่ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา ความรู้ในการ
วางแผน ซึ่งชุมชนควรจะเรียนรู้จากอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต โดยมองถึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และในชุมชนแล้วน้าความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการผสมผสานทางความคิด ความรู้ และ
มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ระบบข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชน ซึ่งจะ
เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนการด้าเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีระบบย่อยคือระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและระบบข้อมูลด้านทรัพยากรส่วนรวม ระบบข้อมูลด้านการคมนาคมและการ
ติดต่อสื่อสารและระบบข้อมูลด้านสภาพสังคม 3) ระบบความสัมพันธ์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับธรรมชาติและคนกับคนด้วยกัน ระบบความสัมพันธ์จะท้าหน้าที่ในการยึดโยงผู้คนในชุมชนให้มี
ความเป็นปกแผ่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่สืบ
เนื่องมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งการค้นหารากเหง้าและต้นตระกูลในชุมชนจะท้าให้ทราบเครือญาติและจะ
เป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลดีต่อการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งได้ 

3. เงื่อนไขการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ได้แก่ การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายใน
การบริหารจัดการชุมชน  โดยมี 1) องค์กรในชุมชนซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัว รวมกลุ่ม 
สมาชิกในชุมชนด้าเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ประสานพลังองค์กรในชุมชน จัดระบบความรู้ ความสัมพันธ์ และระบบข้อมูลในชุมชนภายใต้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) องค์กรภาครัฐที่มีบทบาทในการหนุนเสริมด้านกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้และเป็นพันธมิตรที่พัฒนาเคียงข้างกับชุมชน และ 3) องค์กรภาคีสนับสนุนซึ่งเป็น
องค์กรที่นอกเหนือจากสององค์กรข้างต้น โดยเป็นองค์กรจากภายนอกชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนา



 

 

๒๖ 

ด้านต่างๆ เข้าไปหนุนเสริมในการบริหารจัดการชุมชน และรวมถึงองค์กรภาคเอกชนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
โดยสรุปองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคีสนับสนุนมีบทบาทในการประสานการขับเคลื่อนให้เกิด
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ติดตามความก้าวหน้า  และประเมินผลการพัฒนา
สนับสนุนงบประมาณ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี บูรณาการความ
ร่วมมือ และหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง 

4. คุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ความ
พอประมาณ (Moderation) บริหารจัดการชุมชนให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน มีการผลิตและการบริโภคท่ีพอดี 2) ความมีเหตุผล (Reasonable) การตัดสินใจในการดา
เนินกิจกรรมในชุมชน เป็นไปอย่างมีเหตุผล รอบคอบ โดยการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 3) การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ( Self-immunity) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชนให้มีความพร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 4) ความรู้ (Knowledge) ใช้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดเชิงเหตุผลในการพัฒนาชุมชน โดยผสานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ของชุมชน 5) คุณธรรม ( Integrity) สร้างสมาชิก
ในชุมชนให้มีความซื่อสัตย์ มีความเพียรพยายาม ประยุกต์ใช้หลักศาสนา และส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่ดีงาม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

5. คุณลักษณะของการพึ่งตนเองได้ของชุมชน 1) ด้านจิตใจ ชุมชนมีการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้จักแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีศูนย์รวม
จิตใจที่ยึดโยงให้ชุมชนมีความเป็นเอกภาพยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันและมองเห็นประโยชน์
ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคมมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านอาชีพ สวัสดิการ 
และการด้ารงชีพ กระจายอ้านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมสูง มีการประสาน
ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างกัน และมีกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร 
ดิน น้้า ปา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีระบบการจัดการทรัพยากรที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่มีการอนุรักษ์และฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4) ด้าน
เทคโนโลยีมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยี
ใหม่เป็นของส่วนร่วมเพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 5) ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดระบบการผลิต 
การจ้าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดในรูปของการ
รวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการด้ารงชีพของ
ชุมชนเป็นหลักและการผลิตเพื่อการจ้าหน่ายตลาดภายนอกตามล้าดับ 

ในการเตรียมความพร้อมชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแบบพหุภาคี จะต้องมีการด้าเนินการใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การก้าหนดพื้นที่ลุ่มน้้าที่เป็นเปาหมายในการจัดการ  ทั้งนี้เพราะ แนวคิดของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่มิได้เป็นเรื่องใหม่ส้าหรับสังคมไทย เพียงแต่ยังมิได้



 

 

๒๗ 

มีหน่วยงานหรือองค์กรใดน้าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส้าเร็จอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแนวคิด
ในการจัดการทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ก็ยังคงเป็นเรื่องท่ีต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝายได้ตระหนักและ
เห็นความส้าคัญให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการจัดการที่เน้นความร่วมมือแบบพหุภาคีอย่างสร้างสรรค์ ถือ
เป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการส้าคัญดังนี้ 

1) เป็นการจัดการที่เน้นการก้าหนด “พ้ืนที่เปาหมายเป็นหลัก ( Target Area)” 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจนส้าหรับการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ในระดับพ้ืนที่ พื้นที่เปาหมายจะมี
ขอบเขตเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาที่ต้องการจะวางแผนและจัดการ  และข้ึนอยู่กับ
ตัวชี้วัดความส้าเร็จของการจัดการ  ในเชิงวิชาการในปัจจุบันนิยมใช้ขอบเขตของการจัดการในระบบ 
“พ้ืนที่ลุ่มน้้า ( Watershed)” มาเป็นกรอบพื้นท่ีเปาหมาย เนื่องจากระบบพื้นที่ลุ่มน้้าเป็นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบนิเวศได้อย่างชัดเจน ทั้งระบบนิเวศท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ต้นน้้า (Upper Watershed) ต่อเชื่อมมาถึงระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ( Lower Watershed)
อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรควรประยุกต์พ้ืนที่ลุ่มน้้ามาใช้ในการวางแผนจัดการให้เกิดความ
เหมาะสม เพ่ือให้มองมิติของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งพ้ืนที่  อย่างไรก็ตามหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติใหม่ที่จะเป็นการสร้างการยอมรับของชุมชนในพื้นท่ี
ได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ  คือ การน้าหลักการบริหารจัดการแบบ “ Area-
Function-Participation and Decentralization (AFP&D)” หรือหลักการพื้นที่ – หน้าที่ – การมี
สวนร่วมและการกระจายอ้านาจสู่ชุมชนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  หลักการบริหารจัดการด้วยแนวทาง 
“Function Area Approach (FAA)” ซึ่งก็ยึดแนวทางของการจัดการโดยการก้าหนดพื้นที่ลุ่มน้้าเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน ควบคู่กับการการก้าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในการจัดการเชิงพื้นที่ต้องเปดโอกาสให้ “ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
มีขบวนการ” และต้องต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์
โอกาสในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งก้าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาและการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงาน หากต้องการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนก็ต้องเปดโอกาสให้
ชุมชนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกข้ันตอนเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

2) ต้องมีการตรวจสอบและติดตามการ “เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ( Ecological 
Monitoring)” อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในพื้นที่หนึ่งหากมีการพัฒนา หรือมีการน้าเอา ทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ จ้านวนมาก แล้วอาจท้าให้ระบบ นิเวศชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม ชุมชนก็ยิ่งต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยให้มีการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

2. การส้ารวจสภาพแวดล้อมชุมชน  เมื่อมีกระบวนการในการก้าหนดพื้นที่เปาหมายใน
ชุมชนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือ การร่วมกันออก ส้ารวจสภาพชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายทั้งทางด้าน
ลักษณะ กายภาพ และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์ หรือผู้น้าทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ 
ร่วมกันเดินส้ารวจรอบๆ ชุมชน เพื่อ รวบรวมประเด็นปัญหาส้าคัญท่ีปรากฏในพื้นที่ การส้ารวจ
สภาพแวดล้อมชุมชนจะใช้ วิธีการ การลงส้ารวจในภาคสนามโดยตรงแบบสหวิทยากร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ( Community Needs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลต่อ



 

 

๒๘ 

การพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การรวบรวมและประมวลเป็นฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการด้าเนินงานในการจัดท้าแผนงานในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนทีใ่นกรณีเกิดปัญหาภัยพิบัติ 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนหลักและคณะกรรมการภาคประชาชนขึ้นอย่างเป็น
ทางการโดยจังหวัด อ้าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนที่เปาหมาย  เพ่ือให้การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาและสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่ได้
ก้าหนดไว้ และสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท้าแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
น้าไปสู่การปฎิบัติให้มีประสิทธิผลนั้น มีกลยุทธ์น้าไปสู่ความส้าเร็จดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลัก ( Core Planning Team) ในการจัดท้าแผน
ขึ้น และควรได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่มีอ้านาจในพื้นที่ เช่น จังหวัด 
อ้าเภอ หรือระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
วางแผนหลักควรประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการทั้งระดับผู้ตัดสินใจและระดับผู้ปฎิบัติงานโดยควร
คัดเลือกจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้น้าท้องถิ่นในระดับต่างๆ  ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มหรือชมรม ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ในหลักการควรจะ
แบ่งสัดส่วนระหว่างตัวแทนจากภาคราชการ และภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ละ 50 : 50 ซึ่งคณะกรรมการวางแผนหลักที่ได้แต่งตั้งข้ึนควรมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญ ดังนี้ 

(1) รวบรวมและน้าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ 
(2) วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
(3) จัดท้าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสนอแนะแผนงานและโครงการต่างๆ 
(4) ร่วมด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ร่วมติดตามประเมินผลการด้าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการ 
(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการจัดการ 

2) คณะกรรมการภาคประชาชน ( People Paticipation Committee) เป็น
ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาควรมีความหลากหลายของสมาชิกในชุมชนตามสาขา
อาชีพหลักเพ่ือร่วมด้าเนินการจัดท้าแผนการจัดการในพ้ืนที่ลักษณะคู่ขนานกับคณะท้างานวางแผน
หลัก ซึ่งตัวแทนภาคประชาชนควรมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

(1) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชน 
(2) ให้ข้อมูลเท็จจริงในพ้ืนที่ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
(3) พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลการประชุมคณะท้างานวางแผนหลัก 
(4) ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแก่คณะท้างานวางแผนหลัก 
4. ก้าหนดให้มีวิทยากรกระบวนการ ( Facilitators) เพ่ือด้าเนินการประชุมเชิงปฎิบัติ

การให้ได้ผลเป็นไปตามเปาหมายขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการประชุมเชิงปฎิบัติการนั้นในหลายครั้งเป็นการยากท่ีจะเริ่มต้นการ



 

 

๒๙ 

ด้าเนินงานได้อย่างราบรื่น เพราะขบวนการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นจ้านวนมากและผลจากการประชุมหรือการระดมความคิดเห็นย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง หากฝายใดฝายหนึ่งมาท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนใน
การประชุมซึ่งอาจจะเกิดความไม่เชื่อม่ันในการแก้ไขปัญหา จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดให้มีคณะบุคคลเข้า
มาท้าหน้าที่เป็นผู้ด้าเนินขบวนการดังกล่าวให้มีความราบรื่นตามกติกาที่ได้ก้าหนดไว้อย่างมี  “ความ
เป็นกลางมากที่สุด”  โดยวิทยากรกระบวนการกลุ่ม คือ ผู้ที่ท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาต่อบุคคลหรือกลุ่ม
คนในการหาทางออกในการด้าเนินงานว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด โดยปกติจะวางตัวเป็นกลางใน
ประเด็นเนื้อหาที่ท้าการอภิปรายกัน และหากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเปาหมายที่จะสร้างข้อตกลงก็
จะท้าหน้าที่เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ดังนั้นวิทยากรกระบว นการกลุ่มจึงต้อง เป็นผู้ช้านาญในการวาง
รูปแบบกระบวนการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการก้าหนดล้าดับการอภิปรายตลอดจนการ
แก้ไขปัญหา การใช้ทักษะในการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
กลุ่มจะแสดงบทบาทในหลายๆ อย่าง นับตั้งแต่บทบาทการให้ค้าปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับ
ขบวนการกลุ่ม ตลอดจนหน้าที่ในการจัดการประชุม การวางรูปแบบ และจัดขบวนการกลุ่ม รวมไปถึง
งานที่จะต้องท้า เช่น ก้าหนดวาระและล้าดับของเรื่องบทบาทต่างๆ จะถูกก้าหนดโดยผู้มีส่วนร่วมใน
กลุ่มและอาจจะปรับเปลี่ยนหมุนไปตามกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๒.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา 
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 



 

 

๓๐ 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยากรน้้า และปาต้นน้้า ได้แก่  
1) การอนุรักษ/์ฟ้นฟูแหล่งน้้า 
2) การอนุรักษ/์ฟ้นฟูปาต้นน้้า  

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้้า ได้แก่  
1) การจัดท้าฝายต้นน้้า 
2) การจัดท้าประปาภูเขา  

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปองกันอุทกภัย  
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

๒.5.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า หมายถึง ความรู้มโนทัศน์ความเชื่อ 
ประเพณีระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิตของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน ที่ถูกน้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชนท้องถิ่น
ในลักษณะต่าง  ๆ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้้า/การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟ้นฟูแหล่งน้้า การ
พัฒนาแหล่งน้้า และการจัดการองค์กร/กลุ่มผู้ใช้น้้า ฯลฯ ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึนจากความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน การ
ปฏิบัติ/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
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ของสังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
ในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป  

๒.5.2 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริหารจัดการน้ํา 

1. ภูมิปัญญาประปาภูเขา 
ประปาภูเขา หมายถึง ระบบประปาท่ีใช้แหล่งน้้าธรรมชาติ อันได้แก่ น้้าใต้ดิน หรือน้้าหัว

ดิน  มาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้้า เพื่อผลิตให้เป็นน้้าสะอาด ตามหลักวิชาการและวิธีการที่
เหมาะสม แล้วจ่ายน้้าที่ผลิตได้นี้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือใช้การบริโภค-อุปโภค โดยการจ่ายน้้า
ตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า  ทั้งนี้ตาม ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันมีล้าคลองล้าห้วย
ไหลผ่านส่วนราชการต่างๆ จะพัฒนาแหล่งน้้าตามท่ีผู้น้าท้องถิ่นร้องขอหรือพัฒนาตามศักยภาพของ
พ้ืนที่เป็นระบบชลประทานประเภทประปาภูเขา โดยก่อสร้างฝายทดน้้าปดกั้นล้าน้้าธรรมชาติบริเวณ
พ้ืนที่สูงต้นน้้า และวางระบบท่อส่งน้้าส่งไปยังพื้นท่ีอยู่อาศัยของราษฎรบริเวณด้านล่างหรือบริเวณ
พ้ืนที่ราบโดยแรงโน้มถ่วงของโลกไปใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภคหรือเพ่ือการเกษตร  

2. ภูมิปัญญาการทําเหมืองฝาย 
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 บริเวณตัวฝายจะมีประตูเปด-ปดน้้าเอาไว้ เพื่อเปด-ปดน้้าตามเวลาที่ต้องการ 
น้้าที่ส่งไปตามเหมืองฝายก็เพ่ือการอุปโภค บริโภค   

การจัดสรรน้้าให้กับคนที่อยู่ท้ายเหมืองฝายที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลูกฝาย ” จะมีสัญญา
ประชาคมร่วมกันของผู้ใช้น้้าว่า การจัดสรรรับน้้าเข้าที่นา จะต้องมีการจัดการดูแลซ่อมแซมเหมือง
ฝายร่วมกันทุกๆ ป รวมไปถึงมีบทลงโทษส้าหรับผู้ที่กระท้าความผิดหรือฝาฝนกฎระเบียบเหมืองฝาย 
เมื่อมีการละเมิดกฎระเบียบของเหมืองฝายคนที่มีหน้าที่พิจารณาโทษ ชาวบ้านเรียกว่า “แก่ฝาย” 

“แก่ฝาย” เป็นบุคคลส้าคัญท่ีถูกเลือกมาจากชุมชนผู้ใช้น้้าจากเหมืองฝาย คนที่ถูกเลือก
เข้ามาต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นธรรม และสามารถจัดสรรน้้าให้กับลูกสมาชิกฝายได้ใช้กันอย่าง
ทั่วถึง 

การร่วมกันสร้างเหมืองฝาย การซ่อมแซมฝาย การขุดลอกเหมือง การเรียกเก็บและการ
ยินยอมจ่ายเงินค่าน้้าในข้างต้นนี้ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา  ๆ แต่เรื่องธรรมดา  ๆ นี้แหล่ะที่แสดงให้เห็น
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ว่า การจัดการน้้าด้วยระบบเหมืองฝาย เป็นโครงการน้้าที่เกิดข้ึนจากความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ และด้ารงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการจากชุมชนท้องถิ่นโดยแท้เพราะการบริหารจัดการน้้าหรือ
ทรัพยากรใด ๆ ก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่เกิดขึ้นจากความฝันอันสวยหรู ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินและ
วัตถุเท่านั้นที่หาซื้อ ฤาเร่ขายกันได้ รวมถึงไม่ใช่การผลักภาระหน้าที่ในการดูแลจัดการ ไปเป็น
สัมปทานของบริษัทข้ามชาติ หรือของใครคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้น  แต่จะต้องเป็นความต้องการของ
คนในพ้ืนที่ อันจะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่ต้องดูแลรักษา ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจกันเท่านั้น จึงจะท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว 
ประเทศของเราก็จะมีแต่ได้กับได้ คือได้มี ได้ใช้ทรัพยากร ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

เหมืองฝายเป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย ตัวฝายกับ ล้าเหมือง การสร้างตัวฝาย
ใช้วัสดุอุปกรณ์พ้ืนบ้าน ใช้ไม้ไผ่ ไม้จริง หิน วางไม้คร่าววางขวางล้าน้้าแล้วตอกยึดด้วยไม้หลักสร้าง
เป็นฐานกว้างในล้าน้้า แล้วค่อยๆวางไม้คร่าวซ้อนและตอกตรึงด้วยไม้หลักหรือใช้ก้อนหินวางข้ึนเป็น
ชั้นๆอย่างแข็งแรงมั่นคงพอที่จะไม่ถูกกระแสน้้าพัดพัง ก่อขึ้นจนได้ความสูงในระดับท่ีสามารถทดน้้า
เข้าล้าเหมืองแล้วไหลลงสู่ที่นาได้  

3. ภูมิปัญญาฝายชะลอน้ํา (Check Dam) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่รอดของปาไม้เป็น
อย่างยิ่ง  ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟ้นฟูปาไม้ที่ได้ผลดียิ่ง
กล่าวคือ ปัญหาส้าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของปาไม้นั้น 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 หรือทางน้้าเล็ก  ๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ใน
พ้ืนที่นานพอที่จะพ้ืนที่รอบ  ๆ จะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟ้นฟูพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้น
มากพอที่จะพัฒนาการเป็นปาสมบูรณ์ขึ้นได้ ฝายแม้วยังอาจใช้เพื่อการทดน้้า ให้มีระดับสูงพอที่จะดึง
น้้าไปใช้ในคลองส่งน้้าได้ในฤดูแล้ง โครงการตามแนวพระราชด้ารินี้ได้มีการทดลองใช้ที่ โครงการห้วย
ฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และประสบผลส้าเร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอ่ืน ๆ ต่อมา 

ฝายชะลอน้้าสร้างขวางทางไหลของน้้าบนล้าธารขนาดเล็กไว้ เพื่อชะลอการไหล- ลด
ความรุนแรงของกระแสน้้า ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง - เมื่อน้้าไหลช้าลง ก็มีน้้าอยู่ในล้าห้วยนาน
ขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง - ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้้า ลดการตื้นเขินที่ปลายน้้า ท้าให้น้้าใสมี
คุณภาพดีขึ้น - ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ปามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ - สัตว์ปา 



 

 

๓๓ 

สัตว์น้้า ได้อาศัยน้้าในการด้ารงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น - ดินชื้น ปาก็ชื้น กลายเป็นแนว
กันไฟปา 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  หรือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในกิจกรรมเล็ก  ๆ น้อย ๆ ได้อีกด้วย ส่างปลา ทั้ง
สองลักษณะเป็นระบบคิดของชาวบ้านในการกักเก็บน้้าหากเกิดการขาดแคลนน้้า หรือการน้าน้้าไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องรอฝนฟาตามธรรมชาติหรือเครื่องสูบน้้าที่จะน้าน้้าจากแม่น้้า
ชีขึ้นมาใช้ส่งผ่านคลองชลประทานนอกจากประโยชน์จากการใช้น้้าโดยตรงในด้านเกษตรกรรม 
ทางอ้อมก็ยังสามารถเลี้ยงปลา ดักปลา หรือใช้น้้าเพื่ออุปโภคภายในครัวเรือน ซึ่งในพ้ืนที่การเกษตร
นั้น ก็มีชาวบ้านที่ออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่กันเกือบสิบครัวเรือน ซึ่งก็ได้น้้าจากบ่อดังกล่าวที่ขุดขึ้น
ส้าหรับการใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
 

๒.6 การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเปาหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่มาจาก น้้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาพ้ืนที่ปาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
การพัฒนาในระยะยาว 

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

1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ …ควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพ้ืนฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้นฟูทรัพยากรน้้า และทรัพยากรอื่นที่เก่ียงข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน 



 

 

๓๔ 

ในการจัดการน้้าและทรัพยากรอ่ืนๆซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่าง
บูรณาการและมีความยั่งยืนนั้นต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความหลากหลายของ
ความรู้ต่างๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (น้้าในบรรยากาศ น้้าบนผิวดิน น้้าบาดาล) ร่วมกับ 
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรปาไม้ (รวมสัตว์ปาและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มน้้า (หรือ
เขตพ้ืนที่ที่ก้าหนด) จะต้องด้าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

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

ปัญหาการจัดการ ลุ่มน้้าถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ เป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ยากต่อการแก้ไข เพราะมีองค์ประกอบและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

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

2. การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการก้าหนดจากบน
ลงล่างหรือมีการก้าหนดให้ด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก 
หรืออาจจากผู้มีอ้านาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการต่าง  ๆ ไม่
ว่าเป็นการก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้้า ระบบชลประทาน และอ่ืน  ๆ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหา ให้กับ
ประชาชนชุมชนได้ ทั้ง ๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชน
ในระดับรากหญ้าที่แท้จริงการประเมินโครงการ การวางแผนด้าเนินการที่หน่วยงานส่วนกลางจัดท้า
ขึ้นหรืออาจเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น  ซึ่งนอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลายโครงการ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ ยัง
เกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่องมาจากการเกิดผลกระทบกับเขาท้ังหลายที่
หน่วยงานมักไม่มีค้าตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชน
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรน้้าและทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

3. ปัญหาการขาดแคลนน้้า ภาวะน้้าท่วมและอุทกภัย หรือการลดลงของคุณภาพน้้าที่ยัง
ก่อความเดือดร้อนไปทั่วล้วน เกิดมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้นและถือว่าเป็นปัญหาในรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้้า ส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานแบบแยก



 

 

๓๕ 

ส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงนโยบายเชิงสถาบันหรือองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการน้้า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรน้้า ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรื่องส้าคัญที่ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการ
กันใหม ่

4. เนื่องด้วยกฎหมายไทยก้าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างกว้าง  ๆ ว่า ทรัพยากรน้้า
เป็นของทุกคน จึงเป็นการเปดช่องให้บางคนสามารถใช้น้้าอย่างไม่จ้ากัด ท้าให้ บางคนมีสิทธิที่จะใช้ได้
แต่ก็ใช้น้้าได้ในจ้านวนที่น้อยกว่าหรือด้อยประสิทธิภาพกว่าจากปัญหาความเหลื่อมล้้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่
ต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้น้้าว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 

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

จากศึกษาการบริหาร ทรัพยากรน้้า โดยภาพรวม สรุปได้ว่า  แม้ว่า ทุกคนทุกฝายจะ
ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นและได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่าง  ๆ ทั้งหลายก็ยังมี
อยู่อย่างเดิมและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกป และแม้ว่าหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ
พยายามด้าเนินแก้ไขปัญหาโดยมีโครงการต่าง  ๆ เกิดข้ึนมากมาย แต่การด้าเนินการส่วนใหญ่ของแต่
ละหน่วยงานแม้จะมีหลักการที่จะด้าเนินการโครงการร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจริง  ๆ แล้วปรากฏว่ามี
การท้างานเป็นแบบเอกเทศและขาดการประสานงานกันอย่างจริงจังนอกจากนี้การแก้ไขปัญหามัก
ด้าเนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐเป็นหลัก จึงมักก้าหนด
แนวทางหรือกลยุทธ์จากส่วนกลางซึ่งอาจท้าให้การวิเคราะห์ปัญหาต่าง  ๆ ขาดความสมบูรณ์ 
เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีผลท้าให้
การวางแผนและการด้าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร 
 

2.7 การจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

น้้าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งจากภัยน้้าแล้ง ภัยน้้าล้น และภัยน้้าเสีย
ด้วยแนวพระราชด้าริการพัฒนาแหล่งน้้าและระบบชลประทาน เพื่อให้ราษฎรมีน้้ากินน้้าใช้ที่พอเพียง
ไม่มากเกินความจ้าเป็น ไม่น้อยกว่าความต้องการ และมีคุณภาพที่ดีเปลี่ยนจากสภาพปัญหาที่มีอยู่
ไปสู่การด้ารงชีวิตที่เป่ยมสุข ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลาบปลื้มปติแก่
เหล่าพสกนิกรเป็นล้นพ้น จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาสมกับที่ทรงเป่ยมไปด้วยพระปรีชา
สามารถยิ่งว่า พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้้า 

พระองค์ทรงตระหนักความส้าคัญของน้้าคือต้นทุนหลักของชีวิต ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 
๖๐ ปแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ  



 

 

๓๖ 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่มีถิ่นที่ใดที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง ทั้งนี้ทรงมุ่งสร้างความอยู่ดี
กินดีให้แก่พสกนิกร ทรงตระหนักว่าปัจจัยหลักที่ส้าคัญอย่างยิ่งของความอยู่ดีของชีวิตนั้นคือ น้้า  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุก ท้าให้มี
ปริมาณน้้าต้นทุนจ้านวนมากทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน หากขาดการจัดการน้้าที่ดี จะไม่สามารถเก็บกัก
น้้าจ้านวนมากนั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาต้นน้้าล้าธาร ท้าให้
ปริมาณน้้าลดน้อยลงไป จนเกิดปัญหาภัยแล้งและเม่ือถึงฤดูฝนก็ไม่มีก้าแพงตามธรรมชาติที่จะปองกัน
การไหลของน้้า น้้าที่ไหลบ่าเข้ามาปะทะอย่างรวดเร็วจึงสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง จนเกิดเป็น
ปัญหาอุทกภัย ขณะที่ชุมชนในเขตเมืองต้องเผชิญปัญหาจากน้้าท่วมขังและน้้าเสีย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด้าริไว้มากมาย เพื่อควบคุมน้้าให้
ได้ดังประสงค์ท้ังแนวพระราชด้าริการพัฒนาแหล่งน้้าและแนวพระราชด้าริการจัดการระบบ
ชลประทาน ซึ่งช่วยแก้ไขและปองกันปัญหาจากน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง และ ทรงให้ความส้าคัญ
อย่างยิ่งยวดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส้าคัญของการด้ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน 

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

เป็นความตอนหนึ่งในพระราชด้ารัสอย่างตรงไปตรงมาที่ทรงวางน้้าหนักให้กับเรื่อง น้้า 
โดยที่น้้านั้นเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการด้ารงชีวิต ถ้าไม่มีน้้าชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ 

และอีกพระราชด้ารัสหนึ่งเกี่ยวกับความส้าคัญของน้้าที่ต้องมีการจัดการให้มีพอ 
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 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 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย และชุมชนในลุ่มน้้า ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้้า
บางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง 
และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝายที่เข้าใจใน
รากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้้าในปัจจุบันควรมีกลไกส้าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝายใน

                                                 

 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.  2529 ณ 
พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน. 



 

 

๓๗ 

การท้างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด้าเนินการแก้ปัญหาต่าง  ๆ แบบบูรณา
การในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม 

การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเปาหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่มาจากน้้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาพ้ืนที่ปาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
การพัฒนาในระยะยาว 

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

1. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นพ้ืนฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้นฟูทรัพยากรน้้า และทรัพยากรอื่นที่เก่ียงข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน 

ในการจัดการน้้าและทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่าง
บูรณาการและมีความยั่งยืนนั้นต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความหลากหลายของ
ความรู้ต่าง ๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (น้้าในบรรยากาศ น้้าบนผิวดิน น้้าบาดาล) ร่วมกับ 
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรปาไม้ (รวมสัตว์ปาและพรรณพืช) ฯลฯ ภายในแต่ละลุ่มน้้า (หรือ
เขตพ้ืนที่ที่ก้าหนด) จะต้องด้าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

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

 

2.8 การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 
การบริหารจัดการน้้าทั้งประเทศต้องด้าเนินการในระดับลุ่มน้้าและครอบคลุมทุกลุ่มน้้าใน

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



 

 

๓๘ 

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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าน้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยต้องประสบ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้้าสายใหญ่และบริเวณท่ีราบเชิงเขา ในพื้นที่ชนบท
น้้าท่วมท้าให้ราษฎรต้องเผชิญกับความเดือดร้อน ความรุนแรงของกระแสน้้าที่ไหลทะลักท่วมท้นสร้าง
ความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรมและบ้านเรือน ส่วนน้้าท่วมในเมือง นอกจากปดก้ันเส้นทางสัญจร
แล้ว ราษฎรยังต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากปัญหาน้้าท่วมขังท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทุกอย่าง
ของคนเมือง สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทรงทุ่มเทก้าลังพระวรกายและ
พระราชทานพระราชด้าริแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดมา ทรงตระหนักว่าน้้าเป็นทรัพยากรต้นทุนของ
ชีวิตเป็นปัจจัยส้าคัญอันดับแรกในการด้ารงอยู่สิ่งส้าคัญอย่างยิ่งที่จะท้าให้ประชาชนมีชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขคือ ต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลหรือ การควบคุมน้้าให้ได้ดัง
ประสงค ์ดังหลักการจัดการตามแนวพระราชด้าริที่แสดงดังแผนภาพที่ 2.3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.2 แสดงหลักการจัดการตามแนวพระราชด้าริ 

 
การพัฒนาแหล่งน้้านั้นในหลักใหญ่ ก็คือ การควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์ท้ังปริมาณและ

คุณภาพ กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็จะต้องมีกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมี
                                                 

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

สังเกต ศึกษา ทดลอง 

บริหารจัดการตามหลักธรรมชาติ 

เสริมศักยภาพตามหลักธรรมชาติ 

เข้าใจ 

เข้าถึง 

พัฒนา 



 

 

๓๙ 

คุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ปัญหาอยู่ที่ว่า การพัฒนา
แหล่งน้้ามันนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แค่ถ้าไม่มีการควบคุมน้้าท่ีดีพอแล้ว เมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  

1. แนวพระราชดําริจัดการ 3 น้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 แนวพระราชด้าริจัดการ 3 น้้า 
 

2. การจัดการน้ําท่วมในส่วนภูมิภาค 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาข้อมูลหลายด้านและมีพระบรมราชวินิจฉัย
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา มีพระราชด้าริเลือกใช้วิธีการแก้ไขต่างๆ ให้เหมาะกับ
สภาพท้องที่และประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งงบประมาณได้พระราชทานแนว
พระราชด้าริให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับไปด้าเนินการ ซึ่งเป็นแนวพระราชด้าริเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนและปัญหาระยะยาว  

แนวหลักคิดพ้ืนฐาน “การปองกันน้้าเข้าและระบายน้้าออก ” เป็นที่มาของแนว
พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลากหลายด้านทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะพ้ืนที่และ
การคลี่คลายปัญหาในระยะยาว ได้แก่ 

                                                 

 พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ , “The 
Third Princess Chulaborn Science Congress”, ณ โรงแรมแชงกรีลา วันท่ี 11 ธันวาคม 2538. 

เสริมตาม 
หลักธรรมชาติ 

 

คันก้ันน้้า, ทางผันน้้า 

แก้มลิง 

ฝนหลวง 

น้้าดีไล่น้้าเสีย 

กังหันน้้าชัยพัฒนา 

ชักโครก น ้าน้อยเกินไป น ้าคุณภาพไม่ด ี

น้้าท่วม 

น้้าแล้ง 
น้้าเสีย 



 

 

๔๐ 

1. การสร้าง “คันก้ันน้้า” เป็นการก่อสร้างคันดินกั้นน้้าขนาดที่เหมาะสม ขนานไปตาม
ล้าน้้า เพื่อปองกันไม่ให้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การสร้าง “ทางผันน้้า ” เพ่ือผันน้้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นเข้ามาให้ออกไปลงล้าน้้าสายอื่น หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม 
เช่น คันก้ันน้้าโครงการมูโนะและโครงการปเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนราธิวาส  

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

3. การสร้าง “เขื่อนเก็บกักน้้า ” เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูน้้าแล้ง
และบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก เขื่อนอเนกประสงค์มีประโยชน์ทั้งเป็นอ่างเก็บน้้าและปองกัน
อุทกภัย เพื่อกั้นน้้าจ้านวนมากในฤดูฝนมิให้ไหลหลากลงมาท่วมบริเวณท่ีราบใต้เขื่อนอย่างรวดเร็วและ 

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

๓. การจัดการน้ําท่วมในเขตเมือง 

“...ระดับน้้าทางด้านตะวันออกของกรุงเทพ มหานคร คือ น้้าที่มาจากแม่น้้าปาสักสูงกว่า
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 การสูบน้้าบาดาลมา
ใช้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้แผ่นดินกรุงเทพมหานคร ทรุดตัวอย่างรวดเร็ว  

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

                                                 

 พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝาฯ 
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต วันที่ ๔ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗. 



 

 

๔๑ 

แนวพระราชด้าริปองกันน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยู่บนพื้นฐานของการ
ปองกันน้้าจากภายนอกพ้ืนที่ไหลเข้ามา น้าน้้าที่เกิดจากฝนตกในพ้ืนที่ออกไป และการสร้างพื้นที่เก็บ
น้้าที่มามากก่อนระบายออกท้านองเดียวกับการปองกันน้้าท่วมในส่วนภูมิภาค เช่น การก่อสร้างคันดิน
กั้นน้้า ปองกันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาและน้้าตามคลองรอบๆ กรุงเทพมหานคร ด้านทิศเหนือและ
ด้านตะวันออกไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้นในการปรับปรุงล้าน้้าที่มีอยู่เดิม ดังจะเห็นได้
จากพระราชด้าริโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ พร้อมประตูระบายน้้าที่อ้าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการเพื่อประโยชน์ส้าหรับเร่งระบายน้้าออกจากกรุงเทพมหานคร สามารถ
ย่นระยะทางการไหลบ่าของแม่น้้าเจ้าพระยาเพื่อลงสู่อ่าวไทย จาก ๑๖ - ๑๘ กิโลเมตร เหลือเพียง 
๖๐๐ เมตร ท้าให้บรรเทาวิกฤตน้้าท่วมใหญ่กรุงเทพมหานคร ได้ในช่วงพุทธศักราช ๒๕๔๙ และท่ี
ส้าคัญคือ การสร้างจิตส้านึกของประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้้าให้ดีตลอดไป 

4. พระราชดําริจัดการด้านชลประทาน 

แนวพระราชด้าริล้าดับแรกๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าของเกษตรกร คือ การสร้าง
อ่างเก็บน้้าเพื่อเก็บกักน้้ามิให้ไหลล้นไปอย่างสูญเปล่า ทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศในเบื้องต้นด้วย
พระองค์เอง พร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชด้าริแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบไปด้าเนินงานในขั้น
รายละเอียดต่อไป ยังผลให้ปัจจัยการเกษตรของราษฎรในพ้ืนที่เหล่านั้นได้รับการพัฒนา 

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

5. แนวพระราชดําริกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา 

“...แนวพระราชด้าริในการแก้ปัญหาน้้าท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปองกันและบรรเทาท้ังน้้าท่วมอันเกิดจากฝนตกหนัก น้้าไหลบ่าจากภาคเหนือ
และน้้าทะเลหนุน คือ จะต้องปองกันได้ทุกสาเหตุ โดยทรงวางแผนและพระราชทานวิธีปฏิบัติเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอนเมื่อผู้รับสนองพระราชด้าริมีความคิดเห็นขัดแย้งก็จะทรงเปดโอกาสให้เข้าเฝาฯ  



 

 

๔๒ 

เพ่ือทูลถาม ทรงอธิบายและให้กลับไปทดลองท้า ทรงพอพระทัยในการโต้แย้งซักถามเพราะแสดงว่ามี
ความสนใจในงานและต้องการให้งานประสบผลส้าเร็จ...”  

5.1 โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เป็นพระราชด้าริหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน
น้้าท่วมล้น (Flood Management) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
ตระหนักถึงภัยที่ร้ายแรงของวิกฤติน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ด้วยกันหลายประการ อาทิ การเร่งระบายน้้าออกสู่ทะเลผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกันการขยายตัวของเมือง และแปรสภาพให้เป็นทางระบาย
น้้าเมื่อถึงฤดูน้้าหลาก ก่อสร้างระบบปองกันน้้าท่วม 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) เมื่อระดับน้้าทะเลสูงกว่าระดับน้้าในล้าคลองให้ท้าการปดประตูระบายน้้า เพื่อ
ปองกันมิให้น้้าย้อนกลับ โดยยึดหลักน้้าไหลทางเดียว ( One Way Flow) หลักการ ๓ ประเด็น ที่
โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลส้าเร็จตามแนวพระราชด้าริ คือ 

(๑) การพิจารณาสถานที่ท่ีจะท้าหน้าที่เป็นบ่อพักและวิธีการชักน้้าท่วมไหลเข้าสู่
บ่อพักน้้า 

(๒) เส้นทางน้้าไหลที่สะดวกต่อการระบายน้้าเข้าสู่แหล่งที่ท้าหน้าที่บ่อพักน้้า 
(๓) การระบายน้้าออกจากบ่อพักน้้าอย่างต่อเนื่อง 

5.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "คลองลัดโพธิ์" 

โครงการคลองลัดโพธิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิ
พล ๒ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริได้เกิดข้ึนในระยะเวลา ๑๕ ป หลังจากวันที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด้าริแก่คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง โครงการทั้งหมดเป็นความพยายาม
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านใต้และจังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นองค์รวม 

                                                 

 ประเสริฐ สมะลาภา อ้างใน ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , แนวพระราชดําริในมหา
นครคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ้ากัด , 2554), หน้า 
12-13. 



 

 

๔๓ 

ด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วนเพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้ส้าเร็จลุล่วงตาม
พระราชประสงค์  

แนวพระราชด้าริในการขุดขยายคลองลัดโพธิ์ให้มีขนาดใหญ่และจัดสร้างประตู
ระบายน้้า และการปรับปรุงถนนให้เป็นโครงข่ายวงแหวน ตลอดจนการสร้างสะพานขึงแฝดข้ามล้าน้้า
เจ้าพระยาถึงสองช่วง จ้าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย จึงจะคุ้มกับงบประมาณจ้านวนมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชด้าริให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบน้า
โครงการไปศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง  ๆ อย่างถ่ีถ้วน พร้อมทั้งวางแผนในทางปฏิบัติ
ด้วยแนวทางท่ีดีที่สุดที่คัดสรรแล้วเพ่ือไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเกิดผลกระทบกับคนใน
พ้ืนที่มากเกินไปเมื่อโครงการคลองลัดโพธิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และสะพานภูมิพล ๑ สะพาน
ภูมิพล ๒ ได้เปดใช้งาน จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณประโยชน์อย่างยิ่งท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนทั้งสองนคร 
เนื่องจากสามารถบรรเทาปัญหาในการบริหารจัดการน้้าและการจราจรในคราวเดียวกัน เป็นการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ "เบี่ยงน้้า" (Diversion) 

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

5.3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้้าควรพิจารณาน้าแนวทางการจัดหาน้้าตามรูปแบบ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บริเวณวัดชัยมงคล อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี มาใช้กับพ้ืนที่บริเวณโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าปง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่บริเวณท่ีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จ้านวน 
10 ไร่ ต้าบลคุ้มเก่า อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้เป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาน้ามาปรับปรุง
พ้ืนที่ให้สามารถท้าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อการพิจารณาข้อมูลจากการตรวจสภาพพ้ืนที่ และ
รายละเอียดจากแผนที่ มาตราส่วน 1 : 100 ,000 พ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยมะควัด และหมู่บ้านปาไม้ 
เหนืออ่างเก็บน้้า หนองกระทิง ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเล็ก  ๆ 
สภาพดินลูกรังปนกรวดหน้าดินถูกกัดเซาะมีอินทรีย์วัตถุน้อย ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ แนวทางการพัฒนาตามรูปแบบโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน โดยขุดลอกร่องหุบ
ระหว่าง ลูกเนินให้ลึกและกว้าง แล้วน้าดินที่ขุดไปปดกั้นระหว่างลูกเนินให้สามารถเก็บกักน้้าได้เป็น
ช่วง ๆ ลงไปสู่ที่ต่้ากระจายไปตามความเหมาะสมส้าหรับพ้ืนที่ที่จัดเป็นแปลงที่ท้ากินและไม่มีร่องหุบ 
ควรพิจารณาขุดสระเพ่ือเก็บน้้าในบริเวณท่ีที่มีพ้ืนที่รับน้้าไหลลงสระ ส่วนพื้นที่บริเวณยอดเนิน ซึ่งยาก
แก่การจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร ควรใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกปา เพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้น และชะลอ

                                                 

 ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, แนวพระราชดําริในมหานครคลองลัดโพธิ์และสะพาน
ภูมิพล, เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-12. 



 

 

๔๔ 

กระแสน้้า โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ลาดชันมากควรปลูกหญ้าแฝก เพื่อปองกันการกัดเซาะพังทะลายของดิน
และควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินควบคู่ไปด้วย 

การจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อน
แนวคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ทรงมีความเข้าใจว่าน้้าไหลอย่างไร จากฝนมาเป็นน้้า จะเก็บ
น้้าได้อย่างไร ใช้อย่างไร แล้วต้องดูแลน้้าอย่างไร เริ่มจากการมีฝายชะลอความชุ่มชื้นตั้งแต่ในปาผ่าน
เมืองมีแก้มลิง และมีการจัดการน้้าท่วม จนกระทั่งถึงการปล่อยออกสู่ทะเล หรือระบบการบ้าบัดน้้า
เสียในชุมชนเมืองดังที่บึงพระราม ๙ ในกรุงเทพมหานคร และที่แหลมผักเบี้ย เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดอย่างเป็นระบบ และครบองค์รวม การจัดการน้้าตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการจัดการน้้าอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ดิน น้้า และปา ด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ เช่น ระบบภูเขาปาหรือ
ปาเปยกโดยการสูบน้้าขึ้นไปพักในบ่อพักน้้าบนภูเขาแล้วท้าระบบกระจายน้้าช่วยการปลูกปาแบบกึ่ง
ถาวร  การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การฟ้นฟูสภาพปาชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอาศัย และขยายพันธุ์
สัตว์น้้า การสร้างอ่างเก็บน้้า อีกท้ังยังมีการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เช่น การท้า
เกษตรผสมผสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกเห็ด การปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ือใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การขยายพันธุ์สัตว์ปา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเจียระไนพลอย กลุ่มท้าผ้าบาติก             
กลุ่มออมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  ผลของการด้าเนินการด้านต่าง  ๆ ที่กล่าวมา
อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝายท้าให้พื้นที่ท่ีมีสภาพเกือบเป็นทะเลทรายกลับกลายมาเป็นพื้นที่ท่ี
มีปาอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งน้าความสุขมาสู่ประชาชนและสัตว์ปาปูรากฐานให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และน้าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
 

๒.9 การจัดการชุมชน (Community Management) 
ชุมชนหมายถึงสถานภาพ สภาพการณ์ หรือสถานที่ซึ่งคนหลาย  ๆ คน หลาย  ๆ 

ครอบครัวมารวมตัวกันและอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางความเป็น
เครือญาติ ความเป็นพี่เป็นน้อง การมีเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน 
รวมถึงการมีหน้าที่การงาน อุดมการณ์ หรือสิ่งต่าง  ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ยึดโยงซึ่งกัน
และกัน ลักษณะของชุมชนสามารถแบ่งได้ดังนี้ ๑) แบ่งสภาพการเมือง การปกครอง เช่น หมู่บ้าน 
ต้าบล อ้าเภอ จังหวัดหรือภาค  ๒) แบ่งตามลักษณะอาชีพการงาน เช่น ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง 
ชาวนา ข้าราชการ นักธุรกิจ อุตสาหกรรม ฯลฯ ๓) แบ่งตามสภาพภูมิอากาศ เช่น ชาวตะวันออก 
ชาวตะวันตก ชาวเอเชีย ยุโรป หรือชาวเล ชาวเขา ๔) แบ่งตามเขตพ้ืนที่ เช่น ชุมชนเมือง ชุมชน
ชนบท ๕) แบ่งตามสภาพพิเศษอ่ืนๆ เช่น ชุมชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม คนไทยเชื้อสายจีน 

ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ชุมชนที่ช่วยตัวเองได้หรือพึงพาตัวเองได้
ในด้าน  ๑) สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน การประกอบอาชีพ  
๓) ด้านการปกครองดูแลตนเอง ดูแลกันเอง ด้านความปลอดภัย ด้านความสงบสุข ๔) ด้าน
สาธารณสุข คุณภาพชีวิต ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ๕) ด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟา 



 

 

๔๕ 

โทรศัพท์ ๖) ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ปลอดปัญหามลภาวะ ๗) ด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม และมนุษยธรรม   

๒.9.๑ ชุมชนกับต้นทุนทางสังคม 

การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถท้าได้โดย ๑) การจัดตั้งกลุ่ม  
๒) การประชุมร่วมคิด ต้องพบปะ ประชุม แบบมีส่วนร่วม ๓) สร้างจิตอุดมการณ์ ต้องร่วมกันปลูกฝัง
อุดมการณ์และจิตส้านึก ๔) ต้องท้างานเป็นเครือข่าย ต้องขยายเครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ  
๕) ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ต้องมีกิจกรรมและกิจกรรมร่วม ๖) น้าเสนอแนวทางว่าอะไรดี ไปทางไหน 
อะไรถูกผิด ๗) สร้างอ้านาจต่อรอง เราต้องก้าหนดและสร้างอ้านาจต่อรองได้ 

หลักการพัฒนาและจัดการชุมชนต้องพัฒนาจาก ๕ หลัก ๕ ฐาน ๕ การพัฒนา และ ๕ 
กรอบกลุ่มคิด อันได้แก่ ๕ หลัก คือ หลักความเข้าใจ หลักการเข้าถึง หลักการมีส่วนร่วม หลักการ  
บูรณาการ และหลักความสมดุล ๕ ฐาน คือ ฐานทรัพยากร ฐานวิชาการ ฐานคุณธรรม ฐานวัฒนธรรม 
และฐานคุณค่าอรรถประโยชน์ร่วม ๕ การพัฒนา คือ การพัฒนาคน การพัฒนาระบบ การพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาองค์การหน่วยงาน และการพัฒนาสภาพบรรยากาศการท้างาน ๕ กรอบกลุ่ม
คิด คือ กลุ่มปรัชญาแนวคิดหลัก กลุ่มนโยบายเปาหมายและทิศทาง กลุ่มอุดมการณ์จิตส้านึก กลุ่ม
วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และกลุ่มยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธ์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และการ
ติดตามประเมิน โดยมีกระบวนการพัฒนาท่ส้าคัญคือจะต้องมีการ ๑) การศึกษาหาข้อมูล ๒) การ
อนุรักษ์ ๓) การปรับตัว ๔) การปรับปรุง ๕) การเปลี่ยนแปลง ๖) การแข่งขัน ๗) การต่อสู้ ๘) การ
แก้ไข ๙) การพัฒนา ในส่วนของหลักการบริหารจัดการชุมชนนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องประกอบไป
ด้วย ๑) การบริหารนโยบาย ระบบ รูปแบบ หลักการ หรือวิธีการ ๒) การบริหารการเงิน ๓) การ
บริหารคน ๔) การบริหารตนเอง ๕) การบริหารเวลา ๖) การบริหารทรัพยากร โดยยึดทฤษฎีการ
บริหารที่ส้าคัญคือจะต้องมี ๑) การวางแผน ( Planning) ๒) การจัดองค์การ ( Organization) ๓) การ
รับคนเข้าท้างาน (Staffing) ๔) การสั่งการ (Directing) และ ๕) การควบคุม (Controlling) 

แนวคิดชุมชนในมุมมองของนักคิดตะวันตกจาก ๓ แหล่งข้อมูลคือของ Robert D. 
Putnam, Jame S. Coleman และ The World Bank  สรุปสาระร่วมที่ส้าคัญที่เป็นองค์ประกอบ
ของชุมชนได้ว่า ชุมชนเป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมบนพ้ืนฐานขององค์ประกอบที่ส้าคัญ ๓ 
ประการ คือ 

๑. ความไว้วางใจ (Trust) 
๑) ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
๒) การช่วยเหลือกัน/ความร่วมมือร่วมใจ 
๓) ความเอ้ืออาทร 
 

                                                 

 อรัญ จิตตะเสโน  และคณะ, หลักการและวิธีการบริหารชุมชน , (จังหวัดสงขลา : โครงการวิจัย
และพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สภาวะองค์รวม, ๒๕๔๖). 

 Putnam D. Robert, Bowing Alone: The Collapse and Revival of American 
Community, (Touchstone Rockefeller Center: New York, 2000), p. 169. 



 

 

๔๖ 

๒. บรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัย (Norms of Reciprocity) 
๑) กฎกติกาเพ่ือสร้าง / ควบคุมการพึ่งพาอาศัยกัน 
๒) การถ่ายทอด / อบรม / สั่งสอน / สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน 
๓) สร้างความตระหนักในผลประโยชน์ร่วมกัน และความคาดหวังในการพึ่งพาอาศัย

กันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
๓. เครือข่ายความเป็นพลเมืองเพ่ือส่วนรวม (Networks of Civic Engagement) 

๑) เครือข่ายทางสังคม 
(๑) การรวมกลุ่ม / เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
(๒) การติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ 
(๓) ข้อมูลข่าวสาร / ความรู้ 
(๔) ประสบการณ ์
(๕) ผลประโยชน์ 
(๖) ความกระตือรือร้นเพ่ือส่วนรวมซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นพันธะหน้าที่ที่ต้องท้า 

๒) ระบบความสัมพันธ์แนวราบ มีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะดังนี้ 
(๑) ไม่เป็นทางการ 
(๒) ไม่ยึดถือสถานภาพ หรือต้าแหน่งอย่างเคร่งคัด 
(๓) โปร่งใส / เปดเผย 

ชุมชนในบริบทสังคมไทยภายใต้กรอบคิดของโครงการเพ่ือการลงทุนทางสังคมเนื่องจาก
ทุนทางสังคมที่มีอยู่ตามชุมชนในสังคมไทย ถือเป็นฐานชีวิตที่คนรุ่นก่อนสะสมไว้ให้เป็นพลังร้อยรัด
จิตใจของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทุนทางสังคมเหล่านี้มีอยู่หลากหลายในสังคมไทยซึ่งถือได้ว่า
เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคมได้ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมชุมชน เป็นสิ่งซึ่งผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด การมองโลก ความเชื่อ และจิตส้านึกท่ีสัมพันธ์กับบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล 
ชนเผ่าและเชื้อชาติ ได้แก่ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีต่าง ๆ ในบาง พื้นที่ความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีส่วนในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปาไม้ และแหล่งน้้าไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

๒. กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ จารีต ประเพณี อันเป็นลักษณะเฉพาะอย่างของท้องถิ่นท่ี
หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเป็นส้านึกร่วมของคนในชุมชน ที่มุ่ง
สร้างระบบขึ้นมาเพ่ือดูแลควบคุมชุมชนให้ด้าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดของคนชุมชน
นั้น ๆ เช่น กฎของการแบ่งปันน้้า  

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมา เช่น ภูมิปัญญา ด้าน
การเกษตร การแพทย์พ้ืนบ้าน ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเหล่านี้
กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ละเอียดลึกซ้ึงแนบแน่นกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก 

๔. ระบบกรรมสิทธิ์ และการจัดการทรัพยากรของชุมชน อันได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต้องปกปอง บ้ารุงรักษา ทั้งแหล่งน้้า ผืนดิน



 

 

๔๗ 

ผืนปา แร่ธาตุ ที่เกี่ยวพันกับวิถีแห่งการด้ารงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม ส่วนโบราณสถานโบราณวัตถุ 
มีความหมายในด้านจิตใจที่ส้านึกผูกพันในเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าความหมายในเชิงธุรกิจ 

๕. ระบบความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนที่มีลักษณะของครอบครัวเครือญาติ มีความเอ้ือ
อาทร เอื้อเฟ้อ เผื่อแผ่ 

๖. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ 

๑) ผู้น้าชาวบ้าน พระ ผู้อาวุโส ผู้น้าเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน เหล่านี้มีความส้าคัญ
ในกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพึ่งตนเองอันเป็นเงื่อน
ของความเข้มแข็งของชุมชน 

๒) กลุ่มองค์กรชุมชนที่ด้าเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็นกลุ่มท่ีรวมกันเป็น กลุ่มนักคิด 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มศาสนา เพ่ือท้ากิจกรรมอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านทอผ้า กลุ่ม
เยาวชนต้านยาเสพย์ติด กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน คณะกรรมการรักษาปาต้นน้้า องค์กรชุมชนเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ในภาคประชาชนที่สามารถขยายเครือข่ายให้กว้างขวางและเข้มแข็งได้ต่อไป 

จากการศึกษาชุมชนในมุมมองของส้านักงานกองทุนเพ่ือสังคมจะเห็นได้ว่าค้าว่าชุมชนมี
ความหมายครอบคลุมไปในหลาย  ๆ บริบท เช่น ในเรื่องของวัฒนธรรม ได้แก่ เรื่องของภูมิปัญญา 
ประเพณี ความเชื่อ กฎเกณฑ์ จารีต หรือเรื่องของความเป็นชุมชน ได้แก่ ระบบความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ความมีน้้าใจ ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเรื่องขององค์กรประชาชน 
เครือข่าย ผู้น้า เป็นต้น 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้ให้
ความส้าคัญกับทุนทางสังคม  โดยได้ก้าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ๔ เรื่อง คือ ๑ ) การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒ ) การแก้ปัญหาความยากจน ๓ ) การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
๔) ทุนทางสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงสนับสนุนกันและกัน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของประเทศและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยถ้วนหน้า ซึ่งเป็นที่ตระหนักดีว่าประเทศไทยมีทุนทางสังคมที่หลากหลาย 
โดยสะท้อนให้เห็นชัดเจนในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจว่ามีส่วนช่วยคุ้มกันคนไทยอย่างเหมาะสม จะ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างรู้เท่าทันและน้าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท้า
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม โดยระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เพื่อประมวลองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทุนทางสังคม และจากผลการระดมความคิดได้ผลสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิดชุมชนใน
บริบทสังคมไทย ทั้งนี้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้
ความหมายของชุมชนว่าหมายถึง การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้า เพื่อก่อให้เกิดผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆ 
ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและต่อยอด รวมถึงการรวมตัวของคนท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดี
งาม และองค์ประกอบ ๓ ด้านที่ท้าให้เกิดทุนทางสังคมในชุมชนได้แก่ 

                                                 

 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ทุนทางสังคมฉบับประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ้ากัด, 2548). 



 

 

๔๘ 

๑. ทุนมนุษย์ หมายถึง คนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี คนเสียสละ มีความรู้ สติปัญญา
และทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อท้าประโยชน์ให้ส่วนรวม เป็นผู้น้าให้กับสังคม 

๒. ทุนทางสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ 

๓. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม หมายถึง ความเอ้ืออาทร ความมีน้้าใจ เอื้อเฟ้อ เผื่อแผ่
ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การมีคุณธรรม และจิตส้านึกสาธารณะ 

องค์ประกอบ ๓ ประการนี้ถือเป็นเงื่อนไขส้าคัญท่ีเอ้ือให้คนในชุมชนสามารถสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ที่ถือเป็นทุนทางสังคมท่ีส้าคัญ เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ( Social Trust) การ
พ่ึงพาอาศัยและร่วมมือกัน ความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะความสนใจใน
ประเด็นปัญหาสังคมเป็นต้น ส้าหรับกรอบแนวคิดหลักของการจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทาง
สังคมได้ให้ความส้าคัญกับ ๓ เรื่อง คือ 

๑. ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอ่ืน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาที่ยั่งยืน และธรรมาภิบาล 

๒. การพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งรักษา ฟ้นฟู และต่อยอดทุนทางสังคมที่ดีและลดค่านิยม
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๓. ความหลากหลายโดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มเปาหมาย และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มี
จุดเน้นการพัฒนาทุนทางสังคมแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑) ทุนมนุษย์เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยการ
เพ่ิมทักษะการท้างานและการด้ารงชีวิต การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

๒) ทุนทางสถาบัน เน้นการสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของทุนทางสถาบัน
และการรวมกลุ่ม และใช้สถาบันเป็น Entry Point ในการพัฒนาทุนทางสังคม 

๓) ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นการเลือกสรรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีมี
การต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า บริการ และคุณภาพชีวิต 

ทุนทางสังคมที่อยู่ในชุมชนตามบริบทของสังคมไทย มีทั้งหมด ๕ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. ทุนทางจิตวิณญานจิตวิญญาณ เป็นระบบคุณค่าส้านึกท้องถิ่นความภาคภูมิใจที่มีต่อ

ถิ่นฐานบ้านเกิด รวมเรียกว่า Spirit Capital สิ่งนี้ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู้สึกของคนท่ีรักบ้าน
รักเมือง และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเสียสละ ช่วยกันท้าบ้านเมืองที่เขารัก เขาผูกพันเป็นที่เกิดเป็นทั้งถ่ินที่
อยู่ของบรรพบุรุษ และเป็นทั้งความหวังของลูกหลานที่จะดูแลสืบต่อ Spirit เหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทย
มีปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ทั้งท่ีเป็นเรื่องคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่อยู่ในจิตใจของผู้คน  

๒. ทุนทางภูมิปัญญา กล่าวคือ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแม้ว่าประเทศจะสูญเสียเงินทอง
และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ประชาชนตกงาน แต่เราก็จะพบว่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่สามารถน้าเอา
กลับมาใช้ใหม่ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงชี้ทิศทางท่ีจะกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้
ปรับตัวเป็นมรดกตกทอดมากับแผ่นดิน โดยหันกลับมาหา “ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ทั้งในด้าน



 

 

๔๙ 

การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ ชุมชนกับชุมชนอื่นข้างเคียง 

๓. ทุนทางทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ความรัก
เพ่ือนความรักศักดิ์ศรีของคนไทย เราพบว่าผู้น้าทางความคิดทั้งในชนบทและเมือง ทั้งที่เป็นผู้น้าทาง
จิตวิญญาณ ผู้น้าอาวุโส ผู้น้าทางการเกษตร ผู้น้าสตรี เยาวชน ล้วนแล้วแต่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันหมด
สิ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กร 
เครือข่ายกับเครือข่าย เช่น มีอาสาสมัครเข้ามาท้างานช่วยเหลือ แบ่งปัน ขยายเครือข่ายขยาย
บทเรียน ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้มีอยู่หลากหลายมากมาย และเป็นผู้น้าทั้ง ๓ รุ่น ได้แก่ ผู้น้าอาวุโส 
ผู้น้ารุ่นกลางที่มีการศึกษา รวมทั้งผู้น้ารุ่นใหม่ ที่ผ่านระบบโรงงาน ผ่านความทันสมัยในภาคเมือง คน 
๓ รุ่น ก้าลังท้างานร่วมกันอยู่ในสังคมฐานล่างยิ่งกว่านั้นเราก็มีทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในภาคประชา
สังคม ซึ่งหมายถึง ชนชั้นกลางที่ได้รับการ ศึกษาสมัยใหม่ อยู่ในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชนคนเหล่านี้เป็นรอยเชื่อมเป็นผู้เชื่อมต่อความสลับซับซ้อนของเมืองหลวง 
และของโลกกับท้องถิ่นคนเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมวัฒนธรรมทั้งสองเข้าด้วยกัน 

๔. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทุนที่ชุมชนและภาคประชาสังคมน้ากลับมาใช้
อย่างเต็มที่ และสามารถพยุงตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ปั่นปวนก็คือแม้จะมีความเสื่อมโทรมและวิกฤต
ในตัวเองอยู่ไม่น้อย ทั้งมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากภาวะแห้งแล้ง และน้้าท่วมปรากฏอยู่ในทุก
จังหวัด อย่างไรก็ดีขณะนี้ทรัพยากรจ้านวนหนึ่งได้ถูกน้ากลับมาเป็นปัจจัยส้าคัญในการฟ้นฟูการ
อนุรักษ์ และยังใช้ประโยชน์ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนทางสังคมในการสร้างฐานอาชีพ
ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยู่รอดของชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบท 

๕. กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน หรือ Social Fund ซึ่งปกติในทุกชุมชนมักจะมีการจัดการ
กองทุนประเภทนี้อยู่เป็นพื้นฐานในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์
ธนาคารควาย เป็นต้น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นทั้งปัจจัยการผลิต และปัจจัยการด้ารงชีวิตนี้
มีอยู่ในทุกชุมชน ในทุกศาสนา  

นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อทุนทางสังคมในมุมมองของ เอนก นาคะบุตร คือการรวมกลุ่ม
และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของชุมชน และมีความเชื่อร่วมกัน เช่น ศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่น
ประเพณีท่ีน้าไปสู่การท้ากิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน รวมทั้งสถาบันทางสังคม เช่น วัด โบสถ์ การมี
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน  

ส้าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทุนทางสังคม  ทุนทางสังคมเกิดจากระบบค่านิยมที่เอ้ือให้
มนุษย์มีผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้หลักการที่ส้าคัญ ๒ ประการ คือ หลักการตอบแทนกัน 
(Reciprocity) และหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Communality) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. หลักการตอบแทนกัน ( Reciprocity) ถือว่าเป็นหลักการสร้างพันธะทางสังคมในการ
ตอบแทนกัน เป็นกลไกสร้างความร่วมมือ เพื่อท้ากิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยน
แรงงานแบบลงแขก การผลัดกันช่วยกันสร้างบ้านให้สมาชิกในชุมชน รวมถึงการระดมแรงงานเพื่อ

                                                 

 อานันท์ กาญจนพันธุ์, การระดมทุนเพ่ือสังคม , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา , 
2541), หน้า 4–6. 



 

 

๕๐ 

กิจกรรมส่วนรวมของชุมชนเป็นหลักการที่เน้นความเท่าเทียม เป็นบรรทัดฐานที่ถูกผลิตซ้้าเรื่อยมาจน
กลายเป็นสถาบันส้าคัญในชุมชน ถือเป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงอีกทางหนึ่งของชีวิต 

๒. หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ( Communality) ถือเป็นทุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งจะหมายถึงการใช้พ้ืนที่ส่วนรวมของชุมชนในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ นอกจากจะเปดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แล้วยังแฝงนัยของการจัดการร่วมกันของชุมชนโดยก้าหนดกฎเกณฑ์
ขึ้นมาเพ่ือควบคุมการใช้พ้ืนที่อันถือเป็นของสมาชิกในชุมชน  

สรุปได้ว่า ทุนทางสังคมท่ีสามารถพบเห็นในชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ระบบความรู้ 
วิธีคิด ๒) คุณธรรมในการด้ารงชีพ ๓) บรรทัดฐาน ๔) องค์กรทางสังคม โดยอยู่ภายใต้หลักการส้าคัญ 
๒ ประการ คือ ๑) หลักการตอบแทนกัน ( Reciprocity) และ ๒) หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(Communality) ส่วนแนวคิดทุนทางสังคมในชุมชนตามแนวคิดมุมมองของ เสน่ห์ จามริก  ได้ให้ค้า
จ้ากัดความของค้าว่า  “ทุนทางสังคม” คือ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา จารีตประเพณี ความสัมพันธ์ และ
ทรัพยากรของสังคม ที่สมาชิกในชุมชนนั้น ๆ สามารถใช้เพื่อต่อรองกับบุคคลภายนอกชุมชนได้ เช่น 
ทุนทางสังคม อาจเป็นเครื่องมือของประเทศก้าลังพัฒนาในการด้ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีมีผู้ที่กล่าวถึงปรัชญาการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Hiemstra ได้กล่าวถึงปรัชญาส้าคัญ
ของการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักการ
ของการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ก็ยังแสดงให้เห็นว่าการศึกษาตลอดชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีหลักการส้าคัญ ดังนี้ 

๑. มีการก้าหนดความต้องการของชุมชนตนเอง ( Self-Determination) สมาชิกของ
ชุมชนมีสิทธิและมีความรับผิดชอบที่จะร่วมก้าหนดความต้องการของชุมชนและจัดการกับทรัพยากร
ของชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตนเอง 

๒. มีหลักการช่วยตนเอง ( Self – Help) สมาชิกชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนและ
พัฒนาซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน 

๓. มีการพัฒนาความเป็นผู้น้า ( Leadership Development) ผู้น้าท้องถิ่นจ้าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะที่ส้าคัญ เช่น ในเรื่องทักษะของการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และกระบวนการ
กลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่ส้าคัญในการน้าไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 

๔. มีความเป็นชุมชนท้องถิ่น ( Localization) สิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้สมาชิกในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมก็คือ การเปดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของชุมชน 
และเป็นกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

๕. มีการประสานความร่วมมือ ( Integrated Delivery of Services) องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ มีบริการที่สอดคล้องกับเปาหมายของชุมชน และได้รับความร่วมมือกับชุมชน และท่ี
ส้าคัญองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จ้าเป็นต้องท้างานโดยมีเปาหมายร่วมกัน 

                                                 

 Pornrawee Seeluangsawat, Pornrawee Seelaungsawat. “A Study of Social Capital 
From Thai Perspective”, The Degree of Master of Arts (Rural Development Studies), (Faculty 
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๕๑ 

๖. มีการลดการด้าเนินงานและบริการที่ซ้้าซ้อนกัน ( Reduce Duplication of 
Services) ชุมชนจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน กายภาพ ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด และมีการประสานการด้าเนินงานและทรัพยากรร่วมกัน ลดการด้าเนินงานที่ซ้้าซ้อนกัน 

๗. มีการยอมรับความหลากหลาย (Accept Diversity) ในชุมชนย่อมประกอบด้วยเหล่า
บรรดาสมาชิกท่ีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะด้านอายุ รายได้ ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา 
หรือเงื่อนไขความบกพร่องต่างๆ หากแต่ทุกคนในชุมชนย่อมได้รับความม่ันใจว่าความหลากหลายของ
สมาชิกจะได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านการวางแผนด้าเนินการร่วมในกิจกรรม
บริการต่างๆของชุมชน 

๘. มีการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ( Institution Responsiveness) สมาชิกทุกคน
รู้สึกมีพันธะที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องสาธารณะ 

๙. มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong Learning) สมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกระบวนการของการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
Hamilton และ Cunningham เป็นกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) ซ่ึง
เป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ ( Interactions) เป็นการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
กระบวนการนี้ท้าให้คนในชุมชนมารวมตัวกัน มีความสนใจที่จะเรียนรู้ร่วมกันสู่การตัดสินใจร่วมกัน  
และ Hamilton และ Cunningham ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า กระบวนการของการพัฒนาโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานเป็นเรื่องของสมาชิกในชุมชนเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสามารถควบคุม และจัดการได้กับทรัพยากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าความส้าคัญของกระบวนการการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ในบริบทของชุมชนทุกด้าน สามารถรู้เท่าทัน
และจัดการกับประโยชน์จากภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ในชุมชน 

๒.9.๒ การจัดการชุมชนบนพื้นฐานความย่ังยืน 

ในการพัฒนาหรือการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
น้าไปสู่การปฏิบัติ  ควรมีการด้าเนินการใน 3 แนวทาง ได้แก่  

1. การเพ่ิมศักยภาพองค์กรชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส้าหรับการพัฒนา
ชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและ
เมือง การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน  

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการ
จัดบริการสังคม การสนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพร้อม ความ

                                                 

 เสรี พงศ์พิศ, แนวคิด แนวปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์
การพิมพ,์ 2551). 



 

 

๕๒ 

ถนัด และความสมัครใจ การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ ในการ
พัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปรับกลไกการจัดการพ้ืนที่
และสร้างเครือข่ายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมท้างานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาได้
อย่างเสมอภาค การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนท้ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีบูรณาการเพื่อสร้างพ้ืนฐานจากการพัฒนาชุมชนให้เป็นกรอบ
การวางแผนโครงการอย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  

3. การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่าย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการทางานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มี
ความโปร่งใส ไร้ทุจริต  และการสนับสนุนการน้าภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สร้างความตระหนักรู้
ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต สนับสนุนกลไกชุมชนและ
เครือข่ายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ระดับชุมชน ควรมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประกอบอาชีพ การ
จัดการทรัพยากรในชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรในชุมชน เพื่อการฟ้นฟูชุมชน การปรับตัว
ของชุมชน และการด้ารงอยู่ของชุมชน ซึ่งระดับการน้ามาประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบายของหน่วยงานรัฐ และ
นโยบายของชุมชนที่มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาไว้ และในการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งนั้น สามารถ จัดการได้
ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารนโยบายชุมชนซึ่งชุมชนที่ศึกษามีการก้าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน
โดยวิเคราะห์บริบทชุมชนเป็นส้าคัญโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  

2. การวางแผนพัฒนาชุมชนมีการจัดท้าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
โครงการที่ชุมชนท้าเอง ชุมชนร่วมกับรัฐ และรัฐท้าให้ โดยการบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3. การจัดองค์กรในชุมชน ควรมีการวางระบบการท้างานท่ีมีการกระจายอ้านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้กลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการด้าเนินงานของชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง และควรมีองค์กรในชุมชน ประกอบด้วย องค์กรด้านเศรษฐกิจชุมชน องค์กรด้าน
สังคม และองค์กรด้านการเมือง  

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนพัฒนาโดยการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ การศึกษาดูงาน การส่งเสริมให้แกนน้าได้มีโอกาสเรียนรู้จากการบริหารงานในชุมชน และการ
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วางรากฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาให้คนจากรุ่นสู่รุ่น และ
ส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนมีความรักและความหวงแหนในชุมชน  

5. การน้าองค์กรในชุมชน ผู้น้าที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญ 
ชุมชนมีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจ โดยการแบ่งบทบาทการน้าให้กับสมาชิกในชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในกลุ่มและองค์กรในชุมชน  

6. การประสานงานของชุมชน ชุมชนมีการสื่อสาร การถ่ายทอด การด้าเนินงานและ
กิจกรรมของชุมชนผ่านเครื่องมือสื่อสารและการประชุมประจ้าเดือนของชุมชนเพื่อให้สมาชิกในชุมชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชุมชน  

7. งบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชน ควร เน้นความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ด้าเนินการในรูปของคณะกรรมการและแหล่งที่มางบประมาณจากภายนอกชุมชนและ
การระดมทุนในชุมชน  

8. การตลาดมีลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิต และการจ้าหน่ายตรงแหล่งค้าส่ง 
และช่องทางการจ้าหน่ายผ่านศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ  

9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนการผลิต และ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ 

ศักยภาพทุนชุมชนที่สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยทุนชุมชนทั้ง 5 ทุน ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนทางสังคม 3) ทุนทางกายภาพ 
4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) ทุนทางเศรษฐกิจ มีความส้าคัญกับการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุน เกื้อกูลกันโดยให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน โดยใช้ทุนที่มีความเข้มแข็งเป็นหลักในการพัฒนา 
และพัฒนาทุนชุมชนในด้านอ่ืนสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะท้าให้ชุมชนนั้นมี
ความสมดุลของทุนต่างๆ ภายในชุมชนอย่างครบถ้วน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนควรมีส่วนร่วมในค้นหา วิเคราะห์ ส้ารวจปัญหา
และศักยภาพของทุนในชุมชน เพ่ือวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยก้าหนดเป็น
กิจกรรมและโครงการในแผนชุมชน เพื่อเฝาระวังในการจัดการปัญหาและอุปสรรคของชุมชน  การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังเน้น การน้า
นโยบายเรื่องการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ ควรส่งเสริม
ให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน โดยพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนใหม่เป็นการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 1) การฟ้นฟูชุมชน ( The Restoration of the 
Community) โดยการสร้างแนวร่วมการพัฒนาและการค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน บูรณาการ
แผนชีวิต แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การปรับตัวของชุมชน ( The Adaptation of the 
Community) โดยการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการเฝาระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรค
อย่างมีส่วนร่วม ก้าหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การด้ารงอยู่ของชุมชน ( The Existence 
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of the Community) โดยการสร้างความเป็นปกแผ่นให้กับชุมชนและการปลุกกระแสให้ชุมชนมี
ความรักและหวงแหนชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ในส่วนของระบบสนับสนุน (Triangle Support System) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  ประกอบด้วย  ระบบความรู้ ( Knowledge System) ซึ่งเป็น
ความรู้ในชุมชนในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยการ
ผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ด้วยระบบข้อมูล ( Information 
System) ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการด้าเนินกิจกรรมในชุมชนที่มีการ
จัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ ( Relation 
System) ประกอบด้วย ระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเองในเชิงอ้านาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอ้านาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิด  ความ
เชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมีข้อมูลระบบ
ความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือในรูป
ของเครือข่าย หรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชนโดยมีเงื่อนไข
การมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ( Tripartite Participations) ประกอบด้วย องค์กรภายในชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และองค์กรภาคีสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบใหม่ในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ศักยภาพของทุนชุมชน พลังของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคี
เครือข่าย ได้ท้าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

การก้าหนดรูปแบบการพัฒนาไตรภาคีในชุมชนทั้ง 3 รูปแบบ เนื่องจากการบริหาร
จัดการชุมชนในปัจจุบัน โดยมีลักษณะการบริหารจัดการเป็นระบบที่เปดรับการพัฒนาจากภายนอก 
ประกอบกับชุมชนเป็นเปาหมายและตัวชี้วัดส้าคัญของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความหลากหลายของ
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน ตามรูปแบบการพัฒนาแบบไตรภาคี โดยจัดกลุ่มตาม
ลักษณะของภารกิจและลักษณะของหน่วยงานเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) องค์กรชุมชน 2) องค์กร
ภาครัฐ 3) องค์กรภาคีสนับสนุน 

ในส่วนของ รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  นั้นประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การฟ้นฟูชุมชน (The Restoration of the 
Community) 2) การปรับตัวของชุมชน ( The Adaptation of the Community) 3) การด้ารงอยู่
ของชุมชน (The Existence of the Community) และ 3) ระบบสนับสนุน (Triangle Support 
System) ได้แก่ ระบบความรู้ ( Knowledge System) ระบบข้อมูล ( Information System) และ
ระบบความสัมพันธ์ ( Relation System) โดยมีเงื่อนไขการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ( Tripartite 

                                                 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) และคณะ, วิถีชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2552). 

 บ้าเพ็ญ เขียวหวาน, การวิจัยชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน , (นนทบุรี :มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551). 



 

 

๕๕ 

Participations) ประกอบด้วย องค์กรภายในชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคีสนับสนุน โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้านการฟ้นฟูชุมชนเป็นแนวทาง
ที่จะท้าให้ชุมชนได้หันกลับมาทบทวนวิถีการด้ารงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทุนของ
ชุมชน และทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน โดยยุทธศาสตร์การฟ้นฟูชุมชน มีลักษณะดังนี้ 1) การสร้างแนว
ร่วมการพัฒนาจากทุกภาคส่วนในการฟ้นฟูชุมชน 2) การส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพ
ของชุมชน 3) การบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) การสืบค้นและพัฒนา
ศักยภาพแกนนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งแกนน้าที่เป็นทางการและแกนน้าตามธรรมชาติ  
2) แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชนเป็นแนวทางท่ีเน้นการปรับตัวและการรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน จะท้าให้ชุมชนสามารถมีภูมิคุ้มกันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม สามารถเฝาระวังปัญหาและจัดการปัญหา อุปสรรคได้อย่างมี
ส่วนร่วม มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชน และเรียนรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหา
เริ่มแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กท่ีสุด และท้าตามลาดับขั้นตอนโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 3) แนวทางด้านการด้ารงอยู่ของชุมชนเป็นแนวทางท่ีจะท้าให้ชุมชน
สามารถด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมี
วิถีการผลิตแบบยังชีพของหมู่บ้านซึ่งการผลิตเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคของตนเอง ชุมชนมี
ศักยภาพที่ยังคงสามารถด้ารงรักษาอ้านาจในการดูแลทรัพยากรต่างๆ และสร้างความเป็นปกแผ่นให้
เกิดข้ึนในชุมชนโดยคนในชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ จะท้าให้ชุมชน
สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน 

2. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 1) ระบบความรู้ ต้องมีการรวมเอาทุกๆ 
ด้านของการด้ารงชีวิตและการจะด้ารงอยู่ของชุมชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ ระบบ
ความรู้ที่จ้าเป็น  ได้แก่ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา ความรู้ในการ
วางแผน ซึ่งชุมชนควรจะเรียนรู้จากอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต โดยมองถึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และในชุมชนแล้วน้าความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการผสมผสานทางความคิด ความรู้ และ
มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ระบบข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชน ซึ่งจะ
เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนการด้าเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีระบบย่อยคือระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและระบบข้อมูลด้านทรัพยากรส่วนรวม ระบบข้อมูลด้านการคมนาคมและการ
ติดต่อสื่อสารและระบบข้อมูลด้านสภาพสังคม 3) ระบบความสัมพันธ์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับธรรมชาติและคนกับคนด้วยกัน ระบบความสัมพันธ์จะท้าหน้าที่ในการยึดโยงผู้คนในชุมชนให้มี
ความเป็นปกแผ่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่สืบ
เนื่องมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งการค้นหารากเหง้าและต้นตระกูลในชุมชนจะท้าให้ทราบเครือญาติและจะ
เป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลดีต่อการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งได้ 

3. เงื่อนไขการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ได้แก่ การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายใน
การบริหารจัดการชุมชน  โดยมี 1) องค์กรในชุมชนซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัว รวมกลุ่ม 
สมาชิกในชุมชนด้าเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 



 

 

๕๖ 

ประสานพลังองค์กรในชุมชน จัดระบบความรู้ ความสัมพันธ์ และระบบข้อมูลในชุมชนภายใต้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) องค์กรภาครัฐที่มีบทบาทในการหนุนเสริมด้านกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้และเป็นพันธมิตรที่พัฒนาเคียงข้างกับชุมชน และ 3) องค์กรภาคีสนับสนุนซึ่งเป็น
องค์กรที่นอกเหนือจากสององค์กรข้างต้น โดยเป็นองค์กรจากภายนอกชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เข้าไปหนุนเสริมในการบริหารจัดการชุมชน และรวมถึงองค์กรภาคเอกชนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
โดยสรุปองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคีสนับสนุนมีบทบาทในการประสานการขับเคลื่อนให้เกิด
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ติดตามความก้าวหน้า  และประเมินผลการพัฒนา
สนับสนุนงบประมาณ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี บูรณาการความ
ร่วมมือ และหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง 

4. คุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ความ
พอประมาณ (Moderation) บริหารจัดการชุมชนให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน มีการผลิตและการบริโภคท่ีพอดี 2) ความมีเหตุผล (Reasonable) การตัดสินใจในการดา
เนินกิจกรรมในชุมชน เป็นไปอย่างมีเหตุผล รอบคอบ โดยการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 3) การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ( Self-immunity) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชนให้มีความพร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 4) ความรู้ (Knowledge) ใช้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดเชิงเหตุผลในการพัฒนาชุมชน โดยผสานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ของชุมชน 5) คุณธรรม ( Integrity) สร้างสมาชิก
ในชุมชนให้มีความซื่อสัตย์ มีความเพียรพยายาม ประยุกต์ใช้หลักศาสนา และส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่ดีงาม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

5. คุณลักษณะของการพึ่งตนเองได้ของชุมชน 1) ด้านจิตใจ ชุมชนมีการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้จักแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีศูนย์รวม
จิตใจที่ยึดโยงให้ชุมชนมีความเป็นเอกภาพยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันและมองเห็นประโยชน์
ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคมมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านอาชีพ สวัสดิการ 
และการด้ารงชีพ กระจายอ้านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมสูง มีการประสาน
ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างกัน และมีกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร 
ดิน น้้า ปา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีระบบการจัดการทรัพยากรที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่มีการอนุรักษ์และฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4) ด้าน
เทคโนโลยีมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยี
ใหม่เป็นของส่วนร่วมเพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 5) ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดระบบการผลิต 
การจ้าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดในรูปของการ
รวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการด้ารงชีพของ
ชุมชนเป็นหลักและการผลิตเพื่อการจ้าหน่ายตลาดภายนอกตามล้าดับ 

 



 

 

๕๗ 

๒.9.๓ ชุมชนกับการเตรียมความพร้อมรับพิบัติภัย 

ในการเตรียมความพร้อมชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรแบบพหุภาคี จะต้องมีการด้าเนินการใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การก้าหนดพื้นที่ลุ่มน้้าที่เป็นเปาหมายในการจัดการ  ทั้งนี้เพราะ แนวคิดของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่มิได้เป็นเรื่องใหม่ส้าหรับสังคมไทย เพียงแต่ยังมิได้
มีหน่วยงานหรือองค์กรใดน้าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส้าเร็จอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแนวคิด
ในการจัดการทรัพยากรเชิงพ้ืนที่ก็ยังคงเป็นเรื่องท่ีต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝายได้ตระหนักและ
เห็นความส้าคัญให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการจัดการที่เน้นความร่วมมือแบบพหุภาคีอย่างสร้างสรรค์ ถือ
เป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการส้าคัญดังนี้ 

1) เป็นการจัดการที่เน้นการก้าหนด “พ้ืนที่เปาหมายเป็นหลัก ( Target Area)” 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจนส้าหรับการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ในระดับพ้ืนที่ พื้นที่เปาหมายจะมี
ขอบเขตเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาที่ต้องการจะวางแผนและจัดการ  และข้ึนอยู่กับ
ตัวชี้วัดความส้าเร็จของการจัดการ  ในเชิงวิชาการในปัจจุบันนิยมใช้ขอบเขตของการจัดการในระบบ 
“พ้ืนที่ลุ่มน้้า ( Watershed)” มาเป็นกรอบพื้นท่ีเปาหมาย เนื่องจากระบบพื้นที่ลุ่มน้้าเป็นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบนิเวศได้อย่างชัดเจน ทั้งระบบนิเวศท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ต้นน้้า (Upper Watershed) ต่อเชื่อมมาถึงระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง ( Lower Watershed)
อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรควรประยุกต์พ้ืนที่ลุ่มน้้ามาใช้ในการวางแผนจัดการให้เกิดความ
เหมาะสม เพ่ือให้มองมิติของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งพ้ืนที่  อย่างไรก็ตามหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติใหม่ที่จะเป็นการสร้างการยอมรับของชุมชนในพื้นท่ี
ได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ  คือ การน้าหลักการบริหารจัดการแบบ “ Area-
Function-Participation and Decentralization (AFP&D)” หรือหลักการพื้นที่ – หน้าที่ – การมี
สวนร่วมและการกระจายอ้านาจสู่ชุมชนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  หลักการบริหารจัดการด้วยแนวทาง 
“Function Area Approach (FAA)” ซึ่งก็ยึดแนวทางของการจัดการโดยการก้าหนดพื้นที่ลุ่มน้้าเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน ควบคู่กับการการก้าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในการจัดการเชิงพื้นที่ต้องเปดโอกาสให้ “ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
มีขบวนการ” และต้องต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์
โอกาสในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งก้าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาและการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงาน หากต้องการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนก็ต้องเปดโอกาสให้
ชุมชนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกข้ันตอนเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

2) ต้องมีการตรวจสอบและติดตามการ “เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ( Ecological 
Monitoring)” อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในพื้นที่หนึ่งหากมีการพัฒนา หรือมีการน้าเอา ทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ จ้านวนมาก แล้วอาจท้าให้ระบบ นิเวศชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม ชุมชนก็ยิ่งต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยให้มีการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 



 

 

๕๘ 

2. การส้ารวจสภาพแวดล้อมชุมชน  เมื่อมีกระบวนการในการก้าหนดพื้นที่เปาหมายใน
ชุมชนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือ การร่วมกันออก ส้ารวจสภาพชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายทั้งทางด้าน
ลักษณะ กายภาพ และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์ หรือผู้น้าทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ 
ร่วมกันเดินส้ารวจรอบๆ ชุมชน เพื่อ รวบรวมประเด็นปัญหาส้าคัญท่ีปรากฏในพื้นที่ การส้ารวจ
สภาพแวดล้อมชุมชนจะใช้ วิธีการ การลงส้ารวจในภาคสนามโดยตรงแบบสหวิทยากร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ( Community Needs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การรวบรวมและประมวลเป็นฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการด้าเนินงานในการจัดท้าแผนงานในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนทีใ่นกรณีเกิดปัญหาภัยพิบัติ 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนหลักและคณะกรรมการภาคประชาชนขึ้นอย่างเป็น
ทางการโดยจังหวัด อ้าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนที่เปาหมาย  เพ่ือให้การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาและสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่ได้
ก้าหนดไว้ และสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท้าแผนงาน โครงการกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อ
น้าไปสู่การปฎิบัติให้มีประสิทธิผลนั้น มีกลยุทธ์น้าไปสู่ความส้าเร็จดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลัก ( Core Planning Team) ในการจัดท้าแผน
ขึ้น และควรได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่มีอ้านาจในพื้นที่ เช่น จังหวัด 
อ้าเภอ หรือระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
วางแผนหลักควรประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการทั้งระดับผู้ตัดสินใจและระดับผู้ปฎิบัติงานโดยควร
คัดเลือกจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้น้าท้องถิ่นในระดับต่างๆ  ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มหรือชมรม ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ในหลักการควรจะ
แบ่งสัดส่วนระหว่างตัวแทนจากภาคราชการ และภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ละ 50 : 50 ซึ่งคณะกรรมการวางแผนหลักที่ได้แต่งตั้งข้ึนควรมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญ ดังนี้ 

(1) รวบรวมและน้าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที ่
(2) วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
(3) จัดท้าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสนอแนะแผนงานและโครงการต่าง ๆ 
(4) ร่วมด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ร่วมติดตามประเมินผลการด้าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการ 
(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการจัดการ 

2) คณะกรรมการภาคประชาชน ( People Paticipation Committee) เป็น
ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาควรมีความหลากหลายของสมาชิกในชุมชนตามสาขา
อาชีพหลักเพ่ือร่วมด้าเนินการจัดท้าแผนการจัดการในพ้ืนที่ลักษณะคู่ขนานกับคณะท้างานวางแผน
หลัก ซึ่งตัวแทนภาคประชาชนควรมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

 



 

 

๕๙ 

(1) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชน 
(2) ให้ข้อมูลเท็จจริงในพ้ืนที่ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
(3) พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลการประชุมคณะท้างานวางแผนหลัก 
(4) ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแก่คณะท้างานวางแผนหลัก 
4. ก้าหนดให้มีวิทยากรกระบวนการ ( Facilitators) เพ่ือด้าเนินการประชุมเชิงปฎิบัติ

การให้ได้ผลเป็นไปตามเปาหมายขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการประชุมเชิงปฎิบัติการนั้นในหลายครั้งเป็นการยากท่ีจะเริ่มต้นการ
ด้าเนินงานได้อย่างราบรื่น เพราะขบวนการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นจ้านวนมากและผลจากการประชุมหรือการระดมความคิดเห็นย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง หากฝายใดฝายหนึ่งมาท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนใน
การประชุมซึ่งอาจจะเกิดความไม่เชื่อม่ันในการแก้ไขปัญหา จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดให้มีคณะบุคคลเข้า
มาท้าหน้าที่เป็นผู้ด้าเนินขบวนการดังกล่าวให้มีความราบรื่นตามกติกาที่ได้ก้าหนดไว้อย่างมี  “ความ
เป็นกลางมากที่สุด”  โดยวิทยากรกระบวนการกลุ่ม คือ ผู้ที่ท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาต่อบุคคลหรือกลุ่ม
คนในการหาทางออกในการด้าเนินงานว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด โดยปกติจะวางตัวเป็นกลางใน
ประเด็นเนื้อหาที่ท้าการอภิปรายกัน และหากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเปาหมายที่จะสร้างข้อตกลงก็
จะท้าหน้าที่เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ดังนั้นวิทยากรกระบว นการกลุ่มจึงต้อง เป็นผู้ช้านาญในการวาง
รูปแบบกระบวนการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการก้าหนดล้าดับการอภิปรายตลอดจนการ
แก้ไขปัญหา การใช้ทักษะในการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
กลุ่มจะแสดงบทบาทในหลาย  ๆ อย่าง นับตั้งแต่บทบาทการให้ค้าปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับ
ขบวนการกลุ่ม ตลอดจนหน้าที่ในการจัดการประชุม การวางรูปแบบ และจัดขบวนการกลุ่ม รวมไปถึง
งานที่จะต้องท้า เช่น ก้าหนดวาระและล้าดับของเรื่องบทบาทต่าง  ๆ จะถูกก้าหนดโดยผู้มีส่วนร่วมใน
กลุ่มและอาจจะปรับเปลี่ยนหมุนไปตามกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.9.๔ ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ 

ในแผนการการจัดการภัยพิบัติชุมชนน่าจะมี การวางกรอบไว้  ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะ
เตรียมรับมือก่อนเกิดภัย ระยะเผชิญหน้า และระยะฟ้นฟูชุมชน การเตรียมตัวย่อมต้องเตรียมที่อพยพ 
เตรียมอาหารส้าหรับคนและสัตว์ เตรียมเรือแพ เตรียมระบบเตือนภัย เตรียมการอพยพ ๒) ระยะ
เผชิญหน้าย่อมต้องว่าถึงระบบการผลิตหรือจัดท้าอาหาร การจัดการศูนย์อพยพ การจัดการระบบ
ความปลอดภัยทรัพย์สินและชุมชน การจัดการเครื่องอุปโภค บริโภค การจัดการสุขาภิบาล น้้าเสีย 
สุขภาพอนามัย การประสานการช่วยเหลือกับภายนอก เป็นต้น ๓) ระยะฟ้นฟูต้องดูถึงการซ่อมแซม
บ้าน ฟ้นระบบเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 

ขณะเดียวกันหลักการส้าคัญในการจัดการกับปัญหาพิบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชุมชน สิ่งที่ต้องพึงระวังและให้ความส้าคัญในล้าดับต้น ๆ น่าจะประกอบด้วย 

 



 

 

๖๐ 

๑. แม้ว่าชุมชนในยุคปัจจุบันจะไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องตั้งฐาน
ความคิดว่าการจัดการภัยพิบัติต้องพ่ึงตนเองทุกระดับ คือ ทุกครอบครัวต้องพ่ึงตนเองเรื่องอะไร ทุก
หมู่บ้านพึ่งตนเองเรื่องอะไร และทุกต้าบล/เมืองพ่ีงตนเองเรื่องอะไร ถ้าตั้งความคิดแบบนี้และลงมือ
ออกแบบการเตรียมรับมือภัยพิบัติ เราจะพบว่าหมู่บ้านต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกน้อยมาก
หลักการนี้ใช้ได้กับทุกระยะของการจัดการ เช่น ในการตั้งศูนย์อพยพนั้น ต้องให้ศูนย์สามารถจัดการ
ตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ ให้เขาหุงหาอาหารเองเร็วที่สุด ให้เขาจัดหาอาหารเองเร็วที่สุดและให้
แต่ละครอบครัวช่วยเหลือตนเองเร็วที่สุด และเลิกศูนย์อพพยพเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

๒. แกนกลางคือองค์กรชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ ชุมชนจะต้องท้างานเป็นองค์กร มี
หลายองค์กรก็เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย จึงจะมีพลังในการบริหารจัดการ เพราะหลายองค์กรหมายถึง
หลายผู้น้า หลายแหล่งทรัพยากร หลายทักษะ ความช้านาญ เมื่อองค์กรชุมชนเชื่อมโยงกันครบถ้วน
แล้ว ตั้งตัวแล้วจึงประสานหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน หน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานยินดี
ท้างานกับทุกชุมชนที่มีการจัดระบบของตนเองอย่างเข้มแข็ง เหตุที่ต้องตั้งต้นที่องค์กรชุมชนเพราะ
องค์กรชุมชนเป็นการรวมตัวกันตามความสมัครใจ มีฐานสมาชิกที่กว้างขวาง มีผู้น้าที่ได้รับการยอมรับ
นับถือ ถ้าเราตั้งต้นที่อบต.หรือเทศบาล เราจะหนี้ไม่พ้นมิติทางการเมืองที่แตกเป็นฝักเป็นฝาย
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สุดท้ายจะถึงทางตัน 

๓. เจ้าของปัญหาแก้ปัญหาตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะตั้งต้นด้วยการให้องค์กรชุมชนซึ่งเป็น
องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดเป็นแกนกลางแล้ว เราก็ยังจะหนีไม่พ้นปัญหาเดิมคือประชาชนก็ยัง
หวังว่าองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้มาช่วยตนเอง มาจัดการชีวิตของตนเอง ฝากความหวังไว้ที่ผู้น้าชุมชน 
กระบวนการท้างานต้องพลิกกลับว่าคนที่ประสบปัญหาทุกคนต้องมาจัดการปัญหาตนเอง ต้องมาหุง
ข้าวเลี้ยงดูกันเอง หาผักหาปลามาช่วยในศูนย์อพยพ เก็บขยะ ดูแลรักษาความปลอดภัย ปั้นอีเอ็ม
บอลล์ จัดตั้งกันขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง ที่ประชุมของการจัดการภัย
พิบัติต้องเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยที่มาวางแผนจัดการตนเอง ไม่ใช่ผู้เข้ารวมประชุมส่วนใหญ่คือ
หน่วยงานช่วยเหลือ 

๔. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย งานภัยพิบัติไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนสามารถ
ท้างานตามล้าพังได้ต้องมีการประสานงานกันอย่างสม่้าเสมอ รวมพลังคน ทักษะ ทรัพยากรอย่าง
กว้างขวาง เครือข่ายองค์กรชุมชนที่ท้างานเรื่องนี้ก็ต้องท้างานแบบเดียวกันคือ เมื่อต้ังตัวได้แล้วก็ต้อง
ประสานงานกับผู้น้าท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจ คนใจบุญทั้งหลายมา
ท้างานร่วมกัน ต้องย้้าว่าองค์กรชุมชนต้อง “ตั้งตัว”จัดการตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนจึงจะขอ
ความช่วยเหลือจากคนอื่น ไม่เช่นนั้น คนที่มาช่วยเหลือทั้งหลายนั้นแลจะเป็นคนก้าหนดวาระการ
จัดการภัยพิบัติของชุมชน ดังที่เป็นอยู่มากหลายในปัจจุบันนอกจากประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
แล้ว การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในพื้นที่ นอกพ้ืนที่เป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะก้าหนด
ทิศทางการท้างานส้าคัญได้หลายเรื่อง เช่น เราจะซื้อข้าวสารจากร้านค้าขนาดใญ่หรือจะซ้ือตรงจาก
โรงสีชุมชนของชาวนา จะซื้อน้้าดื่มจากร้านค้าขนาดใหญ่หรือจะซื้อจากโรงน้้าดื่มชุมชน จะร้องขอเรือ
จากหน่วยงานหรือจากเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน
จะท้าให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความเข้มแข็งไปด้วยกัน 



 

 

๖๑ 

ส้าหรับปฏิบัติการหรือการจัดการภัยพิบัติของชุมชนนั้นไม่เพียงปฏิบัติการในชุมชน แต่
ยังมีขบวนองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องที่ต้องด้าเนินการในการจัดการภัยพิบัติชุมชนนั้น ได้แก่  

๑. นโยบายสาธารณะ เพราะปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้เฉพาะพ้ืนที่เล็ก  ๆ
ขนาดต้าบล อ้าเภอหรือแม้แต่จังหวัด แต่ต้องแก้ทั้งระบบลุ่มน้้า ทบทวนระบบระบายน้้า ระบบการผัน
น้้าทั้งระบบ ถ้าขบวนชุมชนไม่ก้าวล่วงไปยังพื้นท่ีนี้ การตัดสินใจเก็บน้้า ปล่อยน้้า ใช้น้้า ก็จะอยู่ที่
ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่าง  ๆ เป็นหลักและมาจบลงตามสภาพที่เราเห็นในปัจจุบัน พื้นที่ท่ีสามคือ 
พ้ืนที่เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรชุมชน ระหว่างองค์กรชุมชนกับประชาสังคม ในต้าบล 
อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน้้า เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันในช่วง
วิกฤติ พื้นที่ท่ีสี่ที่ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนคือพ้ืนที่ทางอากาศ ผ่านสื่อต่าง  ๆ เพื่อเปลี่ยนจิตส้านึกและ
ความเคยชินของสังคมว่าต่อแต่นี้ไปเรื่องภัยพิบัตืชุมชนจะเป็นพระเอกจัดการ ไม่ใช่เป็นผู้ร้องขอเสริม
บารมีผู้บริจาค ดังที่ปรากฏอยู่ในสื่อทั่วไป 

๒. กองทุนภัยพิบัติ ขบวนองค์กรชุมชนมีการจัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ มายาวนาน 
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ต้องเริ่มปรับประสบการณ์นี้มาใช้กับการ
จัดการกองทุนภัยพิบัติจัดตั้งกองทุนระดับต้าบล จังหวัด ภาค ประเทศ ตามความเหมาะสม หรือจะ
ขยายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เก็บเงินวันละบาทมาเป็นกองทุนเพ่ือภัยพิบัติโดยเฉพาะ เพราะภัยพิบัติ
จะยังมาอีกแน่นอนและมาบ่อย  ๆ กองทุนภัยพิบัติคือรูปแบบหนึ่งของการพึ่งตนเองทางการเงินของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถคิดถึงกองทุนที่ไม่ใช่เงินในรูปแบบอื่น  ๆ เช่น กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุน
ข้าว กองทุนอาหาร ฯลฯ ตามสภาพความพร้อมของแต่ละชุมชน 

๓. คณะกรรมการ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติชุมชนจ้าต้องมีโครงสร้างองค์กรที่มีส่วน
ร่วมจากหลายฝาย เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน คณะกรรมการอาจมีท้ังระดับต้าบล อ้าเภอ จังหวัดหรือ
แม้แต่ภาค โดยบทบาทที่แตกต่างกันไป คณะกรรมการสามารถมีบทบาทท้ังในระยะเตรียมตัว 
เผชิญหน้าและฟ้นฟู คือ สามารถท้างานได้ตลอดทั้งป ไม่ใช่เฉพาะช่วงภัยมาเท่านั้น เพราะการเตรียม
ตัวนั้นอาจต้องท้าเป็นปหรือหลายป (เช่น สะสมกองทุน สะสมอาหาร ย้ายชุมชน ตัดถนนใหม่) 
คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ภาคหรือลุ่มน้้า จะมีบทบาทส้าคัญในเรื่องการผลักดันนโยบาย
สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและการเชื่อมโยงเครือข่าย ในขณะที่คณะกรรมการระดับชุมชน
เน้นที่งานปฏิบัติการสู้ภัยเป็นหลัก 

๓. ข้อมูล เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกฝายจะถามหาข้อมูลและข้อมูลจะมีค่ามากเพราะสามารถ
แปลงเป็นเงินทองและข้าวของบริจาคได้จ้านวนมากองค์กรชุมชนและเจ้าของปัญหาจะต้องช่วยกัน
จัดท้าข้อมูลเอง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เจ้าของปัญหาจะรู้ข้อมูลและแนวทางการ
แก้ไขดีท่ีสุดและเราต้องใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างจิตส้านึกของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนเห็นว่าความ
เสียหาย ความทุกข์ท่ีมาจากภัยพิบัตินั้นมากมายขนาดไหนและเราควรจะวางแผนจัดการชุมชน
อย่างไรโดยทั่วไปข้อมูลภัยพิบัติจะมีสองก้อนใหญ่  ๆ คือ ข้อมูลความเสียหายทั่วไปและข้อมูลเฉพาะ
เพ่ือการฟ้นฟูและผลักดันนโยบาย อย่าเสียเวลากับข้อมูลก้อนแรกมากเกินไป ให้ลงทุนกับข้อมูล
ประเภทที่สองให้มาก เพราะเป็นข้อมูลที่น้าไปสู่การปฏิบัติการ ( Information for Action) เช่น 
ข้อมูลความเสียหายและความต้องการการซ่อมแซมของบ้านรายหลัง ข้อมูลพื้นที่เสียหายเพื่อ



 

 

๖๒ 

สนับสนุนข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนรอบการผลิตทางการเกษตรของชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนพิการ 
คนปวยก็จ้าเป็นส้าหรับการเตรียมตัวอพยพยก่อนน้้ามาถึงหน้าบ้าน เป็นต้น 

๔. การสื่อสาร ถือเป็นองค์ประกอบส้าคัญมากของงานภัยพิบัติการสื่อสารที่ดี ทันท่วงที 
ถูกต้องสามารถช่วยคนจ้านวนมากได้ การสื่อสารจะไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขจากหน่วยงานมาสู่
ชุมชน แต่หมายถึงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนที่เก่ียวข้อง เช่น การสร้างเครือข่ายเตือน
ภัยระหว่างคนต้นน้้ากับคนปลายน้้า การแจ้งเตือนภัยคนในชุมชน การระดมความช่วยเหลือจากพ้ืนที่
อ่ืน ๆ หอกระจายข่าวช่วยกระจายข่าวในหมู่บ้านได้ ระดับต้าบล/อ้าเภอต้องใช้วิทยุชุมชน ระดับ
จังหวัดต้องใช้วิทยุกระจายเสียงปกติ ที่ควรเปลี่ยนมาท้างานภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีตามเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญ การสื่อสารกับสาธารณะก็ต้องท้าต้องวางแผน ก้าหนดวาระของชุมชนเพื่อชี้น้าสังคม
ในสื่อสาธารณะเป็นช่วง ๆ 

กล่าวโดยสรุป การจัดการภัยพิบัติในปัจจุบันนั้น รวมศูนย์การจัดการอยู่ที่หน่วยงาน ซึ่ง
พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถจัดการได้ ในขณะที่ชุมชนก็อ่อนแอลงทุกวันเพราะรอให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้ 
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีหลักการส้าคัญคือ ยึดหลักการพ่ึงตนเอง การใช้องค์กรชุมชนเป็น
แกนกลาง แต่ท้างานร่วมกับภาคีการพัฒนาและให้เจ้าของปัญหาลุกข้ึนมาแก้ปัญหาตนเอง สิ่งที่ต้อง
ด้าเนินการครอบคลุมในสี่มิติ คือ การจัดการในพ้ืนที่ทั้งระยะรับมือ เผชิญหน้าและฟ้นฟู การเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลักดันนโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดการสื่อสารสาธารณะ องค์ประกอบ
ส้าคัญคือ แผนการจัดการ คณะกรรมการ ระบบข้อมูลและการสื่อสารและกองทุนการจัดการภัยพิบัติ
ในทุกระดับ 

๒.9.๕ แนวทางการบริหารจัดการน้ําของชุมชน 

ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก้าหนดไว้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพ่ือให้ชุมชนได้น้าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
1.1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการบริหารจัดการลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบโดย

ต่อยอดภาคประชาสังคมจังหวัด แล้วขยายออกเป็นภาคประชาสังคมลุ่มน้้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่าย ในการร่วมบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ร่วมกับลุ่มน้้าใกล้เคียงเพื่อเฉลี่ยน้้าต้นทุนระหว่างกัน 

1.2 การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท้าแหล่งน้้าขนาดเล็กและฝายแม้ว ( Check 
Dam) เพ่ือชะลอน้้า เสริมความชุ่มชื้น เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับปา และดักตะกอน 

1.3 การจัดระบบฐานข้อมูลน้้าให้ทันสมัยให้สามารถใช้ประโยชน์การวางแผน
สนับสนุนกิจกรรมของภาคการผลิต และในการเป็นระบบเตือนภัยถึงสถานการณ์น้้า 

1.4 ก้าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคิดรวมค่าบ้าบัดน้้าเสียไว้ในค่า
น้้าประปา โดยให้คิดในอัตราที่ก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
รวบรวมและบ้าบัดให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีระบบบ้าบัดน้้า
เสีย ณ แหล่งก้าเนิด ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาคบริการและครัวเรือน 
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1.5 การใช้โอกาสในการมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อ
บริหารจัดการลุ่มน้้าระหว่างประเทศให้ต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเจรจากับจีนเวียดนาม 
กัมพูชา ลาว และพม่า ภายใต้อนุสัญญาความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ( Greater 
Mekhong Sub-region: GMS) เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าโขงร่วมกัน เป็นต้น 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยให้ความส้าคัญเป็นล้าดับแรกกับการเข้าร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนภายในท้องถิ่นท้ังนี้ภายใต้ขอบเขตแห่ง
สิทธิและหน้าที่ที่ชัดเจนตลอดกระบวนการเข้ามีส่วนร่วม โดยจะต้องไม่เป็นการลิดรอนผลประโยชน์
ของคนท้ังชาติโดยรวม  

ขณะเดียวกันชุมชนยังสามารถท่ีจะบริหารจัด การจัดการน้้า ได้โดยชุมชนเอง โดยยึด
รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถน้ามาบูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ เนื่องจากการ บริหารจัดการน้้าเป็นการจัดการเพ่ือให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติ การ บริหารจัดการตามแนวปรัชญานี้ จึงเป็นเพียงการ
ควบคุม ดูแลมิให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถ ที่จะรองรับได้ 
ซึ่งจาก ปรากฏการณ์น้้าท่วมฉับพลัน ดินถล่มในหลายพ้ืนที่ของประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จนขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
สูงชัน การเพาะปลูกพืชเกษตรโดยขาดการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม รวมถึงการตั้งถิ่นฐานชุมชน
ในพ้ืนที่ต้นน้้า ล้วนมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การที่จะท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดิน น้้า ปา ชุมชน (เรียกรวมกันว่าระบบ
นิเวศลุ่มน้้า) ได้รับการคุ้มครองและจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนยาวนานได้นั้นไม่ได้หมายความ
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ต้องแสวงหางบประมาณเป็นจ้านวนมากเพ่ือฟ้นฟูระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ เพราะแม้ว่าจะมีการลงทุนและการจัดสรรงบประมาณมากเท่าใด ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า
ทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการฟ้นฟูอย่างยั่งยืน เนื่องจากหากชุมชนในท้องถิ่นไม่ได้ความร่วมมือใน
การบ้ารุงรักษาและฟ้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็จะเสื่อมโทรมอีกต่อไป 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ บริหารจัดการน้้าจึงเป็นการน้าเอาความเป็นทางสาย
กลาง การเข้าถึงความเป็นไปของธรรมชาติ การเกื้อกูลของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศมาใช้ในการ
จัดการ เป็นการจัดการที่เริ่มต้นจากการปฏิบัติจริงให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อพิสูจน์ความส้าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรน้้า ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ชุมชนใช้ทรัพยากรน้้าเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืนในเชิงของ
การก้าหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นเครื่องมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการด้าเนินโยบายได้อย่างเข้มแข็ง  เนื่องจากนโยบายที่ดีนั้นต้องเป็น
นโยบายที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีความเสมอภาค เท่าเทียม และให้โอกาสแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในการน้านโยบายไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงของแต่ละบุคคล หรือชุมชน ความ
พอเพียง จึงส่งผลต่อการด้าเนินนโยบายที่ไม่เน้นการลงทุนมหาศาล ไม่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
                                                 

 กิติชัย รัตนะ , การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน ้า , (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๓๖. 
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เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบแข่งขัน ก็รัฐสามารถด้าเนินนโยบายในลักษณะนี้ได้ ย่อมเป็น
การสร้างหลักประกันให้กับชุมชนและสังคมได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการดูแลและจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กล่าวโดยสรุป หากพิจารณาในแง่ของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจหมายถึงการเห็นความส้าคัญของการสร้างความสมดุลของทรัพยากร
น้้า เช่น การดูแลรักษาพ้ืนที่ปาต้นน้้า และก้าหนดกติกาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าร่วมกัน 
โดยไม่เป็นการท้าให้ทรัพยากรน้้าเสื่อมโทรมลงไป เป็นการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

๒.10 การจัดการชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Paticipation) ใน

การบริหารจัดการหรือการด้าเนินงานโครงการของรัฐ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับชาติและระดับสากล การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นคุณค่าที่ส้าคัญท่ีมีต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Paticipation Democracy) และเป็นหลักส้าคัญของธรรมาภิบาลใน
การบริหาร ซึ่งจะน้าไปสู่การบริหารจัดการและการตัดสินใจในทุกนโยบายสาธารณะเพ่ือที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมถือ
เป็นแนวคิดท่ีมีการแพร่หลายในวงการพัฒนาโดยมีฐานแนวคิดมาจากโลกตะวันตกโดยและถูกน้ามาใช้
ในทางสังคมวิทยา ปัจจุบันการมีส่วนร่วมถือเป็นฐานแนวคิดท่ีได้ถูกน้ามาใช้ในทุกวงการ โดยเฉพาะใน
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหมท่ี่เรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินเปด (Open Governance) 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ และได้มีแผนปฏิบัติการ
เกิดข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใน
การบริหารราชการแบบนี้รัฐจะต้องเปดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกฎหมายต่างๆ รวมถึงประชาชน
จะต้องมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมี
สิทธิในการตรวจสอบการใช้อ้านาจของรัฐ ดังรายละเอียดที่ได้ศึกษารวบรวมมาดังนี้ 

๒.10.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ภายใต้กรอบความคิดที่จะสร้างความทันสมัยให้เกิดข้ึนตั้งแต่ป ค.ศ. ๑๙๖๐ หลายประเทศ
ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนชาวบ้านในพื้นถ่ินต่างๆ ให้เปดรับเอาเทคโนโลยีใหม่  ๆ และให้ความส้าคัญต่อ
ความรู้พื้นถ่ินในฐานะความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ ที่จ้าเป็นจะต้องรับเอา
เทคโนโลยีเข้าไปทดแทนในบางกรณีโดยอาศัยการแทรกซึม การกดดัน หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการครอบง้า
โดยภาครัฐหรืออ้านาจเบื้องบน ผลที่ตามมาท้าให้นักพัฒนา นักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
(Non Government Organizations = NGOs) ได้ผนึกก้าลังผลักดันกรอบความคิดในการพัฒนาที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วมที่ว่านั้นไม่ใช่แค่การร่วมรับฟังนโยบายจากทางภาครัฐ
เท่านั้น หากแต่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) ให้เกิดข้ึนกับ



 

 

๖๕ 

ประชาชนหรือชาวบ้านและเป็นที่มาของการนิยามความหมายที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่าง
หลากหลายมิติ เป็นต้นว่า 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท้างานที่เปดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือระดับประเทศ เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ ( Ownership) และจะท้าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ ( Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ
ขณะเดียวกันยังหมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของ
โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนาเข้ามามีส่วนกระท้าให้เกิดการพัฒนามิใช่
เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้ถือเป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงและถาวร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาท้ากิจกรรมตามที่ผู้น้าท้องถิ่นคิดหรือจัดท้าขึ้น 
เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง  ๆ มีกิจกรรมและวิธีด้าเนินงานของตนอยู่แล้ว ประชาชนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้แต่ผู้บริหารการพัฒนามักไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยพยายามสร้างสิ่ง
ใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิดหรือโครงการของตน 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน  และถือเป็นการพัฒนาที่เกิดข้ึนตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” ( Alternative 
Development) โดยมุ่งเปาการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็กโดยตรง และให้ความส้าคัญต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน ( Basic Needs) เช่น การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อปัจจัย ๔ รวมถึงการให้
ความส้าคัญและให้ความสนใจในข้อจ้ากัดในการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยค้านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ( Human Flourishing)  ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท้าและเกี่ยวข้องกับ
มวลชนในระดับต่างๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรใน
การกระท้าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและต่อโครงการ  

                                                 

 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธ,ี (นนทบุรี : ส้านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

 เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส อาร์. พรินติ้ง แมสโปร
ดักส์), ๒๕๔๕. 

 ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ, กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการท้าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓. 

 Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, 
(Blackwell: Cambridge M.A. and Oxford UK, 1993), pp. 31-32. 

 ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย, “ผลของการให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ปวยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 



 

 

๖๖ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการมีส่วนร่วมน่าจะหมายถึงการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือ
โครงการนั้นเกิดผลส้าเร็จ ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ด้วยความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของ (Ownership) ที่มีพลังในการต่อรองทางการตัดสินใจ ( Empowerment) และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความชอบธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 

๒.10.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

“การมีส่วนร่วม” มีกรอบแนวคิดที่กว้างขวางและสามารถเกิดข้ึนได้ในขอบเขตและระดับท่ี
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับประเภทและประเด็นปัญหา การนิยามการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปในลักษณะการ
บรรยายองค์ประกอบและรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า เป็นการเปดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด้าเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท้าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ส่วนราชการจะด้าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลส้าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  ขณะเดียวกันในหลักการข้อที่ ๑๐ ของค้าประกาศกรุงริโอ ( Principle 10 of Rio 
Declaration) เนื่องในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ได้กล่าวถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหลักการส้าคัญประการหนึ่งที่จะ
น้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่า 

“การจัดการปญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะกระท้าได้ดีที่สุดด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องในระดับต่างๆ ในระดับชาติ ปจเจกบุคคลต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลขา่วสารที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ อันรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัสดุอันตรายและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน และต้องมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะต้อง
เอ้ืออ้านวยและส่งเสริมความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และต้องจัดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการทางศาลและทางปกครองได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการได้รับการชดเชย
และการเยียวยาความเสียหาย” 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านมามีนักวิชาการ นักพัฒนา ได้น้าเอาเจตนารมณ์ท่ี
ประกาศไว้มาอ้างอิงเพ่ือยืนยันหลักการมีส่วนร่วมและเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบส้าคัญของการมีส่วนร่วม 
ก่อนที่จะมีการสรุปใจความส้าคัญ ๓ ประการหรือที่เรียกกันว่า “Three Access Principles” มาเป็น
แนวทางและเงื่อนไขเชิงประจักษ์ว่า หลักการมีส่วนร่วมนั้นน่าจะประกอบด้วย 

                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



 

 

๖๗ 

๑. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information) 
๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลและอย่างมีความหมาย (Informed and 

Meaningful Public Participation) 
๓. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการได้รับการเยียวยาความเสียหาย (Access to 

Justice or Access to Redress and Remedy) 
ที่ผ่านมานักวิชาการหลายฝายต่างมีความเห็นร่วมกันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้อง

ประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๓ ประการดังที่กลา่วมานี้ และถือเป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าหรือความส้าเร็จ
ของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างไรก็ตาม “การมีส่วนร่วม” ในกรอบความคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาจะมีฐานความคิดที่แตกต่างอยู่ ๔ 
แนวทาง กล่าวคือ ๑) กรอบความคิดท่ีเป็นความเชื่อในศักยภาพของ “ปัจเจกชน” ที่จะมี “สิทธิ” ในการ
แสดงความคิดเห็นของตนต่อการพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด และสามารถรวมตัวกันในรูปของประชาคม เพ่ือ
ร่วมกันจัดการกิจการของชุมชน ๒) การมีส่วนร่วมในแนว “ชุมชนนิยม” (Communitariansim) ซึ่งเน้น
ความส้าคัญของชุมชนมากกว่าปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนในการร่วมกันก้าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนร่วมกัน ๓) แนวคิดเชิงผสมผสานระหว่างปัจเจกชนกับชุมชนนิยม และ    
๔) หลักการจัดการร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ความเชื่อในศักยภาพของปัจเจกชน 

การมีส่วนร่วมทางสังคมเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ความส้าคัญ
ในเรื่องของ “สิทธิ” และ “ความเสมอภาค” ระหว่างประชาชน และความเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมยังมีความ
เกี่ยวพันลึกซึ้งกับความเชื่อในเรื่อง “ปัจเจกชน” ( Individualism) ที่มีความสามารถและศักยภาพที่
สามารถคิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้  และสามารถรวมตัวกันในรูปของ“ประชาคม” เพ่ือร่วมกันจัดการ
กิจการของชุมชนและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆ คน ภายใต้กฎกติกาที่ก้าหนดร่วมกันและตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานแห่ง “การเสียสละ” และความสมัครใจที่จะเข้าสู่ “พันธัสัญญาทางสังคม” (Social Contracts) 
ตามเกณฑ์แห่ง “เสรีภาพ” และ “สิทธิขั้นพ้ืนฐาน” บางประการ 

๒. ความเชื่อในแนวคิดชุมชนนิยม 

แนวความคิดชุมชนนิยมได้รับอิทธิพลจาก Tonnies ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยาเยอรมันใน
ศตวรรษท่ี ๑๙ ซึ่งอธิบายคู่ตรงข้ามของชุมชนขนาดเล็ก (Gemeinschaft) ซึ่งสมาชิกมีการรู้จักกันเป็น
การส่วนตัวในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( Face-to-Face Relations) เปรียบเทียบกับ
สังคมขนาดใหญ่ (Gesellschaft) ซึ่งสมาชิกไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ติดต่อสัมพันธ์กันตามบทบาท
และสถานภาพในยุโรปในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม นักคิดในแนวชุมชนนิยมมักค่อนข้างหวาดระแวงต่อแนวคิดท่ีให้ความส้าคัญต่อปัจเจก 
ชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เน้นการแข่งขันซึ่ง “บุคคล” ที่มีความสามารถท่ีสุดคือผู้ชนะ ถูกน้าไป
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี (ซึ่งนักคิดแนวชุมชนนิยมเชื่อว่า) เปน็ระบบแบบ “มือใครยาวสาวได้
สาวเอา” ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ขาดความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่อนแอ 

ในแนวคิดแบบชุมชนนิยมรัฐถูกมองอย่างหวาดระแวงว่ารับใช้เฉพาะกลุ่มผู้มีอ้านาจและ
อิทธิพลซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี ๒๐ ในประเทศ



 

 

๖๘ 

ก้าลังพัฒนารัฐมักจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา  เนื่องจากระบบบริหารราชการซึ่งอืดอาด
อุ้ยอ้ายและการผูกขาดการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางของอ้านาจท้าให้นโยบายการพัฒนาหลายอย่างไม่
สามารถสนองตอบและแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าได้อย่างทันท่วงที หลาย
ครั้งได้เกิดการพยายามปฏิเสธที่จะให้รัฐยุ่งเก่ียวในบางกิจกรรมและบางโครงการ  ซึ่งถือเป็นอิทธิพล
ของกระแสชุมชนนิยมที่รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทต่อปัญหาหรือการพัฒนาให้อยู่ในฐานะของ “ผู้
รับฟัง” ที่ต้อง “ยอมรับ” และ “เปดประตู” ให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
กระบวนการการพัฒนาหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓. การผสมผสานฐานคิดของปัจเจกชนและชุมชนนิยม 

แนวความคิดในเรื่องนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการสร้าง “ทุนทางสังคม” บนพื้นฐาน
ของการสร้าง “ประชาสังคม” โดยมีฐานรากทางความคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อม่ันในศักยภาพของ
ปัจเจกชน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธความสุดโต่งในชุมชนนิยมที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา จนเกิด
การขับเคลื่อนในลักษณะประชาสังคมที่ไม่อยากให้รัฐเข้ามายุ่งเก่ียวในชุมชน และในทางตรงกันข้าม
อาจจะต้องมีการเปดช่องว่างให้รัฐเข้ามายุ่งเก่ียวได้ในฐานะที่เป็นองค์การที่พร้อมจะการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และมีส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด 

๔. หลักการจัดการร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชน 

การมีส่วนร่วมแบบหลักการจัดการร่วมกัน  ส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและชุมชน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีปัญหาบางประการใน
กิจกรรม โครงการ หรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐ เป็นต้นว่า ๑)  ทุกภาคส่วนหรือบางกลุ่มใน
ชุมชนยังไมไ่ด้มีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน ๒) เกิดปัญหาความขัดแย้งข้ึนในหน่วยราชการระหว่างระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และ ๓) เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการกระทบกระท่ัง
กับชุมชนใกลเ้คียง ซึ่งจ้าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดการหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อย่าง
ไรก็ตามรูปแบบการจัดการร่วมกันเป็นรูปแบบที่นักวิชาการหลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่รูปแบบ กฎเกณฑ์ รวมทั้ง “ใคร” ควร
เข้ามาจัดการร่วมกันย่อมต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละสถานการณ์นั้น  ๆ ซึ่งไม่มีสูตร
ส้าเร็จตายตัว 

จากการศึกษายังพบว่าการมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ 
๑) การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ( Formal-informal Participation) ที่เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตาม
ขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้  และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่
เกิดข้ึนอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือในบรรยากาศของ
ความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ  และ ๒) การมีส่วนร่วมทางตรง 
(Direct Participation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่าง  ๆ โดยได้มี

                                                 

 Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, 
Ibid., p. 6. 



 

 

๖๙ 

ส่วนร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องโดยผ่านองค์กรที่
จัดตั้งโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน   

ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff ยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วม
ว่าประกอบด้วย  ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision Making) ๒) การมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการ (Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการ
ก้าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือน้าทางที่เลือกมาสู่การ
ปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ 

๑.๑ การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในชุมชนและ
วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส้าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส้าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้
ข้อมูลที่ส้าคัญของชุมชนและปองกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งคนในชุมชนสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรร
บุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน้าเข้ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของชุมชน 

๑.๒ การตัดสินใจในช่วงด้าเนินการ คนในชุมชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วง
เริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด้าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส้าเร็จในช่วงนี้เกิดข้ึนได้มากกว่าการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการและวิธีการด้าเนินโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓ การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเก่ียวข้องในชุมชนเมื่อโครงการเข้ามามี
การเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือก้าหนดกฎเกณฑ์ส้าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย การ
ประชุมเพ่ือจัดท้านโยบาย การคัดเลือกผู้น้าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร  

 

                                                 

 Cohen J.M. and Uphoff N.T., Participation’s Place in Rural Development : 
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๗๐ 

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

ในช่วงนี้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถด้าเนินการได้หลายรูปแบบ 

ได้แก่ สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักท่ีส้าคัญ
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นท่ีสามารถน้ามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วม 
สิ่งส้าคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือการรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท้าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การ
ได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งท่ีพบว่ามีความไม่เท่า
เทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัว
กันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิก
อาสา ซึ่งท้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานใน
โครงการส้าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน
หรือท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้งยังท้าให้เกิดการ
สื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค้าแนะน้าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อ
โครงการเข้ามา 

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั้งนี้การขอความร่วมมือไม่จ้าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจากน้าโครงการ
เข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ไม่ควร
มองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 

๓.๑ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคล เช่น เป็นการ
เพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท้าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้ควร
วิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและด้าเนินการให้เกิดข้ึน 

๓.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ 
บริการหรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการ
ผสมผสานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๓.๓ ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ้านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือใน
โครงการ ผลประโยชน์ส้าคัญท่ีได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อ้านาจทาง
การเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท้างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน และจะ



 

 

๗๑ 

เป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้หากผลที่ออกมา
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย ทั้งนี้เรา
สามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่ง
ท้าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วย
กับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่างๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและท้าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง  ๆ จึงจะได้รับการ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อ้านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปดกว้างในความคิดเห็นโดย
การสื่อสารสองทางในประเด็นที่เก่ียวข้องกับประชาชน และในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ซึ่งสามารถจ้าแนกตามมิติของระดับการมีส่วนร่วมมี ๓ 
รูปแบบ  ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ ( Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝายหนึ่งรู้สึกด้อยอ้านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝายหนึ่ง เป็นต้น 

๒. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน ( Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
การก้าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด้าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

๓. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ( Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝาย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน้ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ควรเปดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อส่วนรวม ทั้งในแง่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีรวมถึงจะต้องเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนติดตามมา ทั้งนี้ควรที่จะมีแนวคิดและเปาหมายที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมเป็นคุณค่าท่ีส้าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมายและโครงการต่างๆ 
ของรัฐ ควรที่จะได้มีโอกาสได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น รวมทั้งมี

                                                 

 เฉลียว  บุรีภักดี และคณะ , ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานสภาสถาบัน  
ราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



 

 

๗๒ 

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจภายใต้กลไกและรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รัฐสามารถ
น้าเอาข้อมูล ข้อคิดเห็น และผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนไปเป็นกรอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นมาตรการส้าคัญรูปแบบหนึ่งในการแบ่งสรรอ้านาจ 
(Redistribution of Power) ในการตัดสินใจให้กับประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ้านาจอธิปไตย  
การให้สิทธิแก่ชุมชนในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเพ่ิม
อ้านาจให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถน้าไปสู่ระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นรูปแบบและกลไกส้าคัญท่ีจะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน ( Empowerment) ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและพั ฒนาคนโดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของภาครัฐมากขึ้น 

๔. การมีส่วนร่วมน้ามาซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้านมากข้ึน เนื่องจากรัฐได้
น้าเอาทัศนะที่หลากหลายของฝายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม โครงการ
หรือนโยบายของตน ท้าให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนองตอบหลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค 
(Equity) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปดโอกาสให้ทุก
ฝายที่เก่ีข้องและได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได้ 

๖. การมีส่วนร่วมจะน้าไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีการพัมนาที่ยั่งยืน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากภาครัฐไม่มีก้าลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดส่องว่าไม่มีการละเมิด
กฎหมายแต่จะมีเครือข่ายประชาชนคอยเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องในเรื่องดังกล่าวแทน 

ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการส้าคัญ ได้แก่  
๑. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือ

ไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม  

๒. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ  

๓. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแม้จะก้าหนดว่าผู้เข้
าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่กิจกรรมที่ก้าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเปา
หมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้   

 

                                                 

 ถวิลวดี บุรีกุล, 2548. การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ , (นนทบุรี :สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๓. 



 

 

๗๓ 

ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังข้ึนอยู่กับเงื่อนไขย่อยอื่นอีกเป็นต้นว่า ประชาชนต้องมี
เวลา ประชาชนต้องมีความสนใจประชาชนต้องสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝาย 
ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อต้าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคมด้วย   

ส้าหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด้าเนินการ โดยอาจเปดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากระดับต่้าไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบาง
โครงการอาจสามารถด้าเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ส้าหรับโครงการที่
มีความซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาควรด้าเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย  ๆ รูปแบบเข้าไว้
ด้วยกันเพ่ือความส้าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ  ได้แก่ 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด้าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่
จะมีการตัดสินใจด้าเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ ( Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างผู้ด้าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดท้ารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นและ
เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ( Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอ้านาจตัดสินใจในการท้าโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท้าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด้าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑ การประชุมในระดับชุมชน ( Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพื่อรวมหลายๆ ชุมชนในคราว
เดียวกันในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือคล้ายกัน 

๓.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ( Technical Hearing) ส้าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ้าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อโครงการ การ

                                                 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, กลวิธี แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๖. 

 สุคนธ์ เครือน้้าค้า และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๔๕. 



 

 

๗๔ 

ประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะต้องน้าเสนอต่อสาธารณะ รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓ การประชาพิจารณ์ ( Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนการ
ด้าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปดเผยไม่มีการปดบัง ทั้งฝายเจ้าของ
โครงการและฝายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้อง
มีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจนซึ่งอาจมา
จากการร่วมกันก้าหนดขึ้นและแจ้งให้ทุกฝายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนักและไม่เก่ียวข้องกับนัยของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทาง
กฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดให้หลายวันและไม่จ้าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่
เดียวตลอดไป 

๔. การร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วน
งานที่เก่ียวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเปาหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ 
ไม่สามารถด้าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก ทั้งนี้อาจด้าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ้านาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกในฐานะท่ี
เป็นตัวแทนขององค์กรที่ท้าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนจะมีบทบาทชี้น้าการ
ตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆ ว่าจะมีการวางน้้าหนักของ
ประชาชนไว้เพียงใด 

๕. การใช้กลไกทางกฎหมาย ( Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในเชิงของการปองกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและปองกัน
สิทธิของตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเอง
คิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี ต่งก็ได้ให้
หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑ ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒ ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓ ด้านการก้าหนดนโยบาย  
๕.๔ ด้านการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕ ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖ ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗ ด้านการออกกฎหมาย  
ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูป

ขององค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะท้าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด้าเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนด้วย 



 

 

๗๕ 

ขณะเดียวกันสถาบัน  IAP2 (International Association for Public Participation)  
ซึ่งเป็นสถาบันฝกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้จัดระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ  ที่ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมีบทบาท
น้อย เปาหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ้าเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค้าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ้าเป็นและถูกต้อง 

๒. การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ ( Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปาหมายคือการได้รับ
ข้อมูลและรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไขตัวอย่าง 
เช่น การส้ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ ค้าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

๓. การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท ( Involve) เป็นการเปดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมท้างาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่าง
รัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เปาหมายคือ การท้างานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างความม่ันใจว่า ความ
ต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การส้ารวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ ค้าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การ
ท้างานกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชนสะท้อนในทางเลือก 

๔. การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ ( Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่
ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและรัฐท้างานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เปาหมายคือ การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและ
แนวทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ค้าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่วมงานกับประชาชน 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะน้าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

                                                 

 ส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 

 United Nation, “Popular Participation asa Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert”. 
Department of Internation Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), 
pp.123-124. 
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๕. การมีส่วนในระดับให้อ้านาจแก่ประชาชน ( Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงที่สุด เปาหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะด้าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยกระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการ
ตัดสินใจขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ค้าสัญญาที่
หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 

ส้าหรับระดับการมีส่วนร่วมนั้นแบ่งได้เป็น ๕ ระดับ  จากการมีส่วนในระดับต่้าสุดไปถึง
ระดับสูง คือ ๑) การให้/รับข่าวสาร ( Inform) ๒) การปรึกษาหารือ ( Consult) ๓) การร่วมคิดร่วมท้า 
(Involve) ๔) การเป็นหุน้ส่วนหรือภาคี ( Collaborate) และ ๕) การเสริมพลังอ้านาจ ( Empower) 
การเลือกระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีระดับและเทคนิคท่ีใช้แสดงเป็นตารางให้เห็น
รายละเอียดตามตารางท่ี ๒.๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงระดับการมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ ทางเลือกของรูปแบบ
ที่ใช ้

เทคนิคการใช้ 

๑)  ให้ข้อมูล (Inform) ให้ประชาชน
ตระหนักและให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล โฆษณาทางสื่อ / ตั้งตู้แจกข้อมูลข่าวสาร / แผ่นพับ / 
จัดท้าวีดีทัศน์ / เปดเว็บไซต์ให้ข้อมูล / ตั้งทีมออกไป
รณรงค์นอกพื้นที่ / เปดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / เอกสาร
ข้อเท็จจริง / จดหมายข่าว / รายงานการศึกษาทาง
เทคนิค / รายการโทรทัศน์ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

ทัศนศึกษา / การประชุมชี้แจงของหน่วยงาน / ค้า
ประกาศของทางราชการ 

การปรึกษาหารือรับ
ฟังความคิดเห็น 
(Consult) 

เพื่อให้ได้มาซ่ึง 
Input/Feedback 
จากประชาชนอย่าง
กว้างขวาง 

ชักชวนให้ประชาชน
มาเข้าร่วมใน
กระบวนการ 

ประชาพิจารณ์ / จัดงานการแสดง ( Exhibition) เสวนา
ประชาชน / การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับ
ข้อมูลจากประชาชน / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ / 
จัดแถลงข้อเท็จจริง / การสนทนากลุ่มย่อย / เวที
สาธารณะ 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐ
ให้ Feedback 

ท้าแบบสอบถาม / จัดท้าแบบฟอร์มการแสดงความ
คิดเห็น / การสัมภาษณ์รายบุคคล / การสนทนากลุ่ม
ย่อย / สายด่วนสายตรง / การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ / การร่วมลงประชามติ (ตามกฎหมายไทย) 

                                                 

 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “โครงการจัดท้ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดท้านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓. 
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ระดับการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ ทางเลือกของรูปแบบ
ที่ใช ้

เทคนิคการใช้ 

การร่วมคิดร่วมท้า 
(Involve) 

เพื่อให้เกิดการ
สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การประชุมกลุ่มย่อยในการวางแผน / คณะกรรมการ
ระดับท้องถิ่น / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ / การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การเป็นหุ้นส่วนหรือ
ภาคี (Collaborate) 

เพื่อสร้าง
ฉันทานุมัต ิ

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา / เวทีผู้มีส่วนได้เสีย / ฟอรัม
แผนภูมิภาค / การจัดท้าแผนที่ความคิด 

การเสริมพลังอ้านาจ
ของประชาชน 

เพื่อสร้างเวทีให้
ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การปฏิบัติตามการประเมินผลและค้าแนะน้าของภาค
ประชาชน 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐให้ 
Feedback 

การลงคะแนนเสียง (Referendum ในต่างประเทศ) 

 

กล่าวโดยสรุป กรอบคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในงานพัฒนานั้น ในยุคต้นของการพัฒนา
ชุมชน แม้จะมีจุดดีในแงข่องการต้องการสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน แต่ในภาคปฏิบัติเมื่อน้ามา
ใช้ในประเทศด้อยพัฒนาที่อ้านาจบริหารมีลักษณะรวมศูนย์ การมีส่วนร่วมจึงอาจกลายเป็นการเกณฑ์ 
(Recruitment) ให้ค้นเข้ามาร่วมภาย ใต้ ้ปรัชญาของการต้องการเปลี่ยนคนในประเทศด้อยพัฒนา
เหล่านี้ให้ทันสมัยมากข้ึน ให้รูจ้ักคิดเพ่ือพัฒนาตนเอง ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือให้พ้นจาก
สภาพความยากจนและด้อยพัฒนา ขณะเดียวกันในการมีส่วนร่วมในรูปแบบปัจจุบันมีการเปดกว้าง
และยอมรับในสิทธิของประชาชนและชุมชนมากขึ้น  ท้าให้ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แสดงพลังแห่งการมีส่วนร่วมออกมาในหลายระดับ ประกอบด้วย 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด้าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมี
การตัดสินใจด้าเนินโครงการ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างรัฐในฐานะเป็นผู้ด้าเนินการโครงการพัฒนากับประชาชนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจัดท้ารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะหรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ มีส่วนร่วมแนะแนวทางท่ีน้าไปสู่การตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาหรือการด้าเนินการพัฒนา
ใดๆ ที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี ทั้งนี้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน้าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการพัฒนา 
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๔. ความร่วมมือ (Public Collaboration) หมายถึง การเปดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจในการพัฒนา 
และมีการด้าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

๕. การเสริมอ้านาจแก่ประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที่ประชาชนบทบาท
ในระดับสูงในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้องและปองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้รับความ
เป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

๒.10.๓ รูปแบบของการมีส่วนร่วม  

จากกรอบคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ด้าน ที่คณะผู้วิจัยได้
สรุปวิเคราะห์และน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากการศึกษาเชิงลึก
พบว่าในแต่ละด้านนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการเอาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเข้ามา
ประยุกต์หรือผสมผสานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. การรับรู้ข่าวสาร ( Public Information) 

ในเรื่องนี้ มัลลิกา ผลอนันต์  ได้กล่าวถึงการรับรู้ข่าวสารที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
การโน้มน้าวใจที่จะมีผลต่อการพัฒนาหรือเปลื่ยนแปลงใดๆ นั้นมีความเชื่อว่าการท่ีจะชักจูงใจ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเหมือนกับการกระตุ้นบุคคลนั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เรา
ต้องการให้เป็น ในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการ
ตอบสนองซึ่งเรียกว่าพื้นเพเดิมของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่ส้าคัญมากในการที่จะเกิดการรับรู้
ได้จากการสื่อสาร ดังนั้นในการจูงใจบุคคลใดนั้นเราจะต้องศึกษาถึงพ้ืนเพเดิมของบุคคลคนนั้น
ก่อนว่า ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ระดับการศึกษา ทังนี้สามารถแบ่งลักษณะของการรับรู้เพ่ือการ
พัฒนาของคนได้ ๔ ระดับ ดังนี้  

๑) กลุ่มเชื่อ ( Believer) เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการจะท้าให้เกิดการรับรู้หรือการ
ชักจูงให้ปฏิบัติตามที่เปาหมายทางการพัฒนา เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติความรู้ ประสบการณ์ 
ข้อมูลต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกันกับการพัฒนา จึงเชื่อและเห็นด้วยในสิ่งที่พัฒนาได้สื่อออกไป  

๒) กลุ่มสงสัย ( Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์หรือเปาหมายทางการพัฒนาที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ และคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เกิดความสงสัยในเรื่องนั้น เช่น ในการสร้างเขื่อนคนกลุ่มนี้จะมี
ข้อมูลว่ามีท้ังประโยชน์และโทษ กล่าวคือ มีความเชื่อว่าเขื่อนใช้ผลิตกระแสไฟฟาถือว่าเป็นผลดี 
แต่ขณะเดียวกันเข่ือนก็จะเป็นสาเหตุของการท้าลายสภาพแวดล้อมไปด้วยอีกทางหนึ่ง ข้อสงสัย
ดังกล่าวจะท้าให้คนกลุ่มนี้ตัดสินไม่ได้ว่าระหว่างประโยชน์และโทษนั้นสิ่งใดมีมากกว่ากัน และเขา
จึงยังไม่ตกลงใจเชื่อว่าการสร้างเขื่อนเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นในการที่จะพัฒนาอะไรจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ให้เขาหายสงสัยก่อน  

                                                 

 มัลลิกา ผลอนันต์, ทฤษฎีการสื่อสาร , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า 
๔๒-๔๓. 



 

 

๗๙ 

๓) กลุ่มเฉื่อย ( Apathetic) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่จะพัฒนาเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกันตนเอง เช่น รู้สึกว่าการจะสร้าง
เขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนนั้นไม่เก่ียวข้องกับตนเองเพราะเข่ือนสร้างที่ต่างจังหวัด แต่ตนเองอยู่
กรุงเทพมหานคร ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรจากการสร้างเขื่อนนั้น ดังนั้นหลักใน
การสร้างการรับรู้กับคนกลุ่มเฉื่อยนี้จึงต้องพยายามดึงเรื่องที่จะพัฒนาแสดงเหตุผลให้เขาเห็น
ว่าเปนเรื่องท่ีใกล้ตัวคนเหล่านี้ให้ได้ 

๔) กลุ่มปรปักษ์ ( Hostile) กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากท่ีสุดในการท้าความเข้าใจหรือ
ท้าให้เกิดการรับรู้ในด้านบวก เพราะเป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์หรือเปาหมายทางการ
พัฒนา ฉะนั้นจะใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูงสุดที่จะท้าให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง โดย
อาศัยเทคนิคทางการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เกิดความปั่นปวนในแง่ของความคิดหรือเกิดความไม่สมดุล
ทางความคิดเสียก่อน เป็นต้นว่าอาจจะให้คนท่ีเขานับถือเขาเกรงใจเป็นผู้ชักจูงเพ่ือให้เขาเปลี่ยน
จากกลุ่มปรปักษ์มาเป็นกลุ่มสงสัยก่อน และในช่วงที่เขาเกิดความปั่นปวนทางความคิด สมองก็จะ
เริ่มเปดรับข้อมูลต่างๆ มากข้ึน เราจึงเริ่มให้ชุดข้อมูลที่จะน้าไปสู่การรับรู้ข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา จนเขากลายเป็นกลุ่มเชื่อในที่สุด  

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation)  

ในเรื่องนี้การรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นได้จากการปรึกษาหารือ และสามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑) การปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) การปรึกษา
ประเภทนี้เป็นแบบที่ได้รับความนิยมและถูกน้ามาใช้ในการพัฒนาต่างๆ การปรึกษาจะเป็นการพบ
กันระหว่างผู้ให้ค้าปรึกษากับผู้ขอค้าปรึกษา การปรึกษาแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ขอรับ
ค้าปรึกษาให้สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เปาหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และปัญหาใน
การพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดผลมากที่สุด  

๒) การให้ค้าปรึกษาหารือแบบกลุ่ม ( Group Counseling) การปรึกษาประเภทนี้
อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรึกษาเชิงกระบวนการ และเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความต้องการ ประสบปัญหาหรือผลกระทบจากการพัฒนาที่คล้ายกันหรือตรงกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน โดยผู้ที่เก่ียวข้องจะมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ
ปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกัน ในปัจจุบันมักส่งเสริมการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก
ของปัญหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาที่ใหญ่ๆ 
หรือมีงบประมาณและผลกระทบที่สูง  

ส้าหรับองค์ประกอบของการปรึกษาหารือท่ีอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือมี ๕ 
องค์ประกอบส้าคัญ คือ  

๑) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน ( Positive Interdependence) สมาชิกในกลุ่มมี
ความส้าคัญทุกคน ความส้าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม สมาชิกจะประสบ
ความส้าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส้าเร็จ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนและ
ในขณะเดี่ยวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  



 

 

๘๐ 

๒) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ( Fact–to-Face Promotive Interaction) 
สมาชิกมีการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการ
ช่วยเหลือให้กลุ่มบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุ่มจะไว้วางใจ ห่วงใย ส่งเสริม ช่วยเหลือกัน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

๓) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน สมาชิกทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการท้างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถไม่มีใครได้รับประโยชน์โดยไม่ท้า
หน้าที่ของตน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จะต้องมีการทดสอบ
รายคน รายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมผู้ที่เก่ียวข้องในกลุ่มและจัดให้มีผู้สังเกตการณ์  

๔) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการท้างาน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะประสบความส้าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทักษะการท้างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาคามขัดแย้ง 
มีความเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

๕) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ( Group Processing) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท้างานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการ
ท้างานของกลุ่ม พฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้อาจท้าได้ทั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการและผระชาชน ทั้งนี้ประชาชนหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับข้อมูล
ปอนกลับเพ่ือร่วมแสดงทักษะการคิด  

๓. การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve)  

การตัดสินใจเป็นการน้าหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยในการการตัดสินใจเพื่อท้า
ให้ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีข้ึนภายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถท้าการประเมินได้โดยใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกที่
ดีที่สุด การท้าการตัดสินใจได้น้าเอาความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้เพราะบุคคลจะมีการ
เปรียบเทียบว่าผลลัพธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีที่สุดหรือไม่ แต่ถ้ามีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งทางแล้วก็
จะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีที่จะท้าให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ียุ่งยากและสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ 
ดังต่อไปนี้  

๑) มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแต่ละทางเลือกอาจจะอยู่ในรูปนโยบายใน
การปฏิบัติงานเทคนิคหรือข้ันตอนการด้าเนินงาน การที่มีทางเลือกมาก ๆ ถ้าจะอาศัยดุลพินิจส่วนตัวท้า
การตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ต่าง  ๆ เข้ามาช่วยในการ
ตัดสิน เพราะยังมีหลักประกันได้ว่าไม่ได้ตัดสินใจไปตามดุลยพินิจส่วนตัว 

๒) ข้อมูลในปัจจุบันมีจ้านวนมาก ถ้าน้าดุลยพินิจส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินแล้ว โอกาส
ที่จะผิดพลาดอาจจะมีมาก เพราะไม่อาจจะน้าข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาพิจารณาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
ห้วงเวลาที่จ้ากัดได้ 



 

 

๘๑ 

๓) เพ่ือลดความขัดแย้งลงเนื่องจากพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ถ้าไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่เหมือนกันท้าการตัดสินใจแล้วก็อาจจะท้าการตัดสินใจ
แตกต่างกันออกไปซึ่งจะท้าให้คนในองค์การเกิดการขัดแย้งกันขึ้นในกรณีที่ความเห็นแตกต่างกัน 

๔) เพ่ือลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือเครื่องมือแล้ว โอกาสที่เสี่ยง
ต่อความผิดพลาดนั้นมีสูง แต่การตัดสินใจที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วยแล้ว โอกาสของการตัดสินใจที่ผิดพลาด
นั้นมีน้อยหรือไม่เลยก็เป็นไปได้ 

๔. ความร่วมมือ (Public Collaboration)  

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นถือเป็นเทคนิคท่ีส้าคัญที่สุดซึ่งจะท้าให้เกิด การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการด้าเนินงานหรือการพัฒนาใด  ๆ ให้ประสบความส้าเร็จ เปรียบเสมือนการ
วางแผนความคิดทั้งหมดทุก  ๆ ด้านอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างรอบคอบ 
พิถีพิถัน หากเตรียมการไม่ดีเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้และท้าให้เสียเวลาเปล่า การวางแผนขั้น
นี้มีขั้นตอนและหัวข้อที่ต้องให้ความส้าคัญ ได้แก่  

๑) การก้าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าควรเป็นในระดับใด ซึ่ง
จะต้องชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดในการวางแผน โดยพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องคิดให้รอบคอบแต่ต้นว่า โครงการที่จะท้าเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเรื่องนั้นๆ เราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมระดับใด โครงการบางเรื่อง
อาจจ้าเป็นให้ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทมากถึงระดับการเป็นประชาชนหุ้นส่วนเพื่อร่วมกัน
ก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หรือบางโครงการอาจต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลยก็ได้ ซึ่ง
การวางแผนการด้าเนินงานจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากตามระดับของการมีส่วนร่วม อีกท้ังต้อง
ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

๒) กระบวนการหลัก กระบวนการรองและทีมงาน ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกและ
รักในหน้าที่ที่ตนท้า มีความอดทน และพึงระลึกเสมอว่า หน้าที่ของกระบวนการคือการขับเคลื่อน
ให้การประชุมนั้นเกิดการแสดงความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุม ส้าหรับทีมงานที่
เหลือ ได้แก่ กระบวนการรองซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วย กระบวนกรหลักเป็นผู้จดบันทึกการประชุมมี
หน้าที่เติมค้าถามในเวทีเพ่ือให้ประเด็นต่างๆ สมบูรณ์ขึ้น และเป็นผู้สังเกตการณ์คอยระวังไม่ให้มี
การเบี่ยงเบนประเด็นไปจากที่ตั้งไว้ ส่วนทีมงานเสริมเพื่อถ่ายภาพหรือเป็นผู้ช่วย ทั้งนี้จ้านวน
ทีมงานจะข้ึนอยู่กับจ้านวนหรือปริมาณของผู้เข้าร่วมประชุม และทักษะ/ประสบการณ์ของ
กระบวนกรหลัก  

๓) การตั้งประเด็นและค้าถาม ประเด็นค้าถามท่ีดีต้องชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจ
ง่ายเป็นเรื่องที่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมาก่อน แล้วน้าสิ่งที่ต้องการนั้นมาตั้งเป็นค้าถาม ควรตั้ง
ประเด็นหลักและแตกเป็นประเด็นย่อย หลังจากนั้นทีมงานทั้งหมดควรลองซักซ้อมจ้าลองเวทีการ
ประชุมโดยสมมติตนเป็นชาวบ้าน แล้วคิดว่าจะตอบค้าถามท่ีถามมาแบบใดได้บ้าง เมื่อชาวบ้าน
ถามค้าถามอย่างนั้น เราจะต้องตั้งโจทย์ถามกลับอย่างไรต่อไป  

๔) มีวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ชัดเจนว่าจัด
เพ่ืออะไร จัดไปท้าไม และจะเอาผลที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นไปท้า



 

 

๘๒ 

อะไร ทั้งนี้ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในตอนต้นของการประชุม หรือควรแจ้งล่วงหน้ากับ
กลุ่มเปาหมายก่อนถึงวันประชุม ในกรณีที่เป็นโครงการซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในระดับสูง  

๕) มีกระบวนการ ขั้นตอน แผนการด้าเนินงานที่ดี โดยก้าหนดแผนอย่างละเอียด
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครมีบทบาทและหน้าที่อะไร เวลาไหน ใครจะนั่งตรงไหน ใครจะพูดก่อน-
หลัง และจะแจกเอกสารตอนไหน ฯลฯ นอกจากนี้ส้าหรับทีมงานมือใหม่ ควรมีการซักซ้อมข้ันตอน
ของกระบวนการบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจ และช่วยลดข้อผิดพลาดเมื่อต้องจัดเวทีประชุมจริง  

๖) การวิเคราะห์กลุ่มเปาหมายผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เพศ วัย การศึกษา ผู้เข้า
ประชุมคาดหวังแค่ไหนจากการร่วมประชุม คนที่เข้าประชุมนั้นมีใครบ้าง กลุ่มผู้มีส่วนได้และกลุ่มผู้
มีส่วนเสียมีมากน้อยเพียงใด ใครมีผลกระทบโดยตรง ใครได้รับผลกระทบในแง่บวก ใครได้รับ
ผลกระทบในแง่ลบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญมากเป็นใคร มีบทบาทต่อความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียงใด ฯลฯ ทั้งนี้การทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มเปาหมายอย่างละเอียด จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการด้าเนินงานตามแผนในขั้นตอนอ่ืนๆ 
เปรียบเหมือนค้ากล่าวที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  

๗) สื่อและอุปกรณ์การสื่อสารที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจประเด็น เนื้อหาตรงกัน 
เช่น การเลือกวิดีทัศน์ควรเตรียมเรื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเวที ตรวจเช็คคุณภาพ
ก่อนวันจริง การเตรียมกระดาน กระดาษ การ์ด ปากกา เทปกาวหรือหมุด การเตรียมเอกสารแจก 
ฯลฯ 

๘) การเตรียมเกม โดยเลือกเกมที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมเรื่องการร่วมกันขุดคูระบายน้้าแก้น้้าท่วม การเลือกเกมควร
เลือกแนวที่สร้างความสามัคคี ช่วยกันท้างาน หรือหากเป็นเรื่องกรณีพิพาทกันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ควรเลือกเกมเก่ียวกับการเสียสละนอกจากนี้ทีมงานต้องลองเล่นเกมเอง ว่าเป็นเกมท่ีสนุก 
เหมาะสมกับกลุ่มและเวลาหรือไม่ เป็นต้น  

๕. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน (Public Empower)  

หมายถึง การที่ประชาชนบทบาทในระดับสูง ในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้อง
และปองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการ
พัฒนา การเสริมอ้านาจแก่ประชาชนมุ่งคุ้มครองภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ก็เป็น
อีกหนึ่งกลไกที่มีความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากโดยปกติแล้ว ทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจมักจะมีความสามารถในการคุ้มครองตนเองได้มากกว่าภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะใน
ความเป็นจริงนั้นภาคประชาชนมักจะขาดซึ่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมาย 
สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการถูกเอารัดเอาเปรียบจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเสริมอ้านาจแก่
ประชาชนไม่ใช่เพียงการแสดงบทบาทที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการ
มีกลไกอ่ืนๆ ที่สอดคล้องเพ่ือท้าให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่า
เทียม และยังรวมถึงการท้าให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกทาง
กฎหมายต่างๆที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนั่นหมายถึงระบบรัฐบาล รัฐสภาและตุลาการจ้าเป็นต้องมี



 

 

๘๓ 

ความมุ่งม่ัน ท้าให้กลไกทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประชาชนมีความศักดิ์สิทธิ์ และสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนและประเทศได้อย่างแท้จริง  

นอกเหนือจากกลไกข้างต้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งกลไก
ที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความส้าเร็จของการด้าเนินนโยบาย และการใช้ประโยชน์จาก
กลไกต่างๆที่มีอยู่ เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของ ๒ ส่วนผสมด้วยกัน ส่วนผสมแรกคือความ
พร้อมของนโยบายและกลไกทางสังคมอันจ้าเป็นและสอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งการมีวิสัยทัศน์อัน
ยาวไกลและการมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนของรัฐบาล รัฐสภาพ และตุลาการ
เท่านั้นที่จะท้าให้ส่วนผสมนี้เกิดขึ้น อีกส่วนผสมหนึ่งคือการท้าให้นโยบายและกลไกทางสังคมต่างๆ
นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้จริง ซึ่งเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยท้าให้นโยบายและกลไกต่างๆ สามารถถูกปรับปรุง
และปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุด  

๒.10.๔ นโยบายรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐)  มีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญนั้นก็คือ
การเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบราชการหรือการบริหารจัดการภาครัฐมากข้ึน ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก้าหนดมาตรการต่างๆ ให้แต่ละส่วนราชการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไว้ทั้งสิ้น ๖ ประการ ดังสาระส้าคัญต่อไปนี้ 

๑. ก้าหนดเงื่อนไขและแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและประชาชนทั่วไป 

๒. วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบปรึกษาหารือกับประชาชน การส้ารวจ
ความต้องการของประชาชน และ/หรือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างสม่้าเสมอเป็น
ระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน และควรมี
การสรุปรายงานผลการด้าเนินงานดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่และเป็นหลักฐานต่อไป 

๓. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Citizent Advisory Board) 
โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อ้าเภอ) เพ่ือให้ข้อคิดเก่ียวกับนโยบาย การบริหารงาน การ
บริการ แผนงาน หรือโครงการของรัฐ และก้าหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการวางระบบการให้ข้อมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับผลการด้าเนินงานและความพงพอใจของประชาชน 

๔. จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาร่วมท้างานกับข้าราชการ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕. น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงภาระความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเปดเผยผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย 

                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖), หน้า 
๒๕-๒๖. 



 

 

๘๔ 

๖. ก้าหนดให้ความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือเปดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งของการบริหารงานที่ดีของส่วนราชการ 

ขณะเดียวกันในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. 
๒๕๕๕)  มิติการมีส่วนร่วมได้ถูกก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการรูปแบบการท้างานให้มีลักษณะ
เชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝายต่างๆ รวมทั้งเปดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยในกลยุทธ์ที่ ๒.๓ ก้าหนดไว้ว่าให้มีการจัดระบบบริหารราชการให้เอ้ือต่อ
การท้างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ใน
ลักษณะเป็นภาคี / พันธมิตร / หุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ โดยด้าเนินการดังนี้ 

๑. ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท้างาน ประสานกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Networking) 

๒. เน้นการท้างานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ 
(Public-Private-Partnership = PPP) โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนในโครงการพัฒนาส้าคัญๆ 
ของประเทศ 

ในกลยุทธ์ที่ ๒.๔ ก้าหนดให้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยด้าเนินการ ดังนี้ 

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสังคมและภาคประชาชนในการพัฒนา
ระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพ่ือให้ประชาชนมีศักยภาพในการ
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึนจนถึงระดับของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ในส้านึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท้างาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่า วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการ
ปรึกษาหารือกับประชาชน ส้ารวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบที่มีต่อประชาชน 
และเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท้าให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งข้ึน 

๓. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน ( Lay Board) ในทุกระดับและจัดให้มี
อาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการริเริ่มให้มีการ
วางแผนและจัดท้างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Paticipation Planning and Budjeting) 

ล่าสุดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) มิติ
การมีส่วนร่วมได้ถูกก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่องการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ

                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๑), หน้า 
๓๒-๓๓. 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๖), หน้า 
๔๒-๔๓. 



 

 

๘๕ 

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในกลยุทธ์ที่ ๕.๒ ก้าหนดไว้ว่าให้มีการ
ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปดและการสร้างเครือข่าย โดยด้าเนินการดังนี้ 

๑. ส่งเสริมความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private-
Partnership = PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างและการให้การบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ที่
จ้าเป็นของประเทศท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมาก และภาครัฐไม่สามารถด้าเนินการได้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด้าเนินงานแบบร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
ด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้้าซ้อน มี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการ
ลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก้าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการร่วมลงทุนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางและการเงินการคลังของประเทศใน
ระยะยาว 

๒. เปดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
(Contestability) ในกิจการของภาครัฐที่ภาครับไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการเองและภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาแข่งขันได้โดยง่ายรวมทั้งปองกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนสามารถท้าให้
ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก้าหนดมาตรฐานและระดับการให้บริการ รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง 

๓. เปดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ
แทนภาครัฐโดยการจัดท้าข้อตกลงร่วม ( Compact) ในรูปแบบการด้าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเปาหมายของข้อตกลงอยู่ที่การร่วมกันด้าเนิน
ภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๔. พัฒนารูปแบบและการบริหารงานแบบเครือข่าย ( Networked Governance) โดย
การปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท้างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงการ
ท้างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดการ
พ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ มีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท้างานระหว่างองค์กรได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมที่เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนไว้หลายมาตรา โดยเฉพาะใน หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย เป็นต้นว่า ในมาตรา  ๒๖ การใช้อ้านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค้านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนเรื่องเก่ียวกับ “สิทธิชุมชน” 
นั้นได้ถูกบัญญัติไว้ใน ส่วนที่ ๑๒ ในมาตราที่ ๖๖ และ ๖๗ โดยบัญญัติไว้ว่า 

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน  ชุมชนท้องถิ่น  หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟ้นฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

                                                 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐. 



 

 

๘๖ 

มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์  บ้ารุงรักษา 
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุ้มครอง  
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ  ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้  ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

ขณะเดียวกันในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๘ ในเรื่องแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ยังได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องข้างต้น 
ในมาตราที่ ๘๕ ว่า รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค้านึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทั้งผืนดิน ผืนน้้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  และก้าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

๒. กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด้าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้้า
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

๓. จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด้าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

๔. จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ้ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

๕. ส่งเสริม บ้ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ตลอดจนควบคุมและก้าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน 



 

 

๘๗ 

ขณะเดียวกันในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับล่าสุด (ฉบับ คสช.)  มี
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมที่เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนไว้ โดยเฉพาะในตอนที่ ๓ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง เป็นต้นว่า  

มาตรา ๖๑ พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ความครอบครองของรัฐ เว้นแต่การเปดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา  ๖๒ พลเมืองย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางการปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 

พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือด้าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมอันใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชน และสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน้าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่น การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการตรากฎหมาย
หรือออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียส้าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด้าเนินการเพื่อน้าความคิดนั้นไปประกอบการพิจารณา 
โดยให้ค้านึงถึงพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมด้วย 

มาตรา ๖๓ ชุมชนย่อมมีสิทธิปกปอง ฟ้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

พลเมืองย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจน
การพัมนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

มาตรา ๖๔ สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม ในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับการคุ้มครอง 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบุคคลซึ่งมิได้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
                                                 

 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส้านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘), (เอกสารอัด
ส้าเนา) 



 

 

๘๘ 

กันด้วย ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ  ให้ความเห็น
ก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิพลเมืองและชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟอง
รัฐหรือหน่วยงานรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ในส่วนของหมวดที่ ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับล่าสุด (ฉบับ คสช.) ยังได้ก้าหนดแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และประชาชน เป็นต้นว่า 

มาตรา ๙๒ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐต้อง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน  ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

รัฐต้องส่งเสริม บ้ารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมก้าจัดภาวะมลพิษ
โดยมีมาตรการที่มีประสิทธิผล จัดหาเครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนด้ารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย และมีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ปาไม้ ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และด้าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยให้สอดคล้องกับหลักการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 

รัฐต้องจัดให้มีผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะบูรณาการ จัดระบบการใช้
ที่ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยค้านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการใช้ผังเมืองเป็น
แนวทางและมาตรบานในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน จัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการตามมาตรการนี้ 

กล่าวโดยสรุป จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ด้าเนินมากว่า ๑ ทศวรรษ 
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในส่วนของการพัฒนาระบบราชการที่จะเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
มีพัมนาการที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่การเปดโอกาสให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาท้างานร่วมกับ
ข้าราชการ (แผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๕๔๖-๒๕๕๐) จากนั้นได้ยกระดับความร่วมมือให้เกิดข้ึนในลักษณะ
การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนแบบภาคีเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน (แผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) ได้เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ การมีส่วนร่วมโดยการ
ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบระบบเปดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเปดให้
องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน หรือภาคเอกชนแข่งขันเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 



 

 

๘๙ 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ ชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม และได้รับความคุ้มครองจากทางภาครัฐให้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การสงวน  
บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ คสช. นั้นกลับพบว่ามีเจตนารมณ์ที่จะ
รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนไว้อย่างน่าสนใจ เป็นต้นว่า  พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้า
ชี้แจงและเหตุผลจากรัฐก่อนการอนุญาตหรือด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชน การ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแผนอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อส่วน
ได้ส่วนเสียส้าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึง
ก่อนด้าเนินการ ขณะเดียวกันชุมชนย่อมมีสิทธิปกปอง ฟ้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกมองว่าเป็นสมบัติของชาติ รัฐจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
 

๒.11 นโยบายแห่งรัฐบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐)  มีการ

ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญนั้นก็คือ
การเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบราชการหรือการบริหารจัดการภาครัฐมากข้ึน ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก้าหนดมาตรการต่างๆ ให้แต่ละส่วนราชการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไว้ทั้งสิ้น ๖ ประการ ดังสาระส้าคัญต่อไปนี้ 

๑. ก้าหนดเงื่อนไขและแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและประชาชนทั่วไป 

๒. วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบปรึกษาหารือกับประชาชน การส้ารวจ
ความต้องการของประชาชน และ/หรือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างสม่้าเสมอเป็น
ระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน และควรมี
การสรุปรายงานผลการด้าเนินงานดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่และเป็นหลักฐานต่อไป 

                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖), หน้า 
๒๕-๒๖. 



 

 

๙๐ 

๓. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Citizent Advisory Board) 
โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อ้าเภอ) เพ่ือให้ข้อคิดเก่ียวกับนโยบาย การบริหารงาน การ
บริการ แผนงาน หรือโครงการของรัฐ และก้าหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการวางระบบการให้ข้อมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับผลการด้าเนินงานและความพงพอใจของประชาชน 

๔. จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาร่วมท้างานกับข้าราชการ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕. น้าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงภาระความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเปดเผยผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย 

๖. ก้าหนดให้ความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือเปดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งของการบริหารงานที่ดีของส่วนราชการ 

ขณะเดียวกันในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. 
๒๕๕๕)  มิติการมีส่วนร่วมได้ถูกก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการรูปแบบการท้างานให้มีลักษณะ
เชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝายต่างๆ รวมทั้งเปดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยในกลยุทธ์ที่ ๒.๓ ก้าหนดไว้ว่าให้มีการจัดระบบบริหารราชการให้เอ้ือต่อ
การท้างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ใน
ลักษณะเป็นภาคี / พันธมิตร / หุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ โดยด้าเนินการดังนี้ 

๑. ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท้างาน ประสานกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Networking) 

๒. เน้นการท้างานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ 
(Public-Private-Partnership = PPP) โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนในโครงการพัฒนาส้าคัญๆ 
ของประเทศ 

ในกลยุทธ์ที่ ๒.๔ ก้าหนดให้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยด้าเนินการ ดังนี้ 

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสังคมและภาคประชาชนในการพัฒนา
ระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพ่ือให้ประชาชนมีศักยภาพในการ
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึนจนถึงระดับของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ในส้านึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท้างาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่า วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการ
ปรึกษาหารือกับประชาชน ส้ารวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบที่มีต่อประชาชน 
และเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท้าให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งข้ึน 
                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๑), หน้า 
๓๒-๓๓. 



 

 

๙๑ 

๓. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน ( Lay Board) ในทุกระดับและจัดให้มี
อาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการริเริ่มให้มีการ
วางแผนและจัดท้างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Paticipation Planning and Budjeting) 

ล่าสุดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) มิติ
การมีส่วนร่วมได้ถูกก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่องการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในกลยุทธ์ที่ ๕.๒ ก้าหนดไว้ว่าให้มีการ
ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปดและการสร้างเครือข่าย โดยด้าเนินการดังนี้ 

๑. ส่งเสริมความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private-
Partnership = PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างและการให้การบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ที่
จ้าเป็นของประเทศท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมาก และภาครัฐไม่สามารถด้าเนินการได้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด้าเนินงานแบบร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
ด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้้าซ้อน มี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการ
ลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก้าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการร่วมลงทุนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางและการเงินการคลังของประเทศใน
ระยะยาว 

๒. เปดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
(Contestability) ในกิจการของภาครัฐที่ภาครับไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการเองและภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาแข่งขันได้โดยง่ายรวมทั้งปองกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนสามารถท้าให้
ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก้าหนดมาตรฐานและระดับการให้บริการ รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง 

๓. เปดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ
แทนภาครัฐโดยการจัดท้าข้อตกลงร่วม ( Compact) ในรูปแบบการด้าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเปาหมายของข้อตกลงอยู่ที่การร่วมกันด้าเนิน
ภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๔. พัฒนารูปแบบและการบริหารงานแบบเครือข่าย ( Networked Governance) โดย
การปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท้างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงการ
ท้างานและทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดการ
พ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท้างานระหว่างองค์กรได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมที่เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนไว้หลายมาตรา โดยเฉพาะใน หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
                                                 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๖), หน้า 
๔๒-๔๓. 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐. 



 

 

๙๒ 

ชนชาวไทย เป็นต้นว่า ในมาตรา  ๒๖ การใช้อ้านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค้านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนเรื่องเก่ียวกับ “สิทธิชุมชน” 
นั้นได้ถูกบัญญัติไว้ใน ส่วนที่ ๑๒ ในมาตราที่ ๖๖ และ ๖๗ โดยบัญญัติไว้ว่า 

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน  ชุมชนท้องถิ่น  หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟ้นฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  
และมีส่วนร่วมในการจัดการ  การบ้ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์  บ้ารุงรักษา 
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ   และในการคุ้มครอง  
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ  ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้  ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

ขณะเดียวกันในหมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๘ ในเรื่องแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ยังได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องข้างต้น 
ในมาตราที่ ๘๕ ว่า รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค้านึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทั้งผืนดิน ผืนน้้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  และก้าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

๒. กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด้าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้้า
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

๓. จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด้าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 



 

 

๙๓ 

๔. จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ้ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

๕. ส่งเสริม บ้ารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ตลอดจนควบคุมและก้าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน 

ขณะเดียวกันในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับล่าสุด (ฉบับ คสช.)  มี
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมที่เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนไว้ โดยเฉพาะในตอนที่ ๓ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง เป็นต้นว่า  

มาตรา ๖๑ พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ความครอบครองของรัฐ เว้นแต่การเปดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา  ๖๒ พลเมืองย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางการปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 

พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือด้าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมอันใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชน และสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน้าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่น การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการตรากฎหมาย
หรือออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียส้าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด้าเนินการเพื่อน้าความคิดนั้นไปประกอบการพิจารณา 
โดยให้ค้านึงถึงพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมด้วย 

มาตรา ๖๓ ชุมชนย่อมมีสิทธิปกปอง ฟ้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

พลเมืองย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจน
การพัมนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

                                                 

 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส้านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘), (เอกสารอัด
ส้าเนา) 



 

 

๙๔ 

มาตรา ๖๔ สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม ในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับการคุ้มครอง 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบุคคลซึ่งมิได้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กันด้วย ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ  ให้ความเห็น
ก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิพลเมืองและชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการตามมาตรานี้ที่จะฟอง
รัฐหรือหน่วยงานรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ในส่วนของหมวดที่ ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐใน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับล่าสุด (ฉบับ คสช.) ยังได้ก้าหนดแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และประชาชน เป็นต้นว่า 

มาตรา ๙๒ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐต้อง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน  ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

รัฐต้องส่งเสริม บ้ารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมก้าจัดภาวะมลพิษ
โดยมีมาตรการที่มีประสิทธิผล จัดหาเครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนด้ารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย และมีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

รัฐต้องจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ปาไม้ ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และด้าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยให้สอดคล้องกับหลักการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 

รัฐต้องจัดให้มีผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะบูรณาการ จัดระบบการใช้
ที่ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยค้านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการใช้ผังเมืองเป็น
แนวทางและมาตรบานในการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน จัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการตามมาตรการนี้ 

กล่าวโดยสรุป จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ด้าเนินมากว่า ๑ ทศวรรษ 
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในส่วนของการพัฒนาระบบราชการที่จะเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 



 

 

๙๕ 

มีพัมนาการที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่การเปดโอกาสให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาท้างานร่วมกับ
ข้าราชการ (แผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๕๔๖-๒๕๕๐) จากนั้นได้ยกระดับความร่วมมือให้เกิดข้ึนในลักษณะ
การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนแบบภาคีเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน (แผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) ได้เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ การมีส่วนร่วมโดยการ
ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบระบบเปดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเปดให้
องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน หรือภาคเอกชนแข่งขันเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ ชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม และได้รับความคุ้มครองจากทางภาครัฐให้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การสงวน  
บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ คสช. นั้นกลับพบว่ามีเจตนารมณ์ที่จะ
รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนไว้อย่างน่าสนใจ เป็นต้นว่า  พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้า
ชี้แจงและเหตุผลจากรัฐก่อนการอนุญาตหรือด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชน การ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแผนอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อส่วน
ได้ส่วนเสียส้าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึง
ก่อนด้าเนินการ ขณะเดียวกันชุมชนย่อมมีสิทธิปกปอง ฟ้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกมองว่าเป็นสมบัติของชาติ รัฐจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน และต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
 

๒.12 การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ํา  
การจัดการลุ่มน้้าเป็นแนวคิดการด้าเนินการ ( Operational Concept) เกี่ยวกับการ

จัดการ แหล่งน้้าตั้งแต่ฝนหยดแรกที่ตกลงสู่พ้ืนที่ลุ่มน้้า แล้วถูกดูดซับไว้ตามต้น ใบ ดอก ผล ของ
ต้นไม้ รวมทั้งซากพืชตามผิวดินดูดซับเอาไว้แล้วไหลสู่ตอนล่างไปตาม แม่น้้าละธาร ตลอดจนส่วนที่น้้า
จะสูญเสียจากลุ่มน้้า ทั้งโดยกระบวนการคายระเหยและรั่วไหลจากลุ่มน้้าซึ่งการด้าเนินงานนั้น
ผู้จัดการจะต้องท้า อย่างไรที่จะให้มีน้้าใช้ตลอดเวลา โดยมีปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการไหลตาม
ความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดการนั้นต้องใช้ความรู้ ความสารทมารถ และประสบการณ์ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 



 

 

๙๖ 

หลักการจัดการลุ่มน้้านั้นจะต้องทราบว่า ปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการไหลของน้้า
เหมาะสมหรือไม่ และเม่ือทราบแล้ว จ้าเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ด้าเนินการตาม
นโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม หลักการ แนวคิด ของเกษม จันทร์แก้ว ยังมีนัยที่ส่งผ่านไปยังวัตถุประสงค์
ส้าคัญของการจัดการลุ่มน้้า ให้เป็นระบบ ดังมีรายละเอียดที่ควรพิจารณา ดังนี้ ๑)  ลดการสูญเสียน้้า
ให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะท้าได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้มีน้้ามากพอตามความต้องการ เพราะการลดความสูญเสีย 
โดยจากการระเหยจากแหล่งน้้าหรือน้้าผิวดิน ๒) ในการจัดการลุ่มน้้าต้องการให้มีน้้าไหลในล้าห้วยล้า
ธารตลอดเวลา เป็นสิ่งที่จ้าเป็นยังการมีน้้าไหลในฤดูแล้งให้มากหรือมีพอใช้ ๓) การใช้ทรัพยากร
ภายในลุ่มน้้าทุกกรณี ถ้าขาดหลักวิชาการ ฟุ่มเฟือยในการใช้ และไม่ระมัดระวังแล้ว มักเป็นบ่อเกิด
การปนเปื้อนสิ่งสกปรก เชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้้าเสมอ  
 ในขณะเดียวกันยังเป็น การด้าเนินการจัดการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รองรับน้้าฝนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตน้้าทั้งในด้านปริมาณ เช่น อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา 
ปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติการวางแผน เป็นต้น ในฐานะที่
แต่ละลุ่มน้้าก็เป็นระบบนิเวศหนึ่ง การจัดการลุ่มน้้า หรือต้นน้้าล้าธารจึงควรจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแนวคิดดังนี้ ๑) การส้ารวจและวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของลุ่มน้้า การที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาต้นน้้าจ้าเป็นต้องท้าการส้ารวจและวิเคราะห์ลุ่มน้้าที่จะเข้าไปด้าเนินการจัดการเสียก่อน ปัจจัย
ที่จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลทางอุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้้าฝน การระเหย ระยะเวลาและ
อัตราการไหลของน้้า ข้อมูลทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา เช่น ลักษณะโครงสร้างสัณฐานธรณีและ
สมบัติทางกายภาพของดิน ป่าไม้ และสิ่งปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากน้้า
รวมทั้งข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือมีผลกระทบต่อการจัดการ
ลุ่มน้้านั้น ๆ เพ่ือที่จะได้วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้้าและลดการ
สูญเสียน้้าจากลุ่มน้้านั้นๆ ๒) การปรับปรุงพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณต้นน้้าล้าธาร เพราะป่า
ไม้ในบริเวณต้นน้้าล้าธารถูกท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก จังจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขสถานภาพใน
บริเวณต้นน้้าล้าธารให้ดีขึ้น โดยการปลูกต้นไม้หรือพืชคุมดินเพื่อที่จะท้าหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้้า แต่
การที่จะปลูกต้นไม้และสิ่งปกคลุมดินทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ตราบใดที่คนอาศัยบนต้นน้้านั้น ดังนั้น
จ้าเป็นต้องให้เกิดผลกระทบต่อต้นน้้าล้าธารน้อยที่สุด โดยการก้าหนดนโยบายและแผนให้ชัดเจน  

นอกจากจะน้าเสนอหลักการหรือแนวทางในการจัดการน้้าอย่างเป็นระบบแล้ว ยังได้
น้าเสนอมาตรการส้าคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าล้าธาร ที่จะน้าไปสู่ การจัดระเบียบป่าไม้อย่างยั่งยืน 
และเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายให้กับรัฐบาลอย่างถูกจุด มาตรการดังกล่าวนั้น มีรายละเอียด
ดังนี้ ๑) ควรก้าหนดบริเวณป่าที่จัดไว้เพ่ือเป็นต้นน้้าล้าธารให้แน่นอนแล้วเข้าด้าเนินการควบคุม
ป้องกันไม่ให้มีการท้าลายป่ามากขึ้นจากท่ีเป็นอยู่ได้อีก ๒) ควรก้าหนดขอบเขตที่ยอมให้เป็นแหล่งท้า
มาหากินของชาวเขาโดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและท้าไร่เลื่อนลอย แล้วพยายาม
ส่งเสริมช่วยเหลือให้ปลูกพืชผลต่างๆ ที่เป็นไม้ยืนต้น ส้าหรับกรณีท่ีส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่ ก็ควรจะ
                                                 

 เกษม  จันทร์แก้ว, หลักการจัดการลุ่มน ้า เล่ม ๑ ,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, ๒๕๓๙) 

 นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 
(กรุงเทพมหานคร : คณะวนศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๗). 



 

 

๙๗ 

แนะน้าหรือสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภูเขาให้ถูกหลักการอนุรักษ์ดินและน้้า อย่างไรก็ดี ในกรณี
ชาวเขานี้จะท้าส้าเร็จได้ต้องมีการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปด้วย ๓) บริเวณป่า
ที่ถูกแผ้วถางรกร้างว่างเปล่า หรือปราศจากพืชคลุมดินก็ควรจะปลูกสร้างป่าหรือพืชคลุมดินขึ้น เพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะของน้้าฝน ชนิดไม้ที่ปลูกไม่จ้าเป็นจะต้องเป็นไม้เพ่ือการค้าเสมอไป ควรเป็นไม้โต
เร็ว มีการคายน้้าน้อย สามารถท่ีจะยึดดินและปกคลุมดินให้มีความชุ่มชื่นอยู่เสมอ ในหลายๆ กรณี
หากสามารถป้องกันไฟได้ก็ไม่จ้าเป็นต้องปลูก เพราะสภาพในแถบร้อนที่มีฝนตกชุกต้นไม้จะ
เจริญเติบโตคลุมดินได้รวดเร็วกว่าการปลูก ๔) ป้องกันมิให้เกิดไฟไหม้ป่า ไฟป่าเป็นปัจจัยที่ท้าลาย
แผนการปลูกสร้างสวนพืชป่าและพืชคลุมดินอย่างร้อนแรงท่ีสุด ท้าให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ท้าลาย
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเกิดการสูญเสียน้าที่ไหลป่าหน้าดิน จึงควรที่จะพิจารณามาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง รวมทั้งมีก้าลังพนักงานเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าหรือช่วยลดอัตราการ
เกิดไฟไหม้ให้ลดน้อยลงไฟป่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเกิดจากคนเป็นผู้เผาทั้งสิ้น๕) หากสภาพ
ภูมิประเทศมีความลาดชันมาก และดินอยู่ในสภาพที่ไม่คงทนควรจะห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
อ่ืน นอกจากปลูกป่าและพืชคลุมดินเท่านั้น ๖) ในที่บางแห่งอาจ้าเป็นต้องอาศัยการก่อสร้างทางด้านวิ
วิกรรมเข้าช่วยควบคู่กับการปลูกป่า เช่น อาจต้องท้าการปรับพ้ืนที่ตามลาดเขา หรือสร้างฝ่ายกั้นน้้า 
เพ่ือกักเก็บน้้าและตะกอนไม่ให้ไหลรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อพ้ืนที่การเกษตรและอ่ืนๆ ที่อยู่ตอนล่าง
ของลุ่มน้้านั้นๆ ๗) ควรจะมีการป้องกันการพังทลายของดินตามริมฝั่งน้้า และเนื่องมาจากการท้าไร่
เลื่อนลอยบริเวณต้นน้้าเลย ๘) ควรจะได้ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับให้ทราบถึงผลประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ้าวันของทุกคน   

 

๒.๑3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน ้า 
การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาให้คงเดิมอยู่นานที่สุด  เป็นการสงวนรักษาไว้เพ่ือให้คง

อยู่ตลอดไปหรือสงวนไว้ให้คงอยู่นานที่สุดเท่าท่ีจะท้าได้ หรือเพ่ือสงวนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมมนุษย์
มากที่สุด  และเป็นการใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสใช้ประโยชน์
ด้วย มิได้หวังที่การได้รับผลประโยชน์สูงสูดเสมอไป การใช้ในรูปการท้าลาย จะต้องใช้เฉพาะผลิตผล
ส่วนเกินกว่าพ้ืนที่ที่จะรองรับได้ส่วนการใช้แบบไม่ท้าบายจะต้องไม่ก่อผลกระทบจนท้าให้ทรัพยากร

                                                 

 นิวัติ เรืองพานิช,  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒). 

 ดุสิต เวชกิจ, การมีส่วนร่วมของประชาชนและการระดมทรัพยากรเพ่ือการป่าไม้ชุมชน(เอกสาร
การสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน หน่วยท่ี ๕ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์), (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔) หน้า ๒๕. 

 ชัชพล ทรงสุนทรวงค์, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๖) 
หน้า ๒๗๕. 



 

 

๙๘ 

เปลี่ยนรูปหรือเสื่อมโทรม  เป็นการใช้สิ่งที่ธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด และสูญเสียน้อยที่สุด แต่เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนในช่วงเวลาที่สืบเนื่องกัน
นานที่สุด  สรุปแล้วการอนุรักษ์ คือ การสงวนรักษาให้คงอยู่นานที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
และเมาะสม คุ้มค่าท่ีสุด และสูญเสียน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากที่สุด 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีหลักการอนุรักษ์ดังต่อไปนี้ 
๑. ต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด กล่าวคือ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลได้ผลเสีย

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐศาสตร์ และเม่ือใช้แล้ว จะเกิดการขาดแคลนต่อไปใน
อนาคตหรือไม ่

๒. ประหยัดของที่ใช้ยาก คือ ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายากควรเก็บรักษาหรือสงวนไว้
มิให้สูญหายไป อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ควรใช้ต่อไปและใช้อย่างประหยัด 

๓. หาวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรใดที่มี
สภาพเสี่ยงต่อการสูญเปล่าควรซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี 

กรมป่าไม้ ได้ก้าหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้้าดังต่อไปนี้ 
๑. ควรปรับปรุงระบบนิเวศน์ป่าต้นน้้า โดยการปลูกไม้ที่มีค่าของท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ

ฟ้ืนตัวและพัฒนาการเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น 
๒. การสร้างฝ่ายต้นน้้าล้าธาร เพ่ือชะลอการไหลของน้้า ลดความรุนแรง และช่วย

กระจายความชุ่มชื่นแก่พ้ืนที่อ่ืนจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยกักเก็บตะกอนที่
ไหลลงไปในล้าห้วย ล้าธารเป็นการยืดอายุแหล่งกักเก็บน้้าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงและท้าให้น้้ามี
คุณภาพดีขึ้น 

๓. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้้าล้าธาร ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ด้าเนินการ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีแนวทางดังนี้ 
๑. ควรก้าหนดบริเวณป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้้า 
๒. ก้าหนดขอบเขตให้เป็นแหล่งท้ามาหากินของชาวเขา โดยควบคุมไม่ให้มีการ

เคลื่อนย้ายถิ่นฐานและท้าไร่เลื่อนลอย 
๓. ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า เนื่องจากไฟป่าเป็นปัจจัยที่ท้าลายแผนการปลูกป่าและพืช

คลุมดินอย่างร้ายแรงที่สุด ท้าให้เกิดการชะล้างหน้าดิน 
๔. ป้องกันการพังทลายของดินตามริมฝั่งน้้า 
๕. ควรปลูกจิตส้านึกให้แก่ประชาชน ได้แก่ ให้การศึกษา อบรม และเผยแพร่ความรู้แก่

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทุกระดับให้ทราบถึงประโยชน์ คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้รวมทั้ง
วิธีการอนุรักษ์ดิน น้้าและป่าไม้ 

                                                 

 สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ป่าอนุรักษ์ ขนาดเนื อที่และมาตรการในการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๔) หน้า ๑๒. 

 สุมาลี  พิตรานุกุล,นิเวศวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๓๒) หน้า ๒๒. 
 กรมป่าไม้ (๒๕๕๑), การก้าหนดชั นคุณภาพพื นที่ต้นน ้า ,[ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http :// 

www.forest.go.th. 



 

 

๙๙ 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้าต้นน้้าล้าธารเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อมวล
มนุษย์ เนื่องจากจะท้าให้เราได้ประโยชน์หลายประการจากการพ่ึงพิงทรัพยากรดังกล่าว และท้าให้
เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ น้ามาซึ่งความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน
ต่อไป 

 

2.14 พุทธจิตวิทยากับการเยียวยาและฟ้ืนฟูสุขภาพจิต 
การเยียวยาและฟ้นฟูสุขภาพจิตเป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้การ

ปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ซึ่งผู้ให้การปรึกษาใช้ทักษะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและเอ้ืออ้านวยให้ผู้รับ
การปรึกษาส้ารวจและท้าความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของตน ตลอดจน
สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเองการให้ค้าปรึกษา ถือเป็นกระบวนการในเชิงจิตวิทยา 
เพราะการให้ค้าปรึกษานั้นมักใช้กันทั่วไปในสังคมในแง่ของความเข้าใจที่ว่าใครๆ ก็สามารถให้
ค้าปรึกษาได้ ซึ่งแท้จริงแล้วมีความต่างกันระหว่างการให้ค้าปรึกษาเชิงจิตวิทยา กับการให้ค้าปรึกษา
คนทั่วๆ ไปที่ใช้กันอยู่ เพื่อให้มีความกระจ่างชัดของรากศัพท์ การให้ค้าปรึกษา หรือ (Counseling) 

การให้ค้าปรึกษา เป็นการช่วยเหลือบุคคลเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆ  ซึ่งผู้ที่
จะท้าหน้าที่ในการให้ค้าปรึกษานั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการให้ความช่วยเหลือ และมี
ความพยายามช่วยให้ผู้มีปัญหาสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้  โดยทั่วไปคนทั้งหลายยังพึ่งตนเองได้
ไม่เต็มที่หรือมีระดับการพึ่งตนเองที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้มาชี้แนะให้การปรึกษา เมื่ อช่วยตัวเอง
ไม่ได้ก็ต้องมีผู้ช่วยให้พึ่งตนเองได้โดยใช้ภาษา และกิจกรรมเข้ามาช่วย เป็นต้น การช่วยคนให้ช่วย
ตนเองได้เป็นหน้าที่ของการแนะแนวการให้การปรึกษา  เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 
ตลอดจนให้ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง และช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ด้าเนินการตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนาตนเองจนถึงที่สุด  จึงเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้ที่มาขอรับ
ค้าปรึกษา เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายหรือความประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้  

การให้ค้าปรึกษา (Counseling) เริ่มต้นจากการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ( Connect and 
Build Rapport) ระหว่างผู้ให้ค้าปรึกษา ( Counselor) และ ผู้รับการปรึกษา ( Counselee) ผู้ให้
ค้าปรึกษาจะใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) เพ่ือด้ารงอยู่ร่วมกับผู้รับค้าปรึกษา 
ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย ให้คุณค่ากับเวลาในการรับฟังเสียงที่แผ่วเบาจากความรู้สึก
ภายใน หรือ เสียงที่เต็มไปด้วยความครุ่นคิดกังวล ผู้ให้ค้าปรึกษาจะใช้ทักษะการหยิบยืมค้าจากผู้พูด
                                                 

 อุษณีษ์ เย็นสบาย, จิตวิทยาแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส,์ ๒๕๓๓), หน้า 
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เพ่ือพูดซ้้าในแบบเดียวกัน ( Restatement, Backtrack) ใช้ทักษะการย่อความเพ่ือท้าให้กระจ่าง 
(Clarification) ใช้ทักษะการถาม ( Asking) มากกว่า การบอกสอน ( Telling) เฝาสังเกต สืบค้น 
(Inquiry) หาความทุกข์ยากล้าบากใจที่แท้จริงของผู้รับค้าปรึกษา จนสามารถจ้าแนกความทุกข์ได้ว่า 
เป็นความทุกข์ระดับความคิด  ระดับความรู้สึกหรือระดับพฤติกรรม เพื่อประเมินเลือกใช้แนวทางการ
ให้ค้าปรึกษา และทฤษฎีในการให้ค้าปรึกษาต่อไป 

การให้ค้าปรึกษา ถือเป็นศาสตร์ส้าคัญที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับใจของมนุษย์เพราะมนุษย์นั้น
ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้จะเป็นพี่น้องอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน ต่างคนต่างมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้หากเราสามารถอ่านใจของคนออก
แล้ว สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนนั้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกความ
แตกต่างกันนี้จัดอยู่ในลักษณะของจริต ๖ คือ ๑) ราคะจริต ๒)  โทสะจริต ๓) โมหะจริต ๔) วิตกจริต 
๕) ศรัทธาจริต และ ๖) พุทธจริต  เรื่องของจริตถือเป็นส่วนส้าคัญของประเภทการให้ค้าปรึกษา 
เนื่องจากเป็นกระบวนศึกษาเก่ียวกับตัวคนโดยตรง 

ฉะนั้นการให้ค้าปรึกษาแนวพุทธแก่ผูป้ระสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติหมายถึงการให้การช่
วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ได้ยอมรับกับสถานการณ์ที่เ กิดข้ึน และมีสติอยู่กับ  
ปัจจุบัน ขณะอย่างตื่นตัวไม่ตื่นตูมไม่ประมาทมีความอดทนรู้เท่าทันความ เป็นจริง ไม่วิตกกังวลจน
เกินไปสามารถท่ีจะดูแลชีวิตตนเองได้อีกท้ัง มีความพร้อมทางด้านจิตใจให้มีความเมตตากรุณา  
อนุเคราะห์แก่เพ่ือนผู้ทุกข์อยากให้ผ่านพ้นความย ากล้าบากไปด้วยกันการช่วยเหลือผู้รับค้า ปรึกษาให้
ได้เข้าใจตนเองคนอ่ืนสังคมการยอมรับความจริงตลอดจน ถึงการปรับตัวปรับใจให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะได้อยา่งถูกต้องและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้ค้าปรึกษาแนว โดย
อาศัยหลักพุทธจิตวิทยา คือ 

1. เพ่ือให้ผูร้ับการปรึกษามีสติในการใช้ชีวิตไม่ประมาท 
๒. เพื่อให้ผู้รับการปรึกษายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวปรับใจให้อยู่

อยา่งมีความสุขในสถานก ารณ์ที่ยากล้าบากสามารถช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างเป็น  
ธรรมได้ 

๓. เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษามีก้าลังใจไม่ท้อแท้ตอ่การใช้ชีวิต ภายหลัง จากภัยพิบัติ  
ผ่านพ้นไปแล้ว 
 

2.14.1 แนวทางการให้คําปรึกษตามหลักพุทธจิตวิทยา 

1. การให้ค้าปรึกษาแบบน้าทาง ( Directive Counseling) คือ การด้ารงบทบาทคล้าย
ที่ปรึกษา (Counselor as a consultant) เสนอแนะ (Suggestion) วิธีการคลี่คลายทุกข์อย่างชัดเจน
ให้กับผู้รับค้าปรึกษา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถตระหนักรู้ในตนเอง ( Self-awareness) สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมั่นคง 

2. การให้ค้าปรึกษาแบบไม่น้าทาง ( Non-directive counseling) คือ การด้ารง
บทบาทคล้ายโค้ช (Counselor as coach) ใช้ค้าถามชี้ให้เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้
ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ยกตัวอย่างเทียบเคียง เพื่อให้ผู้รับค้าปรึกษาเชื่อมโยงเรื่องราวเข้า
กับตัวเอง จนสามารถค้นพบทางออกได้เอง โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถตระหนักรู้ในตนเอง ( Self-
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awareness) สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมั่นคง แตกต่างจากโค้ชตรงที่ โค้ช จะมุ่งเน้นไปสู่
การค้นพบแนวทางการพัฒนาตนเอง (Self-development) เพ่ือให้บรรลุเปาหมายในอนาคต 

3. การให้ค้าปรึกษาแบบสายกลาง ( Eclectic Counseling) คือ การด้ารงบทบาททั้ง
แบบคล้ายที่ปรึกษา และ แบบคล้ายโค้ช รวมแนวทางทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 เข้าด้วยกัน ทั้งเสนอแนะ 
และ ชี้ให้เกิดการตัดสินใจ รับผิดชอบ และ จัดการกับชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมั่นคง 

นอกจากนี้ยังมีการให้ค้าปรึกษาในรูปแบบของการให้ค้าแนะน้าแบบสั้น ( Brief Advice)
หรือที่เรียกย่อว่า BA หมายถึง การให้ข้อมูลเชิงปรึกษาที่ใช้เวลา 5–10 นาที เพื่อให้ผู้รับค้าแนะน้า
เกิดความตระหนักในความเสี่ยงหรือปัญหาที่มองข้ามไปและรับทราบแนวทางการแก้ไขการให้
ค้าแนะน้าแบบสั้นนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีการศึกษาต่าง  ๆ มากมายที่แสดงถึง
รูปแบบและลีลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละปัญหา เช่น  การให้ค้าแนะน้าแบบสั้นในนักดื่มสุราการให้
ค้าแนะน้าแบบสั้นแก่เด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการแปรงฟัน การให้ค้าแนะน้าแบบสั้นเพื่อสนับสนุนการ
ออกก้าลังกาย เป็นต้น 

2.14.2 ขั้นตอนสําคัญของการให้คําแนะนําแบบส้ัน 

1. การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่การทักทาย การเชื้อเชิญให้นั่ง การแนะน้าตัว การพูดคุย
เรื่องท่ัว ๆ ไปก่อนเข้าสู่ประเด็น 

2. การประเมินปัญหาและระดับแรงจูงใจ ได้แก่การใช้ค้าถามถามเก่ียวกบปัญหาต่าง  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง มุมมองของเขาว่าเขามองเห็นปัญหาต่าง ๆ ว่ามีความส้าคัญหรือมีผลกระทบเพียงไร 

3. ใช้ค้าถาม/การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจได้แก่การใช้ค้าถามเพ่ือกระตุ้นผู้ปวยให้เห็น
ความส้าคัญของปัญหา มองผลดีในอนาคตหากท้าได้หรือมองผลเสียหากไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง 

4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรือแก้ปัญหา
สุขภาพ การให้ข้อมูลในจังหวะที่ผู้ปวยเริ่มเกิดแรงจูงใจบ้างแล้วจะมีความเหมาะสมเพราะผู้ปวยจะ
สนใจจดจ้าและน้าไปใช้มากกวาสภาวะปกติ 

5. การสรุปและให้ก้าลังใจ การใช้ค้าแนะน้าแบบสั้นจะจบลงด้วยการสรุปเกี่ยวกับปัญหา 
(หรือความเสี่ยง) ที่เผชิญอยู่และทางแก้ไข พร้อมทั้งเน้นว่าแรงจูงใจหรือพลังใจรวมทั้งเหตุผล ซึ่ง
จ้าเป็นในการเปลี่ยนแปลงจะได้มาจากสิ่งไหน 

2.14.3 คุณสมบัติของผู้ให้คําปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา 

ผู้ที่ให้การปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี เพื่อที่จะให้ผู้รับค้าปรึกษามีความเชื่อถือ
ศรัทธาและมีความไว้วางใจต่อผู้ให้ค้าปรึกษาเมื่อได้รับการปรึกษาแล้วมีความสบายใจ หมดความกังวล
ใจคณุสมบัติของผูใ้หค้้าปรึกษาที่ดีตามหลักแนวพุทธดังนี้ 

๑. น่ารัก (ปโย) คือ มีความเมตตากรุณาใส่ใจในประโยชน์สุข ของผู้รับการปรึกษาเข้าถึง
จิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาเพ่ือคลายทุกข์ 

๒. น่าเคารพ (ครุ) คือ เป็นผู้มีความหนักแน่นอดทนมีความ ประพฤติที่เหมาะสมสมควร
อยู่ใกล้แล้วมีความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พ่ึงรู้สึกปลอดภัย 
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๓. น่าเจริญใจ (ภาวนีโย ) คือ มีความรู้จริงเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟัง มาอย่าง ดีฝกฝนตนเอง  
อยู่เสมอเป็นที่น่ายกย่องควรเอาแบบอย่าง 

๔. รู้จักพูดให้ได้ผล (วตฺตา ) คือ รู้จักพูดพูดในสิ่งที่ดีเป็น ประโยชน์ ถูกกาลเทศะ  
ถูกบุคคลรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด 

๕. อดทนต่อถ้อยค้า (วจนกฺ ขโม)  คือ อดทนต่อถ้อยค้าของคน อ่ืนได้รับฟังค้าต้าหนิ  
วิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนได้ และพรอ้มที่จะแก้ไข ปรับปรุงตัวเอง ไม่เบื่อหน่ายต่อการฟัง ไม่อารมณ์
เสียง่าย 

๖. ชี้แจงได้ลึกซึ้ง (คมฺภีร ฺจกถ้กตฺตา ) คือ ชี้แจงเรื่ องยากให้เข้าใจง่ายมีความละเอียด
กระจ่างใจเปรียบประดุจให้แสงสว่างแก่ทีม่ืดฉะนั้น 

๗. ไม่ชักน้าในทางเสื่อมเสีย (โนจฏฐาเนนิโยชเย ) คือ แนะน้าทางที่ดีมีประโยชน์มีความ
สุขให้หลีกเลี่ยงอบายมุขท้ัง๖ใหล้ะชั่วท้าดแีละท้าจิตใจให้เข้มแข็งผ่องใส 

ผู้ที่ให้ค้าปรึกษาหากมีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้น เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะ  
เป็นที่ไว้วางใจของผู้รับค้าปรึกษาได้และสามารถ เป็น ผู้ให้ค้าปรึกษาที่ดีเป็นที่พ่ึงของผู้ตกทุกข์ได้
ยากล้าบากทางใจได้อยา่งแนน่อน 

2.14.4 หลักการให้คําปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา 

๑. คิดด้วยจิตเมตตาตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งให้เกียรติให้ความ เคารพต่อคู่สนทนารับฟังอย่าง
จริงใจ 

๒. พูดด้วยจิตเมตตา พูดด้วย ถ้อยค้าที่เป็นประโยชน์สร้าง ความ สุขเสริมก้าลังใจเห็น  
คุณค่าในชีวิตปลุกใจให้ไม่ประมาท 

๓. ท้าด้วยจิตเมตตา มีบุคลิกที่งดงามเหมาะสมแก่กาลเทศะ ส้ารวม เรียบร้อยเมื่อเห็น  
แล้วเป็นบุญตาได้สนทนาเป็นบุญปากได้อุปัฏฐากอุปถัมภ์เปน็บุญชีวิตได้คิดถึงแล้วชื่นใจเป็นก้าลังใจให้
สู้เพ่ือพ้นทุกข์พบสุขพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตที่ดีงามต่อไป 

๔. ปล่อยวางการปล่อยวางเป็นศิลปะการใช้ชีวิตขั้นสูง ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุม ให้มาอยู่ในอ้านาจเราได้และจะให้เป็นไปตามที่เราคิดท่ีเราท้า  
ทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้ให้ค้าปรึกษาต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ได้ยิน ได้ฟังมา “จงมองอย่าง
ที่เขามีเขาเป็นแล้วเราจะเข้าใจเขาอย่าง ลึกซึ้งแต่ถ้ามองเขาอย่างที่เราอยากให้มีอยากให้เปน็แล้วเรา
จะเศร้าและซึมลึก” เราก็จะทุกข์ตามเขาสุดท้ายเราก็จะเป็นทุกข์เพราะ สิ่งที่เรารับเข้ามาเพราะมั นจะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนื่องจากเรายึดมั่นถือมั่นตามสิ่งที่เรารับเข้ามานั่นเอง 

พุทธศาสนา สอนให้เรายอมรับความจริงทุกอย่างมีการเปลี่ยน แปลงไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิม
สูงสุดของการให้ค้าปรึกษาคือการยอมรับความจริงและปฏิบัติตนหรือใช้ชีวิตให้อยู่บนหนทางที่ดีงามมี
สติปัญญาในการด้ารงชีวิตอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการให้ค้าปรึกษาก็เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ท้าให้มีใครสักคนมานั่งฟังความทุกข์ใจของผู้มารับการใหค้้าปรึกษาอย่างจริงใจวิธีที่ให้ค้าปรึกษา
ที่ดีที่สุดก็คือการตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งรับฟังสิ่งที่อึดอ้ันตันใจนั้นให้ ผ่อนคลาย รู้สึกดีขึ้นและ  
ได้แง่คิดดี ๆ ที่เ ป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วน การผู้ตัดสินใจต้องท้าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้



 

 

๑๐๓ 

ค้าปรึกษา เพราะ ให้เขาได้ลิขิตชีวิตของเขาเองผู้ให้ค้าปรึกษาต้องท้าหน้าที่ของ ตนเองให้เต็มที่เป็น  
ผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือชีวิตที่ดีงาม  

2.14.5 เทคนิคการให้คําปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา 

๑. ความงดงามของผู้ให้ค้าปรึกษา  การให้ค้าปรึกษาผู้ให้ค้าปรึกษาจะต้องมีความ  
หนักแน่น อดทน ต่อความล้าบากต่าง ๆ โดยเฉพาะต่อถ้อยค้าของผู้ที่รับค้าปรึกษาบางครั้งถ้อยค้าและ
ท่าทีอาจจะไม่เป็นการให้ความเคารพ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องอาศัยความอดทนความสงบเสงี่ยม ดังค้า
ที่ว่า “สงบสยบเคลื่อนไหว” เพ่ือเป็นการข่มใจของตนเองไว้ เพราะความทุกข์ใจของผู้ให้ค้าปรึกษานั้น
มีมากถ้าว่าตามฐานะแล้วผู้ให้ค้าปรึกษาเปรียบเสมือนภาชนะ ที่รองรับการระบายความอัดอ้ันตันใจ
ของเขาฉะนั้นผู้ให้ค้าปรึกษาจึงต้องอดทนให้มากที่สุด ในการให้ค้าปรึกษาจะผ่านไปได้ด้วยดีและบรรลุ
เปาประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝายผู้ให้ค้าปรึกษาก็พอใจในการให้ค้าปรึกษาผู้รับการ ให้ค้าปรึกษาก็สบาย
ใจความทุกข์ในใจผ่อนคลายฉะนั้นความงดงามของผูใ้ห้ค้าปรึกษาก็ต้องมีความอดทน สงบนั่นเองเพียง
แค่ผูร้ับการให้ค้าปรึกษาเห็นท่าที่สงบเสงี่ยมของผู้ ให้ค้าปรึกษาความทุกข์ก็ผ่อนคลายไปแล้วเกินครึ่ง
ดั่งที่ปรากฏในมงคล ๓๘ ประการนั้นว่า “การเห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต” 

๒. สิ่งที่มีค่าที่สุดของผู้ให้ค้าปรึกษา  “เพ็ชรนิลจินดาแก้วแหวเงินทองเป็นของล้้าค่ามี
ราคาแพง ถ้าขาดสติสัมปชัญญะเสียแล้วสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่มีความหมาย อะไร” ฉะนั้นผู้ให้ค้าปรึก ษา
จะต้องมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนท้าและมีความ ส้านึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ควรล้อเล่นกับความรู้สึกของคน
จนเกินงามอาจจะท้าให้การให้ค้าปรึกษาล้มเหลวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการให้ค้าปรึกษา จะมีคุณค่าแก่
ทั้งสองฝายจะต้องไมป่ระมาทต่อถ้อยค้าและการวางตัวของผูใ้ห้ค้าปรึกษา การให้ค้าปรึกษาเป็นการให้
แสงสว่างทางปัญญาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อตนเองต่อ สถานการณ์ ต่อคนอ่ืนและสภาพสังคมท่ัวไป  
ผู้ให้การปรึกษาควรมีสติและส่งต่อสตินี้ให้ผู้รับการปรึกษาได้ไปเจริญต่อเพราะผู้มีสติย่อมเจริญ ทุกเมื่อ
การให้ค้าปรึกษาก็เช่นเดียวกันถ้ามีสติการให้ค้าปรึกษาย่อมส้าเร็จประโยชน์สุขไปด้วยดี 

๓. ท้าอย่างไรให้ได้ใจผู้รับการให้ค้าปรึกษา การได้ใจของผู้รับการให้ค้าปรึกษาเมื่อเราพูด
อะไรไปเขาก็ พร้อมที่รับชักจูงหรือมอบสิ่งใดให้ก็รับด้วยความเต็มใจดังนั้นการที่จะ ให้ได้ใจของผู้ให้
ค้าปรึกษามีวิธีการดังนี้ 

๑) เป็นผู้รู้จักให้ การให้ค้าปรึกษาเท่ากับการให้ธรรมะเป็น ทาน “ผูใ้ห้ย่อมเป็นที่รัก
และการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง” การให้ค้าปรึกษาเป็นการสนทนาธรรมอย่างหนึ่งผู้ให้
ค้าปรึกษาควรเป็นผู้รู้จักให้คัดเลือกแต่สิ่งทีด่ีๆมีประโยชน์และความสุขแก่ผู้รับการให้ค้าปรึกษา 

๒) เป็นผู้รู้จักพูดการให้ค้าปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป เพราะผู้ให้ค้าปรึกษาต้องมี
ความรู้หลักการที่เพียงพอต่อการให้ค้าปรึกษาและรู้จักวิธีการสื่อสารใหค้วามกระจ่างกระชับชัดเจนไ ม่
คลุมเครือ ถ้อยค้าที่พูดออกไปจะต้องน่าฟังไพเราะมีความจริงใจการ เป็นผู้รู้จักพูดก็ให้พิจารณาตาม
หลักการพูดคือ “พูดให้ถูกเรื่องพูดให้ ถูกคนพูดให้ถูกสถานที่พูดให้ถูกเวลา” สิ่งที่พูดออกไปต้อง  
“แจม่แจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริง” 

                                                 

 บริษัท นิวมิเล็นเนียม โปรดักส์ คาร์ จ้ากัด, บริษัท พัฒนกิจ โอโตแลมป จ้ากัด , ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
พัฒนกิจอะไหล่ , ธรรมะเยียวยาใจธรรมะกับการให้กําลังใจผู้ประสบภัยนํ้าท่วม , (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงาน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแหง่สถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์, 2554), หน้า 23-24. 
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๓) ท้าตนให้เป็นประโยชน์ผู้ให้การปรึกษานั้นต้องท้าตนแบบอย่างที่ดีไม่ท้าตนให้เป็น
ที่ล้าบากใจแก่ผูร้ับการให้ค้าปรึกษาในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นนี้จะต้องท้าตนให้เป็
นคนเลี้ยงง่ายมีความเอ้ือเฟ้อต่อกิจการงานอันเป็นของส่วนรวมสมดังสุภาษิตที่ว่า“อยู่บ้านท่านอย่านิ่ง
ดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น”ผูใ้ห้ค้าปรึกษาถือว่าเป็นรู้จักพูดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็
ควรที่จะพูดสิ่งนั้นประสานสามัคคีของคนท่ีล้าบากให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๔) วางตนให้เหมาะสม ผู้ให้ค้าปรึกษาจะต้องรู้จักวางตนให้ เหมาะสมอีกท้ังวางใจให้
ควรแก่สภาพนั้น ๆ “วางใจเป็นเห็นธรรมอยู่ ที่ไหนก็เป็นสุขวางตัวเป็นตามกาลเทศะอยู่ที่ไหนก็ได้รับ
การเคารพ” การวางตนนั้นส้าคัญไม่น้อยกว่าหลักการอื่นๆท่ีกล่าวมาดั่งตัวอย่างการ วางตัวของท่าน
พระอัสสชิที่อุปติสสะปริพพาชก (พระสารีบุตร ) เห็นแล้วก็ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากเ ข้าไปหา
สนทนาดว้ยผู้ให้ค้าปรึกษา เมื่อ พิจารณาดีแล้วก็วางตัวให้เหมาะแก่สภาพนั้นๆแล้วผู้รับการ ให้
ค้าปรึกษาก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูใ้ห้ค้าปรึกษาเหมือนกับ ที่อุปติสสะปริพพาชก (พระสารี
บุตร) เลื่อมใสในพระอัสสชิ  

การให้ค้าปรึกษาเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้รับการ ปรึกษาถ้าเราเปลี่ยนความคิด
ไม่ดีที่ฝังอยู่ในจิตใจของผู้รับการปรึกษา ให้กลายเป็นดีเปลี่ยนจากความคิดลบให้เปน็บวกเปลี่ยนการ
มองโลกในแง่ร้ายให้มองโลกในแง่ดีเปลี่ยนความรู้สึกที่หดหู่ให้ฮึกเหิมเปลี่ยนความท้อแท้และสิ้นหวังให้
มีพลังสามารถมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤติได้ ผู้ประสบภัยมีคุณค่า มีความรู้และศักยภาพอยู่แล้ว 
เพียงแต่ให้การสนับสนุนตามความต้องการเพื่อให้เขาดูแลตัวเอง ต้อง เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประสบภัยในการด้าเนินงานและช่วยเหลือกันเอง เพื่อให้เขารู้สึกว่ายังมีศักยภาพ การด้าเนินงานเริ่ม
จากด้านกายภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารน้้า ที่พัก แล้วมาสู่ด้านสังคมคือการจัดระเบียบ การอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมในคนหมู่มาก ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ และลึกไปถึงด้านจิตใจ คือการสนับสนุนให้
เขาได้รับการดูแลจิตใจ ให้เข้มแข็งขึ้นประกอบด้วยจิตปัญญา คนที่เศร้าโศกได้รับการเยียวยาจิตใจให้
เข้มแข็งขึ้นโดยการท้ากลุ่ม และด้านสังคมสงเคราะห์ ได้ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้การ
สนับสนุนตามที่ผู้ประสบภัยต้องการ หลังจากนั้นต้องมีการศึกษาติดตามผลเมื่อผู้ประสบภัยได้กลับ
ไปสู่ชุมชนหรือบ้านเดิมแล้ว และจัดหา กิจกรรมต่างๆ และการบ้าบัดจิตใจ โดยใช้ศาสนาพุทธเป็น
แนวคิดพ้ืนฐาน 

นักจิตวิทยาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการท้าความเข้าใจจิต และพฤติกรรมการ
สังเกต ทดลอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในกระบวนการเกิดข้ึนแห่งพฤติกรรมต่าง  ๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือเปาหมายทาง
จิตวิทยา ๔ ประการ คือ ให้ได้รู้ได้เห็นรายละเอียดของปรากฏการณ์ทางจิตและพฤติกรรมในแง่มุม
ต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุด (Description) เมื่อได้รู้ได้เห็นในรายละเอียดก็จะท้าให้สามารถอธิบายพฤติกรรม
และปรากฏการณ์ทางจิตได้  ( Explanation)  คือสามารถบอกถึงกระบวนการเกิดข้ึนของพฤติกรรม
นั้น  ๆ ว่ามีสาเหตุใด มีตัวแปรหรือองค์ประกอบใดเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร
พระพุทธศาสนา นั้นก็มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักจิตวิทยา โดย
การน้าเอาห ลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ศาสตร์สาขานี้ที่มีชื่อ
เรียกว่า “จิตวิทยาแนวพุทธหรือพุทธจิตวิทยา”  เป็นแนวคิดท่ีวางรากฐานอยู่บนแก่นค้าสอนของพุทธ

                                                 

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-27. 
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ธรรม โดยมุ่งหมายที่จะสอนให้บุคคลเข้าใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง โดยครอบคลุม
ค้าสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจิตใจมนุษย์ไว้
อย่างชัดเจนซึ่งความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในหลักธรรมดังกล่าวท้าให้บุคคลสามารถด้าเนินชีวิตได้อย่าง
สอดคล้องกับความเป็นจริง หรืออีกนัยหนึ่ง ความรู้แจ้งในหลักธรรมเหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาความ
ทุกข์และยกระดับคุณภาพจิตใจของมนุษย์ได้ ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมยืนยันว่าจิตวิทยา
แนวพุทธมีประสิทธิภาพทั้งในการเยียวยาสภาพจิตใจด้านลบและการพัฒนาสภาพจิตใจด้านบวก 
ดังนั้นจิตวิทยาแนวพุทธจึงควรได้รับการศึกษาให้มากขึ้นและแนวทางในการน้าแนวคิดไปใช้ก็ควร
ได้รับการเผยแพร่ให้กว้างขวางมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การให้การปรึกษาแนะแนวตามพุทธศาสตร์นั้น เป็นหลักการของพุทธธรรมที่ยึดใน
หลักการแนะแนวที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
(Process) ในการช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์ประสบปัญหา และบางครั้งบุคคลก็อาจจะพ่ึงพาตนเองไม่ได้ใน
บางขณะ และต้องการการชี้แนะแนวทางออกจากบุคคลที่เรียกว่า “กัลยาณมิตร” และในหลักพุทธ
ธรรม เรียกว่าเป็นการแสดงธรรม ซึ่งเป็นวิธีการโปรดสัตว์ กล่าวคือ เป็นการให้การช่วยเหลือให้บุคคล
พ้นทุกข์หรือปัญหา นั้นเอง โดยหลักพุทธธรรมแสดงถึงความส้าคัญของกัลยาณมิตรว่าเป็นจุดเริ่มต้น 
และความส้าเร็จในการดับทุกข์ แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองของบุคคล และยังเน้นถึงความส้าคัญ
ของกระบวนการช่วยเหลือของกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพราะกัลยาณมิตรจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส้าคัญ
กล่าวคือโดยปกติแล้วในตัวมนุษย์ทั้งหลาย มีมนุษย์จ้านวนเพียงเล็กน้อยที่จะเกิดมีสภาวะที่เรียกว่า 
“โยนิโสมนสิการ” ด้วยตนเอง และการที่มนุษย์แต่ละคนจะริเริ่มให้เกิด “โยนิโสมนสิการ” โดยไม่มี
ปัจจัยอื่น ๆ ภายนอกมาช่วยเลยนั้นนับเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ดังนั้นกระบวนการส้าคัญของหลักพุทธธรรม
ในการให้การปรึกษาแนะแนวก็คือ เสียงธรรม อันเป็นองค์ประกอบแรกของสัมมาทิฎฐิ และจะเป็น
เหตุปัจจัยให้เกิด “โยนิโสมนสิการ” คือ ความคิดภายในบุคคลหรือการกระท้าในใจ โดยแยบคาย จน
ท้าให้บุคคลเห็นแจ้ง เข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์ และทางดับทุกข์ อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนจนให้บรรลุสู่
เปาหมายของการดับทุกข์ได้ในที่สุด  

นอกจากนี้ ในหลักแห่งพุทธธรรมยังได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า “การปรึกษาแนะแนว
เทียม” ซึ่งหมายถึงการแนะแนวหรือการให้การปรึกษาท่ีท้าให้บุคคลไม่พ่ึงพาตนเองจะยึดถือและ
พ่ึงพาปัจจัยภายนอก อันเป็นลักษณะแห่งมิจฉาทิฎฐิ และน้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่า “สีลัพพตปรามาส” 
หรือความเชื่อที่งมงาย ดังนั้นในการที่จะปองกันไม่ให้เกิดความเชื่อที่งมงายนั้น หลักพุทธธรรมก็
กล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการขจัดหรือถ่ายถอนความงมงายเหล่านี้ คือ หลักกาลามสูตร หรือ 
ภัททยสูตร การให้ค้าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 เพ่ือที่ผู้ให้ค้าปรึกษาจะ
ช่วยให้ผู้รับค้าปรึกษาออกจากความทุกข์ไปสู่หนทางการดับทุกข์ ออกจากอวิชชาหรือความไม่รู้ตัว ไม่
อยู่กับความเป็นจริงให้ไปสู่ปัญญา  “ทุกข”์ ในเชิงพุทธ ก็แบ่งได้หลายระดับตั้งแต่โสกะ คือแค่ระดับ
เศร้า ไปถึงปริเทวะ=คร่้าครวญ ทุกข์  โทมนัส=ซึมเศร้า จนถึงขั้นอุปยาส =หมดอาลัยตายอยาก  
ดังนั้นผู้ให้ค้าปรึกษาต้องไวต่อความรู้สึกว่าผู้ที่มารับค้าปรึกษานั้นทุกข์ระดับใด  กระบวนการให้
ค้าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ หรือ กระบวนการ TIR ซึ่งมาจาก T=Tuning In, I=Identify Split 
และ R=Realization 



 

 

๑๐๖ 

Tuning In เป็นการอยู่คลื่นเดียวกับผู้รับค้าปรึกษาได้อย่างแนบสนิท ซึ่งผู้ให้ค้าปรึกษา
ต้องรับฟังเสียงหัวใจของผู้รับค้าปรึกษา ยอมรับและเข้าใจเขาในโลกของเขา Identify Split เป็นการชี้
ชวนให้เห็นรอบแยกระหว่างความต้องการ ความคาดหวัง ความอยาก กับความเป็นจริงของโลกและ
ชีวิต ซึ่งสิ่งเขาทุกข์เพราะความคาดหวังกับความเป็นจริงของโลกไม่สมดุลกัน ไม่เป็นในทางทิศทาง
เดียวกัน Realization เป็นการน้าผู้รับค้าปรึกษากลับมาอยู่กับความจริงของโลกและชีวิต 

2.14.6 พุทธจิตวิทยากับการนําไปใช้เพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจ 

ในปัจจุบันนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้มีการน้าแนวคิดแบบพุทธจิตวิทยาไปใช้
ในกระบวนการปรึกษาทางจิตวิทยาทั้งในมิติของการเยียวยาและการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ แนวทาง
ในการน้าหลักการแ บบพุทธจิตวิทยาไปใช้  พุทธจิตวิทยาสามารถช่วยบ้าบัดอาการเจ็บปวยทางจิตใจ
และช่วยในการยกระดับคุณภาพด้านจิตใจของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจากระยะเวลาที่
ยาวนานกว่า 2500 ปที่หลักพุทธธรรมได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นธรรม
ที่ให้ผลได้ไม่จ้ากัดกาลและยังประโยชน์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย พุทธจิตวิทยาจึงเป็นแนวคิดท่ีมีควรค่า
แก่การศึกษาส้าหรับมนุษย์ทุกคนที่ควรจะต้องรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้อง อันเป็นรากฐาน
ของการมีชีวิตอยู่อย่างมีปัญญาที่จะท้าให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้าและจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้อย่างกลมกลืนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 

นอกจากนี้พุทธจิตวิทยายังมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะส้าหรับนักจิตวิทยาการปรึกษา
และผู้ที่อยู่ในสายงานด้านสุขภาพจิตในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ในมิติทางด้านจิตใจ โดยสามารถน้าพุทธจิตวิทยาไปใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยาได้ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม การปรึกษาพบว่าพุทธ
จิตวิทยาเป็นเครื่องน้าทางท่ีมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ทางด้านจิตใจในหลากหลายมิติตั้งแต่การเยียวยาจิตใจผู้คนที่มีปัญหาทางจิตใจในระดับที่รุนแรง 
เช่น บุคคลที่ประสบความสูญเสียจาก อุทกภัย ภัยพิบัติ อ่ืนๆ เช่น สึนามิ  เป็นต้น  ซึ่งการน้าแนวคิด
จิตวิทยาแนวพุทธไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักจิตวิทยาหรือผู้ที่จะน้าแนวคิดไปใช้จะต้องฝกฝน
และพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง รู้จักวางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อโลก
และชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งก็คือ นักจิตวิทยาจะต้องมีสัมมาทิฏฐิในตนเอง
นั่นเอง โดยสัมมาทิฏฐิของนักจิตวิทยานี้จะเป็นเสมือนแสงสว่างส่องทางที่จะช่วยให้นักจิตวิทยาเห็นถึง
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และรู้ว่าควรจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการ
ด้วยวิธีใด เพื่อช่วยลดความทุกข์อันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมการด้าเนินชีวิตด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเผชิญปัญหาหรือจัดการกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสอดคล้องตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้พุทธจิตวิทยาจะมิใช่แนวความคิดใหม่แต่อย่างใด 
ในทางตรงกันข้ามพุทธจิตวิทยาซึ่งเป็นแนวคิดที่วางรากฐานอยู่บนหลักพุทธธรรมนั้นได้ถูกเผยแพร่มา
เป็นเวลาช้านานแล้ว งานวิจัยที่น้าแนวคิดพุทธจิตวิทยาไปใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยายังคงมีอยู่ไม่
มากนัก อันอาจเนื่องมาจากจ้านวนนักจิตวิทยาหรือผู้ที่อยู่ในสายงานด้านสุขภาพจิตที่ให้ความสนใจ



 

 

๑๐๗ 

ศึกษาและน้าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ยังมีอยู่ในวงจ้ากัด เหมือนดังที่ De Silva  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
An Introduction to BuddhistPsychology ว่าถึงแม้ว่าหลักพุทธธรรมจะมีคุณค่ามากส้าหรับ
การศึกษาทางด้านจิตใจ แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มีคุณค่านี้จะยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร  

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ มีนักจิตวิทยาตะวันตก  ที่ได้ท้าการศึกษาพุทธ
จิตวิทยากล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าใครก็ตามท่ีมีความรู้ด้านจิตวิทยาดีแค่ไหน หากได้อ่านพุทธธรรมจะต้องเห็น
ความจริงที่ว่าพุทธธรรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ พร้อมทั้งมีค้าอธิบายและการวิเคราะห์
เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ไว้อย่างละเอียดมากกว่าวรรณกรรมใดๆ” 
 

๒.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต” 

ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า ในระบบการบริหารจัดการเชิงรุก 
หรือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤต-ภัยพิบัติจะไปด้วยรูปแบบหรือระบบ
ย่อยอีกจ้านวน ๙ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ๒) ระบบการติดตาม
สถานการณ์ เฝาระวังและแจ้งเตือนภัย (พร้อมด้วยระบบการบัญชาการและการควบคุมเหตุการณ์) ๓) 
ระบบการติดต่อสื่อสาร ๔) ระบบการจัดหา-จัดท้าวัสดุ/อุปกรณ/์เครื่องมือ และระบบการขนส่งใน
ภาวะฉุกเฉิน ๕) ระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ๖) ระบบการพัฒนา 
ส่งเสริม/สร้างเสริมศักยภาพ ๗) ระบบการพัฒนา ส่งเสริม/สร้างเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ประชาชน ๘) ระบบการท้างานเชิงเครือข่าย ๙) ระบบการ
ก้ากับ ติดตามและประเมินผล ขณะที่ส้านักชลประทานที่ ๑๒ ได้สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการน้้า
ลุ่มน้้าเจ้าพระยาช่วงฤดูน้้าหลากในเขตพ้ืนที่  ว่า การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายจาก
อุทกภัยในกรณีท่ีมีน้้าเอ่อล้นตลิ่งแล้วไหลเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน จากพฤติกรรมทางชล
ศาสตร์ที่เกิดข้ึนผลการปรับลดระดับน้้าด้านเหนือเข่ือนเจ้าพระยาจากตอนบนเหนือจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อไม่สามารถเร่งระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยามีสันดอนในลุ่มน้้า ซึ่ง
เป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้้า ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการขุดลอกและปรับปรุงทางน้้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้้าให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังช่วยลดระยะเวลาน้้าท่วมตอนบนให้ลดลง 
                                                 

 De Silva, Padmasiri, An Introduction to Buddhist Psychology, 4thed, (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2005), p. 1. 

ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล , “จิตวิทยาแนวพุทธ  : แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์” , 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปท่ี 29 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552, หน้า 188-208. 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ทางสังคมในภาวะวิกฤต  (Assessing and Developing Social Assistance System in Crisis Situation)”,  
รายงานวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะ
วิกฤต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๕-๑๙๙. 

 กรมชลประทาน, “การบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา ป ๒๕๕๔ และแนวทางในการบรรเทา
อุทกภัยโดยการขุดลอกแม่น้้าเจ้าพระยา”, รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, ๒๕๕๔, หน้า ๘๒. 



 

 

๑๐๘ 

ทางด้านองค์การสหประชาชาติ โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ( UN / ECE) 
ได้เสนอแนวทางในการปองกันน้้าท่วมอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย ๑) การคาดการณ์น้้าท่วมและการ
เตือนภัยเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับการประสบความส้าเร็จของการบรรเทาความเสียหายน้้าท่วม ดังนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการพยากรณ์และแจ้งเตือนให้ทันเวลา  ๒) ควรมีการวางแผนและ
ด้าเนินการในทุกระดับอย่างเป็นระบบและมีการด้าเนินการฝกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ้ากัดความ
เสียหายจากปัญหาน้้าท่วม  ๓) สร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าใน
ระดับภูมิภาคท้ังการจัดกักเก็บและการระบายน้้า ๔) ระบบชดเชยความเสียหายของผู้ประสบอุทกภัย
ต้องมีมาตรฐานและตั้งอยู่บนเงื่อนไขพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  ๕) มาตรการปองกันควรจะมี
แผนงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้้าท่วมที่สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
พีรยา ชูวุฒยากร ยังได้ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยกรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์  พบว่า หลังจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อท้านบกั้นน้้าแตก
ในป ๑๙๕๓ ท้าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนเธอร์แลนด์จมอยู่ใต้น้้าและมีผู้เสียชีวิตกว่า 
๑,๘๐๐ ราย ท้าให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ด้าเนินโครงการเดลต้าเวิร์ค ( Delta Works) ซึ่งเป็น
โครงการก่อสร้างเข่ือนและประตูปด-เปดน้้าที่บริเวณปากแม่น้้า Rhine-Scheldt เพ่ือปองกันปัญหา
น้้าทะเลหนุน หลังจากนั้นโครงการนี้ยังได้ปรับบทบาทเพ่ือเตรียมการรับมือกับผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนและปรับเปลี่ยนแผนแม่บทของชาติให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการปองกันภัย
ในระยะยาว โดยมีศาสตราจารย์ Veerman (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์) 
เป็นประธานและได้น้าเสนอแผนโครงการเดลต้าต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือจัดท้าเป็น
พระราชบัญญัติเดลต้า หลังจากรัฐสภาผ่านความเห็นชอบแล้วองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานในระดับท้องถิ่น จังหวัด เทศบาล คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้้า รวมถึงมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการและบริษัทเอกชน ต่างก็ได้ร่วมมือกัน
ด้าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างแข็งขัน นอกจากนั้นยังจัดตั้งกองทุนเดลต้าเพื่อหาเงินทุนสนับสนุน
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเนื่องจากมีระยะเวลาด้าเนินโครงการหลายป จาก
กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งส้าคัญเสมอไปในการจัดการกับปัญหาสาธารณภัย 
หากแต่เคล็ดลับความส้าเร็จของเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ความแข็งแกร่งของเขื่อนหรือท้านบกั้น
น้้าเท่านั้น แต่จากการศึกษาในเชิงลึกแล้วจะพบว่าความส้าเร็จนั้นมาจากเรื่องการบริหารจัดการและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างหากที่ท้าให้โครงการนี้ประสบผลส้าเร็จ 

                                                 

 United Nations and Economic Commission for Europe (UN/ECE), Best Practices on 
Flood Prevention, Protection and Mitigation, Water Directors of the European Union (EU) in 
Denmark Copenhagen, 21-22 November 2002. 

 พีรยา ชูวุฒยากร, “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย”, วารสารวิชาการปริทัศน์ , ปท่ี ๑๙ ฉบับท่ี 
๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
๒๕๕๔), หน้า ๖-๙. 



 

 

๑๐๙ 

ขณะที่เฟ่องอรุณ ปรีดีดิลก ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน  แล้ว
พบว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลินเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน ๓ มิติ 
คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุกมิติมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน กรณีกรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มีการบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับชีวิตประจ้าวันหรือเรียกว่าอยู่
ในวิถีชีวิตของชาวกรุงเบอร์ลิน อาทิ ค่าครองชีพ ความมีระเบียบวินัย พาหนะในการเดินทาง และ
ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความส้าเร็จในการบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับวิถีชีวิตของ
ชาวเบอร์ลินเกิดจากการปลูกจิตส้านึกในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ซึ่งการปลูกจิตส้านึกนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ต้องการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สามารถปรับพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืนได้ โดยจะต้องค้านึงถึงเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนประเทศและใช้วิธีการที่
เหมาะสม 

ดร.ทรงธรรม ป่นโตและชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล ได้ศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจส่วน
หนึ่งได้ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมโอกาสในการเกิดภัยพิบัติ โดยพิจารณาได้ทั้งในทางลบ
และในทางบวก โดยในทางลบมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายของเมืองที่ขาดแผนผังการ
พัฒนาที่เหมาะสมและสภาพบังคับในทางปฏิบัติไม่เพียงท้าให้เกิดการตัดไม้ท้าลายปาซึ่งเป็นแนว
ปองกันภัยโดยธรรมชาติอย่างเดียว หากแต่ยังก่อให้เกิดการจัดสรรพื้นที่อย่างไม่เหมาะสม เช่น สร้าง
นิคมอุตสาหกรรมในทางไหลของน้้า การสร้างหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เกษตรกรรม สร้างโรงงานติดรั้ว
โรงเรียน ซึ่งเป็นการสะสมความเสี่ยงที่ต่อภัยธรรมชาติและอาจท้าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็น
ปัญหาในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตามในทางบวกหากการพัฒนาเศรษฐกิจได้วางแผนโดยค้านึงถึงสภาพ
ภูมิศาสตร์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมแล้ว เช่น วางแผนเพื่อปองกันผลกระทบใน
เชิงลบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อส่วนรวม ( Negative Externalities) ย่อมจะช่วยให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยลงและช่วยให้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้อยลงได้เช่นกัน ขณะเดียวกันยังมีโอกาสที่
เศรษฐกิจไทยจะพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนได้ โดยภาครัฐต้องเป็นผู้
นาแนวทางในการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพ่ือยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน 

ดร.ณพงศ์ นพเกตุ  ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการ “วางผังชุมชนเชิงรุกโดย
ชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลปริก) พบว่า ชุมชนปริก ต้าบลปริก อ้าเภอสะเดา 

                                                 

 เฟ่องอรุณ ปรีดีดิลก, “การพัฒนาท่ียั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , ปท่ี 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑-๔๐. 

 ดร.ทรงธรรม ป่นโตและชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้
วิกฤตภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช , ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 

 ดร.ณพงศ์ นพเกตุ, “การพัฒนากระบวนการ “วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิ
ทัศน์เทศบาลต้าบลปริก) อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : แผนงานสร้างเสริม
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๓-๑๔๐. 



 

 

๑๑๐ 

จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนไทยมุสลิมที่เข้มแข็ง มีผู้น้าชุมชนและผู้น้าท้องถิ่นท่ีมุ่งม่ันพัฒนาชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เช่น โครงการขยะฐานศูนย์ 
ธนาคารขยะโดยเยาวชน การผลิตสบู่ แชมพู น้้ายาล้างจาน ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ เพื่อใช้และขายกันเองใน
ชุมชน การผลิตถ่านบริสุทธิ์จากขยะกะลามะพร้าวการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน การจัดตั้ง
โรงเรียนปฐมวัยเทศบาลต้าบล ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ที่ส้าคัญยิ่งคือ ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรชุมชนร่วมกัน ในหมู่ชาวบ้าน ผู้น้าและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ( Community Collective 
Ownership) ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญที่ท้าให้เทศบาลต้าบลปริก ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในด้าน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้ดี กระท่ังได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายจาก
หลายหน่วยงาน การวางผังเชิงรุกโดยชุมชนที่เกิดขึ้นในการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนจาก
ข้างล่างขึ้นข้างบน หรือ Bottom-up Process กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ชุมชนศึกษา
สภาพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบันด้วยตนเอง และน้าเสนอ ถกเถียง กลั่นกรอง ภาพอนาคต
ของชุมชนในอนาคตกันเอง เพื่อที่จะเสนอเป็นโครงการพัฒนาด้วยงบประมาณของท้องถิ่น ด้วยการ
ช่วยกันเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการที่คิดว่าเหมาะสมจากที่ส้าคัญมากท่ีสุดไปสู่น้อยที่สุด และ
วางแผนร่วมกันในที่ประชุมชาวบ้านว่าโครงการใดจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อใด ด้วยงบประมาณเท่าไหร่ ใคร
รับผิดชอบอะไร เป็นต้น 

วิทยา จันทร์แดง และ ดร.จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  ได้ศึกษา “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
พบว่า ๑) นโยบายการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดาเนินการ
ในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ชุมชน การประกอบอาชีพการจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบ
ใหม่ที่ค้นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการวิจัยในครั้งนี้น้าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบ
ไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 
ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้นฟูชุมชน แนวทาง
ด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการดารงอยู่ของชุมชน 

นันทิยา ทองคณารักษ์  ได้ศึกษาวิเคราะห์บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย 
๒๕๕๔ พบว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีผ่านมาหลายครั้งก่อให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือกันเองมากขึ้นในรูปแบบอาสาสมัครทั้งด้านการจัดการข้อมูลและ
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการรวมตัวของภาคประชาชนที่เข้มแข็งนี้เป็นลักษณะ

                                                 

 วิทยา จันทร์แดง และ ดร.จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, รายงานวิจัย , (วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖) 

 นันทิยา ทองคณารักษ์, “บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๔”, วารสารศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรงกลาโหม, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 
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การเกิดแบบธรรมชาติ ไม่มีการสั่งการ ใช้ความรู้ความช้านาญของแต่ละบุคคลท้าให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบทบาทของกองทัพที่มีศักยภาพมากในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์
อุทกภัยในอนาคตควรมีการจัดระบบนิเวศน์ชุมชนโดยให้ความส้าคัญในการใช้ชุมชนเป็นฐานมากขึ้น 
(Area Approach) และมีการสนับสนุนในด้านข้อมูลจากนักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมคู่ขนานไปกับการวางผังเมือง ทั้งนี้ควรมีการ
ด้าเนินงานในลักษณะเครือข่ายและมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นสาธารณะ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งการตระหนักถึงแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน ( Community Base Disaster Risk 
Management : CBDRM ) จากเดิมท่ีชุมชนอยู่นอกเหนือการวางแผนหรือนโยบายใดๆ จากภาครัฐ 
แต่จากกรณีสึนามิท้าให้เห็นความส้าคัญของชุมชนในการจัดการตัวเอง ซึ่งจากกรณีตัวอย่างของชุมชน 
บ้านน้้าเค็ม จังหวัดพังงา ที่หลังจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ชุมชนบ้านน้้าเค็มจากท่ี
เคยเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกในชุมชนและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนในยุคเหมืองแร่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์และความ
ขัดแย้ง ดังนั้นชุมชนจึงไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มเพื่อท้ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้ แต่
เหตุการณ์สึนามิกลับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งส้าคัญที่ท้าให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกัน
กอบกู้ ฟ้นฟู และรับมือกับภัยสึนามิอีกครั้ง  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าในทุกวิฤตปัญหาที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณภัย
ทั้งอุทกภัย วาตภัย หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน หรือท้องถิ่นต่างก็เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกท่ีเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในทันทีท่ีเกิด
เหตุ ขณะเดียวกันก็จะเป็นฐานรากส้าคัญที่จะสะท้อนถึงความปรารถนาหรือความต้องการ รวมถึงการ
แสดงออกถึงความมีน้้าใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการด้าเนินการปองกันและแก้ไขในทุกวิกฤติภัย เพื่อให้
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปปรับปรุงพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมเพื่อน้ามาสนับสนุน ส่งเสริม หรือเสริมสร้างศักยภาพในเชิงนโยบาย การใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community Base Disaster Risk Management: CBDRM) และการใช้ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรชุมชนร่วมกัน ( Community Collective Ownership) ในการปองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้าจึงถือเป็นทางเลือกส้าคัญยิ่งที่จะท้าให้การปองกันและแก้ไขอย่างยั่งยืนใน
โอกาสต่อไป และถือเป็นกระบวนการจัดการชุมชนจากข้างล่างขึ้นข้างบน ( Bottom-up Process) ที่
จะเกิดผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่ด้าเนินการในรูปแบบเดิมๆ เหมือนกับห้วงเวลาแห่งอดีตที่
ผ่านมา 

นอกจากนั้น รศ.วราพร  ศรีสุพรรณและคณะ ยังมีการศึกษา “การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือ
จัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนมะสะแก ต้าบลนาสวน  อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ” 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลสนับสนุนการด้าเนินการป่าชุมชนให้ต่อเนื่องคือ 

๑. เจตนารมณ์ของชุมชนในการดูแลรักษาป่าชุมชนชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุ่มบ้าน
รอบป่า 

๒. มีองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนที่จัดตั้งจากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มบ้านรอบป่าท้าหน้าที่
ดูแลและจัดการป่าชุมชน โดยมีวาระการปฏิบัติงานและมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ร่วมกันก้าหนดขึ้น 
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๓. มีแกนน้าในท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 ๔.  มีมาตรการป้องกันการบุรุกพ้ืนที่และท้าลายป่าไม้โดยมีการจัดท้าแนวเขตชัดเจน ติด
ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน จัดทีมงานป้องกันไฟป่าตรวจป่าและเตือนภัยไฟป่า 
 ๕.  มีกลไกในการสืบทอดเจตนารมณ์ของการรักษาป่าในรูปแบบพิธีกรรมและการจัดค่าย
เยาวชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนชุดเยาวชนเพื่อให้มีบทบาทประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ป่าชุมชนหลัก 
 ๖.  มีข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชนซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดข้อมูลและมี
แนวคิดในการจัดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 ๗.  มีการยอมรับจากภาคราชการในบทบาทของชุมชนที่จะดูแลพื้นที่  
 พวงทอง  ว่องไว และคณะ ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การฟ้ืนฟูสายน้้าแม่ทะลบและการ
บริหารทรัพยากรป่าไม้โดยวิถีชีวิตคนพ้ืนที่สูงและคนพ้ืนที่ราบ ” แล้วพบว่า วิถีชีวิตหรือองค์ความรู้ใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นท่ีมีการจัดการในชีวิตประจ้าวันมาตั้งแต่อดีตกาล 
ในเรื่องการเพราะปลูกชาวเขามีการเพราะปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้ดินได้มีการพักและให้พืชได้แปร
สภาพเป็นปุ๋ยให้กับดิน รวมถึงการจัดตั้งกฎระเบียบในการตัดต้นไม้บริเวณแหล่งต้นน้้า การจัดการน้้า
ผ่านระบบการจัดการเหมืองฝาย ส่วนการฟ้ืนฟูได้น้าหลักศาสนามาใช้เพ่ือการป้องกัน เช่นการบวชป่า 
การปลูกป่าหรือการเลี้ยงผีต่าง ๆ ตลอดถึงพิธีขอฝนหากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นวิถีชีวิตคน
พ้ืนที่สูงและคนพ้ืนราบต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสายน้้าแม่ทะลบแนวทางการจัดการ
คือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ ส่วนการด้าเนินการคือการสร้างกลไก โดยใช้ประสบการณ์ใน
การด้าเนินการที่ผ่านมาในอดีต  และยังมีการ ศึกษาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้้าในพื้นท่ีต้าบลไหล่น่าน อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ” แล้วพบว่า ชุมชน
ต้าบลไหล่น่าน ได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้้าทั้งการผลิตซ้้าและการพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นการสร้าง
ภูมิสถาปัตย์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การขยายเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การพัฒนากฎกติกาทางสังคมการพัฒนา
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการบริหารจัดการ  การส่งเสริมและป้องกัน
ทรัพยากรป่าและน้้า การพัฒนาสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาจิตส้านักหรือจิต
วิญญาณคนในชุมชนบูรณาการในหลักสูตรท้องถิ่นโดย ใช้กระบวนการทางสังคมหรือเวทีสาธารณะ การ
จัดท้าแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแกนน้าการสร้างนโยบายสาธารณะการประยุกต์ใช้ความ
เชื่อจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูผู้กระท้าความดี การเชื่อมโยงความสัมพันธ์

                                                 

  รศ.วราพร  ศรีสุพรรณและคณะ, “ศึกษาการพัฒนาการสื่อสารเพื่อจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่า
ชุมชนมะสะแก ต้าบลนาสวน  อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี” , รายงานวิจัย , กรุงเทพมหานคร : ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗. 
  พวงทอง  ว่องไว และคณะ, “การฟื้นฟูสายน้้าแม่ทะลบและการบริหารทรัพยากรป่าไม้โดยวิถีชีวิต
คนพ้ืนท่ีสูงและคนพ้ืนท่ีราบ”, รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๖. 



 

 

๑๑๓ 

ของชุมชนกับชุมชนหรือองค์กรอื่น การใช้กติกาทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนและการอนุรักษ์ปลา  

รศ.ดร.ด้ารงค์ วัฒนา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น ผล
การศึกษา” แล้วพบว่า การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มุ่งกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นการเพิ่ม
บทบาทของภาคประชาสังคมเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ สร้างค่านิยมสากลใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก ท้าให้การ
บริหารจัดการของท้องถิ่นมีความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมน้าไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ (Public Services)เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นมุ่งให้ประโยชน์แก่ประชาชนผ่านกลไกภาคประชาสังคม เปลี่ยนผ่านจากการ
บริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์อ้านาจ สู่การบริหารจัดการแบบกระจายอ้านาจ (Decentralizing 
Governance) สร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น  ควบคู่กับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบเครือข่าย  (Network) โดยความร่วมมือของภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์  (Interaction) กันอย่างต่อเนื่อง  มีการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน  (Interdependence) มีความเชื่อใจกัน  (Trust) และการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ร่วมกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องมีโครงสร้างอ้านาจหน้าที่  ศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากร มีมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ (public service) 
ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยอาจน้าระบบมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานกลางของประเทศมาใช้ในการ
ก้าหนดมาตรฐานการจัดบริการของท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการบริการที่ดี  

สมาน  นวลศรีและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอ้ือต่อ
การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อ้าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน ” ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านสบขุ่นเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ถูกท้าลาย ทัศนียภาพสกปรกน้้าในล้าห้วยไม่สามารถอาบและดื่มกินได้แต่ชุมชนก็มีผู้น้าที่เข้มแข็งมี
ความตั้งใจจริงที่จะฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและคนในชุมชนต่างก็ตระหนักถึงสภาพปัญหาและพร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือส่วนโรงเรียนมีผู้บริหารและครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึง
เป็นสิ่งที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน มีน้้าใจ รู้จัก
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการน้า
ปัญหาของชุมชนมาสู่การเรียนการสอนในระดับห้องเรียนซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทุก

                                                 

  นันทมิตร  นันทะเสนและคณะ, “การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้้าในพ้ืนท่ีต้าบลไหล่น่าน อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” , รายงานวิจัย , กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๕. 
  รศ .ดร .ด้ารงค์  วัฒนา  และคณะ , “ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น” , รายงานวิจัย , 
กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔. 



 

 

๑๑๔ 

คนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท้าให้สภาพชุมชนและแหล่งน้้าสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีป่าชุมชนและ
มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา  
 พุฒ  บุญเต็ม และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์ความรู้การจัดการป่าชุมชนในพ้ืนที่ทาม
ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง อ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ” แล้วพบว่า ชุมชนมีชุดความรู้พ้ืนฐานในการ
จัดการป่าทามชุมชน คือความรู้เกี่ยวกับบริบททาม บริบทของวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 
และระบบการจัดการพ้ืนที่ทามในอดีต โดยน้าชุดความรู้ดังกล่าวมาจัดปรับกับสถานการที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการศึกษาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น ๆ จนสามารถบอกถึงขั้นตอนการจัดตั้ง
ป่าทามชุมชน การจัดการความสัมพันธ์กับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ รวมทั้งการ
ก้าหนดแนวทาง ขยายผลในระดับพ้ืนที่ ระดับเครือข่ายลุ่มแม่น้้ามูลตอนกลางโดยมีชุมชนเป็นฐานมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการช่วยขับเคลื่อนพร้อมกับการพัฒนายกระดับข้อมูล
สาธารณะและนโยบาย  

รุ่งทิพย์ กล้าหาญ  ได้ศึกษา วิจัย เรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน” แล้วพบว่า การปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบองค์รวมพบว่า  พระสงฆ์ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการผลิตซ้้าพลังนวัตกรรมทาง
จิตใจ เพ่ือการเยียวยาปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน และเสริมพลังการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมของสังคมมารองรับ  ผสานกับแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้การท้างานของพระสงฆ์มีลักษณะเป็นอิสระมีความผันแปรตามสภาพการณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งแตกต่างจาก
การท้างานของรัฐ   ดังเช่นรายงานการวิจัยเรื่อง  กระบวนการและเทคนิคการท้างานของพระสงฆ์
นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  หรือเรื่องหลักการและการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริกบนที่สูงที่สม
สมัย  ซึ่งผลการวิจัยทั้งสองเรื่องได้สะท้อนให้เห็นถึง  ความพยายามของพระสงฆ์นักพัฒนา   ในการ
สร้างสภาพที่พึงปรารถนาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   โดยการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชน
รวมตัวกันในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน   ผ่านการปฏิบัติ   โดยมีเป้าหมายเพื่อการท้ามาหากินและ
การร่วมกันอย่างพอเพียง   มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน   เคารพและเอ้ืออาทร
ต่อกัน  มีการร่วมสร้างความรู้และต่อยอดความรู้เพ่ือเกื้อกูลกัน    การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้วย
ความรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าความเกรงใจ   นับเป็นการสร้างพลังชุมชน   โดยการน้าแหล่งทุนสังคมท่ี
เข้มแข็ง มีความเป็นพลวัตรสูงและแฝงตัวอยู่ในสังคม มาด้าเนินการสร้างคุณค่าและมูลค่า  เพ่ือความ
อยู่เย็นเป็นสุร่วมกัน  ซึ่งเป็นการบ่มฟักความเข้มแข็งของชุมชน   โดยการบูรณาการแนวคิดการมีส่วน
ร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายใต้บริบทของชุมชน  

                                                 

  สมาน  นวลศรีและคณะ, “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีเอื้อต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ”, รายงานวิจัย , 
กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘. 
  พุฒ  บุญเต็ม และคณะ, “องค์ความรู้การจัดการป่าชุมชนในพ้ืนท่ีทามลุ่มน้้ามูลตอนกลาง อ้าเภอ
โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”, รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙. 
  รุ่งทิพย์   กล้าหาญ , “การพัฒนาจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน”. 
รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐. 



 

 

๑๑๕ 

ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนต้าบลเมืองปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง ” แล้วพบว่า กระบวนการจัดการ
ป่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชน ได้มีการจัดการป่าร่วมกันอยู่ ๒ อย่าง ได้แก่ การ ใช้กฎระเบียบการ
ใช้ป่าร่วมกันและการร่วมจัดประเพณีเก่ียวกับป่า เช่น บวชป่า สืบชะตาป่า และคืนกล้วยไม้สู่ป่า 
นอกจากนั้นยังมีการจัดการป่าชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การท้าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า การ
สร้างฝายแม้ว การปลูกป่า การดับไฟป่า ฯลฯ จากกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่และการเติมความรู้จาก
ชุมชนต้นแบบ มีการจัดตั้งอาสาสมัครไฟป่าและปลูกไม้ไผ่ในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนของตนเองกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียงเกิดความตื่นตัวและหันมาสนใจการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ที่ส้าคัญเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ซึ่งท้างานในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล
ป้องกันป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 กล่าวโดยสรุป การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าแบบมีส่วนร่วม นั้น เป็นวิถีชีวิตของคนชุมชนที่
อยู่รอบป่า โดยการอพ่ึงพาอาศัยป่าเพ่ือการด้ารงชีพ ตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
การจะได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา ตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ทรัพยากรป่าต้นน้้าเกิด
ความสมดุลและใช้ประโยชน์ให้ยาวนานที่สุด 

 
 

                                                 

 ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ, “รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต้าบลเมือง
ปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง, รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย๒๕๕๓. 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เชิงกลยุทธ์ ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกล
ยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการ
เยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า ๔) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหาร
จัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ๕) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีกลางน้้า และ ๖) เพ่ือ
ศึกษาสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า ถือเป็นการศึกษาเพ่ือ
หาทางออกให้กับชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ตั้งแต่กระบวน การเตรียมพร้อม ๖
(Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภั ย (Response) การฟ้ืนฟู 
(Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) เพ่ือให้ได้กรอบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
หรือภาวะวิกฤตเชิงกลยุทธท์ี่จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลาง
น้้า โดยมีขั้นตอนและวิธีการด้าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ระหว่างการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากนั้นน้าฐานข้อมูลทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นกรอบค้าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้แทนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนพื้นที่กลางน้้า แล้วน้าผลการศึกษา
ที่ได้น้าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการ
ชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อ
สาธารณะ ทั้งนีม้ีวิธีการศึกษาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 



๑๑๗ 

1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร ( Documentary Research) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็จะศึกษาการด้ารงรักษารากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชุมชนพื้นที่ และศึกษาแนวคิด การบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วม การจัดการชุมชน การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  การบริหาร
จัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ  การบูรณาการภาครัฐร่วมเอกชน การพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน  

2. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เก่ียวกับ ๑) การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ๒) การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกล
ยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ๓) การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหา
อุทกภัยตามหลักพุทธจิตวิทยา  และ ๔) การบริหารจัดการน้้า และสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการรัฐ
ร่วมเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย 

3. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
(Key Informant) ที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) และ การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย รวมถึงผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และผู้ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่ง
เป็นพื้นที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา โดยแบ่งตามกรอบแนวคิดและทิศทางการไหลของน้้า ซึ่งก้าหนดให้พื้นที่
ต้นน้้าคือพ้ืนที่ภูเขาสูงที่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้้าในทางภาคเหนือของไทย ส่วนพื้นที่กลางน้้าคือพ้ืนที่รองรับ
น้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในตอนกลางของล้าน้้า และพ้ืนที่ปลายน้้าส่วน
ใหญ่หมายรวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นจุดที่น้้าไหลลงสู่ทะเลหรือจุดที่เป็นปาก
แม่น้้า 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัด
นครสวรรค์ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน 
จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา  รวมถึงในประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนวกัน
ชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน 



๑๑๘ 

จังหวัดนครสวรรค์ โดย ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่  (Taro 
Yamane) ดังนี้ 

     
 

 
เมื่อ n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

           N คือ  ขนาดประชากร   
          d  คือ  คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง   
โดยให้ความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อน 5 % (e = .05) 
ทั้งนี้จากการค้านวนหากลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ พบว่า โครงการย่อยที่ 1) 

จากประชากรจ้านวน ๓๓ ,094 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง โครงการย่อยที่ ๒) จาก
ประชากรจ้านวน ๒๓ ,๒๗๔ คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๙๔ ตัวอย่าง โครงการย่อยที่ 3) จาก
ประชากรจ้านวน ๒๓ ,๒๗๔ คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๙๔ ตัวอย่าง และโครงการย่อยที่ ๕) จาก
ประชากรจ้านวน ๓๓,094 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง 

นอกจากนี้ยังใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่า  (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น โดยการ ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน ที่พิจารณาจากจ้านวนประชากร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากรตามกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนดตาม
โครงการย่อย โดยท้าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซ่ึงเป็นระดับในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
จ้านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น  =จ้านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ้านวนประชากรในแต่ละชั้น 
      จ้านวนประชากรทั้งหมด 
 

๓.๒.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย” มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) ที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และผู้ที่เก่ียวข้อง ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง 
วัง ยม น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา รวมถึงในประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่า
ชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน 
อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  โดยแบ่งตามกรอบแนวคิดและทิศทางการไหลของน้้า ซึ่งก้าหนดให้

                                                 

 Taro Yamane, Elementary Sampling Theory (Englewood Cliffs, New Jersey 
Prentice-Hall, 1964), p. 398. 
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พ้ืนที่ต้นน้้าคือพ้ืนที่ภูเขาสูงที่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้้าในทางภาคเหนือของไทย ส่วนพื้นที่กลางน้้าคือพ้ืนที่
รองรับน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในตอนกลางของล้าน้้า และพ้ืนที่ปลายน้้า
ส่วนใหญ่หมายรวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นจุดที่น้้าไหลลงสู่ทะเลหรือจุดที่เป็น
ปากแม่น้้า โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

1. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ ๒) จ้านวน ๑๗ รูป/คน โครงการย่อย
ที่ 3) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวม 105 คน และ
โครงการย่อยที่ 5) จ้านวน 21 รูป/คน 

2. ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจัยในการสนทนากลุ่ม ( Focus Group 
Discussion) แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) จ้านวน ๑๓ คน โครงการย่อยที่ ๒) จ้านวน 9 รูป/คน
โครงการย่อยที่ 3) จ้านวน 9 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 10 รูป/คน และโครงการย่อยที่ 5) 
จ้านวน ๑๓ คน 

 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามเชิงปริมาณ  (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยด้าเนินการดังนี้ 

 ๑.แบบสอบถาม  (Questionnaire) ส้าหรับประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา  รวมถึงใน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนวกันชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค ์โดยมีเนื้อหาส้าคัญ ๆ ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 1 ข้อมูลพื้นฐานของ  ส้าหรับประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา รวมถึงในประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค ์โดยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ (Check list) 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและทัศคติของส้าหรับประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้า
จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม 
น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา  รวมถึงในประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนว
กันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค ์เกี่ยวกับเรื่องของ ๑) การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ๒) การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ๓) การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ตามหลักพุทธจิตวิทยา  และ ๔) 
การบริหารจัดการน้้าและสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย  

โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับ โดยก้าหนดให้ ข้อค้าถามที่
มีความหมายเชิงปฏิฐานนิยม (Positive) ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ถ้าตอบ   เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน  5  คะแนน 
ถ้าตอบ   เห็นด้วยมาก   ให้คะแนน  4  คะแนน 
ถ้าตอบ   เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน 3  คะแนน 
ถ้าตอบ   เห็นด้วยน้อย   ให้คะแนน 2  คะแนน 
ถ้าตอบ   เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน 

  ตอนที่ 3 สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้า
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดให้ตอบ 
 

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) 
ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงผู้แทน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และผู้ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้า
หลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้า
เจ้าพระยา รวมถึงใน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์   โดย
แบ่งตามกรอบแนวคิดและทิศทางการไหลของน้้า ซึ่งก้าหนดให้พื้นที่ต้นน้้าคือพ้ืนที่ภูเขาสูงที่เป็นพ้ืนที่
ป่าต้นน้้าในทางภาคเหนือของไทย ส่วนพื้นที่กลางน้้าคือพ้ืนที่รองรับน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในตอนกลางของล้าน้้า และพ้ืนที่ปลายน้้าส่วนใหญ่หมายรวมถึงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นจุดที่น้้าไหลลงสู่ทะเลหรือจุดที่เป็นปากแม่น้้า  โดยการใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) สัมภาษณ์
เชิงลึก ( In-depth Interview) แบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ ๒) 
จ้านวน ๑๗ รูป/คน โครงการย่อยที่ 3) จ้านวน 21 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 7 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 15 คน รวม 105 คน และโครงการย่อยที่ 5) จ้านวน 21 รูป/คน รวมผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key 
Informants) ทั้งสิ้นจ้านวน 185 รูป/คน 

3. ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจั ยในการสนทนากลุ่ม ( Focus Group 
Discussion) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในเรื่องของ “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” ที่จะเป็นทางออกให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนอง
ต่อภัย (Response) การฟ้ืนฟู (Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรอบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือภาวะวิกฤตเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้า โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจัย
ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในโครงการย่อยที่ 1) จ้านวน ๑๓ คน โครงการย่อย
ที่ ๒) จ้านวน 9 รูป/คนโครงการย่อยท่ี 3) จ้านวน 9 รูป/คน โครงการย่อยที่ 4) จ้านวน 10 รูป/คน 
และโครงการย่อยที่ 5) จ้านวน ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น 54 รูป/คน 
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3.3.1 การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

 1. ก้าหนดเนื้อหาของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
การศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก้าหนดตัวแปรการวิจัยและเนื้อหา
ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2. ร่างเครื่องมือการวิจัยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก้าหนดให้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน 
 3. น้าเครื่องมือการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
 4. แก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามค้าแนะน้า  
 5. ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยและจัดท้าเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 3.3.2 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส้าหรับการวิจัยไปท้าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 
ส่วน คือ ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมั่น ( Reliability)ของแบบสอบถาม 
ดังนี้  
 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Validity) โดยการน้าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป ให้
ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา จ้านวน 3 
ท่าน ได้แก่  

  1) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  2) พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ต้าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขต
นครสวรรค์ 
  3) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. ต้าแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

พร้อมกันนี้ได้ น้าค่า ประเมิน ที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Concordance: IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
                                   IOC = ∑R  
                               N  
 

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concordance: IOC)  
 R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 N หมายถึง จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ และให้คะแนนดังนี้  
 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  



๑๒๒ 

 คณะผู้วิจัยได้เลือกค้าถามข้อค้าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค้าถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อมีความเท่ียงตรงของเนื้อหา
ครอบคลุม ในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๖-๑.๐ 
ทุกข้อ ซึ่งถือว่าเครื่องมือใช้ได้ 
 2. ความเชื่อมั่น ( Reliability) ผู้ศึกษาได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไข
แล้วท้าการทดสอบ ( Try Out) จ้านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหล
บ่าของ แม่น้้าสะแกกรัง เพ่ือตรวจสอบว่าค้าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ 
ตลอดจน มีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน้ามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ( Cronbach’s Alpha) ค่าระดับความเชื่อมั่นของ  
แบบสอบถามมากกว่า 0.7 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน้าไปศึกษากับ  
กลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๘๓ 
 3. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส้าหรับการน้าไปใช้จริงต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเข้าท าการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไป เก็บข้อมูลกับ ประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัด
นครสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนัดหมายในการสัมภาษณ์และการเข้าศึกษาในพ้ืนที่ 

1. แจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจาก ประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้า
จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง 
ยม น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าเจ้าพระยา  รวมถึงใน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่า
ชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน 
อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) 
ซึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงผู้แทน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และผู้ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้้า
หลากและน้้าท่วมถึงจากการไหลบ่าของลุ่มน้้าสาขา ปิง วัง ยม น่าน จนเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้า
เจ้าพระยา รวมถึงใน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์   

3. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในเรื่องของ 
“ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” ที่จะเป็น
ทางออกให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพร้อม 
(Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย (Response) การฟ้ืนฟู 
(Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน (Sustainable) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบกรอบยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือภาวะวิกฤตจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในเชิงพื้นที่ 



๑๒๓ 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ 

   ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่และร้อยละน้าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 
   ตอนที่ ๒  ข้อมูล เกี่ยวกับ ๑) การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ๒) การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  ๓) การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ตามหลักพุทธ
จิตวิทยา  และ ๔) การบริหารจัดการน้้า และสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการรัฐร่วมเอกชน 
ประชาชน และภาคีเครือข่าย  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้าเสนอในรูปตารางประกอบค้าบรรยาย โดยก้าหนดเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายดังนี้ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐    ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙    ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙    ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙    ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙     ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระประเด็นส้าคัญ แล้วน้าเสนอ
เป็นการเขียนแบบความเรียง 

  ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๑. ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) นั้น 
คณะผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด้าเนินการร่วมกับกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research) โดยวิธีการ
วิเคราะห์ ด้าเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาประเด็นหลัก ( Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์ท้ังหมด จากนั้นจึงน้าประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็น
ประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการ
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภา พ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล ( Data Triangulation) 
พิจารณาจาก เวลา สถานที่ และบุคคล ร่วมกับการตรวจสอบ แบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation)  พร้อมการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) เพ่ือหาข้อสรุป
แบบอุปนัยอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบอย่างมีเหตุผลโดยอิงกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีและดูความเชื่อมโยงในเชิงปริมาณ แล้วน้ามาเขียนบรรยายในเชิงพรรณนา 
 



๑๒๔ 

๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑)  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับได้ 0.893 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์  
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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เมื่อ S.D. แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2x  แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก้าลังสอง 
 2 x  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก้าลังสอง 
n  แทนจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 



 

บทท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับ 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 
แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย” ในบทนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่กลางน้้า ถือเป็นการศึกษาเพ่ือหาทางออกให้กับชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่
กระบวนการเตรียมพร้อม ( Preparation) การปูองกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อ
ภัย (Response) การฟ้ืนฟู (Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภาวะวิกฤตเชิงกลยุทธ์ ที่จะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม โดยแบ่งผลวิจัยออกเป็น 7 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.๑ การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่
วงก์เชิงกลยุทธ์ 

4.2 รูปแบบการจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

4.3 การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า 

4.4 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
4.5 ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการ

บริหารจัดการน้้าในพื้นที่กลางน้้า 
4.6 แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า 
4.7 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

4.๑ การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์เชิงกลยุทธ์ 

  จาก การเก็บรวบรวม ข้อมูลทางสถิติ ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจากการส้ารวจท้า
ให้พบ กระบวนการบริหารเชิงพุทธพื้นที่ปุาต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่เป็นฐานข้อมูลน้าไปสูก่ารวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ( Key Informants) 
และน าไปสู่ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันหา
ข้อสรุปที่จะน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองทางยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ า เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์แบบมีส่วนร่วม พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1.๑ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้าของชุมชน   

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านเปูาหมายชุมชน
รอบแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณติดปุาแม่วงก์ -แม่เปิน ใน
ท้องที่ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาวิจัย
เชิงส้ารวจ (Survey Research) จากประชาชนที่อาศัยในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่
ปุาต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมการด้าเนินงานในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าด้านการมีส่วนร่วมการรับประโยชน์
ร่วมกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลทั้งในภาพรวมและรายละเอียดราย
ด้าน ดังแสดงตามตารางท่ี 4.๑ - 4.5 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของ
ชุมชน   โดยภาพรวม         (n = ๔๐๐) 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้า  
ของชุมชนท้องถิ่น  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
     ๑. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ๓.๗๘ .๖๖๐ มาก 
     ๒. การมีส่วนร่วมการด้าเนินงาน ๔.๐๗ .๕๑๓ มาก 
     ๓. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ๔.๑๙ .๔๓๗ มาก 

     ๔. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล ๓.๙๑ .๕๓๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ .๔๒๓ มาก 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =๓.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ในด้าน
การการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =๔.๑๙) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมการ
ด้าเนินงาน (x =๔.๐๗) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล (x = ๓.๙๑) และน้อยผลเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x = ๓.๗๘)  
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของ
ชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน                                                       (n = ๔๐๐) 

 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้า    
ของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารการอนุรักษ์

แบบมีส่วนร่วม 
 

๓.๕๔ 
 

๑.๑๙๗ 
 

มาก 
๒. การร่วมเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า ๓.๕๙ ๑.๐๖๔ มาก 
๓. การร่วมประชุมเพ่ืออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแล

รักษาปุาต้นน้้า 
 

๓.๖๐ 
 

๑.๑๗๑ 
 

มาก 

๔. การร่วมประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บ
ของในปุาในเชิงอนุรักษ์ 

 
๓.๕๘ 

 
๑.๑๔๒ 

 
มาก 

๕. การร่วมเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า
เพ่ือใช้น้้าจากแหล่งธรรมชาติจากปุา ๓.๕๙ 

 
๑.๑๕๕ มาก 

๖. การร่วมเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าใน
เชิงอนุรักษ์ปุากับคน 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๗๓๕ 

 
มาก 

๗. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า ๓.๕๖ ๑.๐๙๔ มาก 
๘. การร่วมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์แบบมี

ส่วนร่วมกับปุาต้นน้้า 
 

๔.๑๓ 
 

.๘๔๓ 
 

มาก 
๙. การร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ของเยาวชนและคนในชุมชนในการฟื้นฟูปุาต้นน้้า 
 

๔.๑๐ 
 

.๘๘๑ 
 

มาก 
๑๐ การเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท้าโครงการส่งเสริมอาชีพ

เพ่ือเสริมรายได้ของคนในชุมชนให้พอเพียง 
 

๔.๐๗ 
 

.๘๒๐ 
 

มาก 
 ภาพรวม   ๐.๗๘ .๖๖๐   มาก 

 

ตารางท่ี 3.2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๓.๗๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการส่งเสริมการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมกับปุาต้นน้้า 
(x =๔.๑๓) รองลงมาคือคนในชุมชนมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือวางแผนหรือจัดท้าโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชนและคนในชุมชนในการฟื้นฟูปุาต้นน้้าอย่างเป็นรูปธรรม  (x =๔.๑๐) โดยเข้าไปมี
ส่วนร่วมประชุมเพ่ือวางแผนหรือจัดท้าโครงการรักษาปุาต้นน้้าและส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ของ
คนในชุมชนให้พอเพียง ( x =๔.๐๗) ซึ่งชุมชนร่วมเสนอความคิดเห็นกับชุมชนและผู้น้าชุมชนในการ
อนุรักษ์ปุาต้นน้้าในเชิงอนุรักษ์ปุากับคน ( x =๔.๐๓) จนท้าให้เกิด การประชุมเพ่ืออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาปุาต้นน้้า (x =๓.๖๐)  
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของ
ชุมชน  การมีส่วนร่วมการด้าเนินงาน                                                            (n = ๔๐๐) 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้า    
ของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม 
 

๔.๐๔ 
 

.๗๘๓ 
 

มาก 
๒. การร่วมด้าเนินการจัดสร้าง ดูแล และ

บ้ารุงรักษาปุาต้นน้้า 
 

๔.๐๓ 
 

.๘๓๓ 
 

มาก 
๓. การร่วมกิจกรรมดูแลรักษาปุาต้นน้้า เช่น ปลูก

ปุา สร้างฝายกั้นน้้า ในชุมชนที่อาศัยอยู่ 
 

๔.๐๘ 
 

.๘๔๘ 
 

มาก 

๔. การร่วมประสานงานระหว่างหมู่บ้าน อบต และ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือดูแลอนุรักษ์ปุาต้นน้้า 

 
๔.๐๗ 

 
.๘๓๒ 

 
มาก 

๕. การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในการบริหารจัดการ
ปุาต้นน้้า 

 
๔.๐๓ 

 
.๘๓๖ 

 
มาก 

๖. การให้ข้อมูลความรู้กับเพ่ือนในชุมชนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้า 

 
๔.๐๐ 

 
.๗๓๒ มาก 

๗. การร่วมระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาปุาต้นน้้า ๓.๙๕ .๘๕๕ มาก 
๘. การร่วมกันรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า ๔.๑๘ .๘๐๗ มาก 
๙. การร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้

ช่วยกันดูแลปุาต้นน้้า 
 

๔.๒๑ 
 

.๗๘๗ 
 

มาก 
๑๐ การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการ

ปุาต้นน้้าในชุมชน 
 

๔.๐๖ 
 

.๘๒๔ 
 

มาก 
 ภาพรวม ๔.๐๗ .๕๑๓ มาก 

 

ตารางท่ี 4.3  พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คนในชุมชนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้ช่วยกันดูแลปุาต้นน้้า  (x =๔.๒๑) รองลงมาคือคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมคนในชุมชนของท่านร่วมกันรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า  (x =๔.๑๘) โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลรักษาปุาต้นน้้า เช่น ปลูกปุา สร้างฝายกั้นน้้า  ในชุมชนที่อาศัยอยู่  
(x =๔.๐๘) ซึ่งประสานการด้าเนินงานระหว่างหมู่บ้าน อบต และหน่วยงานของรัฐเพ่ือดูแลอนุรักษ์ปุา
ต้นน้้า (x =๔.๐๗) จนท้าให้ คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการปุาต้นน้้าในชุมชน  
(x =๓.๐๖)  
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ตารางท่ี  4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของ
ชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์                                         (n = ๔๐๐) 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้า
ของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การได้รับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า ๔.๐๔ .๘๗๓ มาก 
๒. การพ่ึงพาอาศัยปุาต้นน้้าเพราะเป็นแหล่ง อาหาร ที่

อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

 
๔.๔๖ 

 
.๗๑๓ 

 
มาก 

๓. การใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าของชุมชนอย่างรู้
คุณค่า 

 
๔.๑๐ 

 
.๘๗๔ 

 
มาก 

๔. ชุมชนมีกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๔.๐๕ 

 
.๘๗๘ 

 
มาก 

๕. การร่วมกันดูแลรักษาปุาต้นน้้ารู้ประโยชน์ของปุา
ต้นน้้า 

 
๔.๓๕ 

 
.๗๖๑ 

 
มาก 

๖. การร่วมกันก้าหนดช่วงเวลาการใช้ประโยชน์จากปุา
ต้นน้้าในชุมชน 

 
๔.๐๖ 

 
.๘๐๗ 

 
มาก 

๗. การได้รับประโยชน์จากผลของการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า 

 
๔.๐๙ 

 
.๘๒๕ 

 

มาก 
๘. การได้รับประโยชน์อันหลากหลายจากปุาต้นน้้าใน

ชุมชน 
 

๔.๓๘ 
 

.๗๓๕ 
 

มาก 
๙. การร่วมกันอนุรักษ์ปุาต้นน้้าท้าให้สภาพ ดิน น้้า มี

คุณภาพที่ดี 
 

๔.๔๓ 
 

.๖๗๔ 
 

มาก 
๑๐ ปุาและคนอยู่ร่วมกันได้โดยที่คนสามารถใช้

ประโยชน์จากปุาในเชิงอนุรักษ์ 
 

๓.๙๑ 
 

.๘๔๒ 
 

มาก 
 ภาพรวม   ๔.๑๙   .๔๓๗   มาก 

 

ตารางท่ี 4.4  พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า จ้าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยปุาต้นน้้าเพราะเป็นแหล่ง อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค (x =๔.๔๖) 
รองลงมาคือ คนในชุมชนท้าการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้ผลดีมากขึ้น เนื่องจากการอนุรักษ์ปุาต้น
น้้าท้าให้สภาพ ดิน น้้า มีคุณภาพที่ดี  (x =๔.๔๓) ได้รับประโยชน์อันหลากหลายจากปุาต้นน้้าใน
ชุมชน เช่น มีน้้าซับใช้ตลอดทั้งปี อาหาร สมุนไพรจากปุาต้นน้้าในชุมชน ( x =๔.๓๘) ซึ่งคนในชุมชน
ร่วมกันดูแลรักษาปุาต้นน้้ารู้เพราะรู้ถึงประโยชน์ของปุา ต้นน้้า  (x =๔.๓๕) การที่คนในชุมชน ได้รับ
ประโยชน์จากปุาต้นน้้าในการด้าเรงชีวิตเนื่องจากคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนใน
การอนุรักษ์ปุาต้นน้้า (x =๔.๐๙)  
 



๑๓๐ 
  

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของ
ชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วมการตรวจสอบและประเมินผล                                     (n = ๔๐๐) 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ปุาต้นน้้า
ของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. การแปลผล 

๑. การเข้าร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการปุาต้นน้้า 

 
๓.๘๕ 

 
.๙๒๙ 

 
มากที่สุด 

๒. การให้ข้อมูลและความร่วมมือในการประเมินผล
การจัดการปุาต้นน้้า 

 
๓.๗๖ 

 
.๘๖๖ มาก 

๓. การเข้าร่วมศึกษาและรับทราบผลการด้าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า 

 
๓.๘๔ 

 
.๙๖๙ 

 
มาก 

๔. การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าของชุมชน 

 
๓.๘๒ 

 
.๘๗๘ 

 
มาก 

๕. การเข้าร่วมการติดตามการด้าเนินงานของโครงการ
การจัดการปุาต้นน้้ากับหน่วยงานของรัฐ 

 
๓.๘๓ 

 
.๙๑๐ 

 
มาก 

๖. การร่วมสะท้อนเสนอข้อจ้ากัดในโครงการที่อนุรักษ์
ปุาต้นน้้าต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
๔.๐๓ 

 
.๖๙๕ 

 
มาก 

๗. การเข้าร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรม
การอนุรักษ์ปุาต้นน้้าของชุมชน 

 
๓.๖๕ 

 
.๙๖๐ 

 
มาก 

๘. การร่วมติดตามและส่งเสริมเยาวชนให้ช่วยดูแลปุา
ต้นน้้าของชุมชน 

 
๔.๑๒ 

 
.๘๒๓ 

 
มาก 

๙. การร่วมติดตามผลของการท้าเกษตร เนื่องจากการ
อนุรักษ์ปุาต้นน้้าท้าให้สภาพ ดิน น้้า มีคุณภาพที่ดี 

 
๔.๐๘ 

 
.๘๖๕ 

 
มาก 

๑๐. การเข้าร่วมประชุมสรุปผลการด้าเนินการอนุรักษ์
ปุาในชุมชนทุกครั้งที่มีกิจกรรมในชุมชน 

 
๔.๐๗ 

 
.๘๑๗ 

 
มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๑ .๕๓๔ มาก 
 

ตารางท่ี 4.5  พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๓.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การติดตามและส่งเสริมเยาวชนให้ช่วยดูแลปุาต้นน้้าของชุมชน (x =๔.๑๒) รองลงมาคือ คนใน
ชุมชนติดตามผลของการท้าเกษตร เนื่องจากการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าท้าให้สภาพ ดิน น้้า มีคุณภาพที่ดี
(x =๔.๐๘) ชุมชนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการด้าเนินและติดตามการอนุรักษ์ปุาต้นในชุมชนทุกครั้งที่มี
กิจกรรมและโครงการในชุมชน  (x =๔.๐๗) ซึ่งท่านและชุมชนของท่านเคยเสนอแนะข้อบกพร่องใน
การท้างานของโครงการที่อนุรักษ์ปุาต้นน้้าในชุมชนเสนอต่อผู้น้าชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง (x =๔.๐๓) ชุมชนของท่านเข้าร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปุา
ต้นน้้า (x =๓.๘๕)  



๑๓๑ 
  

4.1.๒ กระบวนการบริหารเชิงพุทธพื้นที่ปุาต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In–depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน กระบวนการบริหาร
จัดการเชิงพุทธพื้นที่ปุาต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  
สามารถน้ามาสรุปเป็นประเด็นและหัวข้อที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 1. สภาพบริบทท่ัวไป 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบว่า พื้นที่ในการท้าวิจัยทั้งหมดเป็นพ้ืนที่กันชนปุาชุมชนแนวกันเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแห่งชาติแม่วงก์ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพในการท้าเกษตร วิถีชีวิตในชุมชน
ด้าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับปุาโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในปุาเฉพาะบางฤดูกาล เพราะลักษณะของ
พ้ืนที่เป็นพื้นที่ปุาต้นน้้าล้าธาร มีภูมิประเทศสวยงาม เป็นแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสัตว์ปุาและ
พันธุ์ไม้ที่หายาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชนที่อยู่อาศัย 
พ้ืนที่ดั้งเดิมก่อนที่จะมาเป็นชุมชนในปัจจุบันตลอดแนวผืนปุาตะวันตกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์สภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลั่นลงมาจนถึงพ้ืน
ราบ ประมาณ ๔๐ -๕๐ ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาโมโกจู ” สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 
๑,๙๖๔ เมตร เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารต้นก้าเนิดของล้าน้้าแม่วงก์ ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่
บริเวณริมแม่น้้า โดยล้าน้้าแม่วงก์ หรือแม่เรวา เป็นแม่น้้าหรือล้าน้้าสายหลักของอุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมีระบบนิเวศพิเศษ มีลักษณะเป็นล้าธารที่ราบมีเกาะแก่ง   
ต่าง ๆ มากมายเป็นที่ตั้งของปุาละเมาะอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ส้าคัญและหายากใกล้สูญ
พันธุ์ ขณะที่ปุาริมน้้าเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีน , แก่งลานนกยูง เป็นที่อยู่และจับคู่ผสม
พันธุ์ของนกยูงพันธุ์ไทยที่เหลือเพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย รวมถึงนากใหญ่ขนเรียบ  ขณะที่ในล้าน้้า
พบปลาน้้าจืดอีกกว่า ๖๐ ชนิด   

สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย น
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากท่ีสุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น อัน
เนื่องมาจากความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและปก
คลุมทั่วประเทศ ลมที่พัดสู่ประเทศไทยในฤดูนี้คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต้าสุดใน
เดือนมกราคม ประมาณ ๘ .๙ องศาเซลเซียส ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนมีนาคม - เดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ ๓๘ .๑ องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนจัด
และมีฝนตกน้อย ท้าให้สังคมพืชปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณผลัดใบ ส้าหรับฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย ๑,๑๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นต้นก้าเนิดของปุาต้นน้้าและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ล้าน้้าแม่วงก์ท่ีมีล้าน้้าสาขามากมายที่ไหลมารวมกัน จากรายงานแผนแม่บทการจัดการอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ (๒๕๔๒ -๒๕๔๖) พบว่าผืนปุาแม่วงก์มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีสภาพปุาหลาย
ประเภททั้งปุาดิบเขา ดิบแล้ง เบญจพรรณและเต็งรัง พบสัตว์ปุาไม่น้อยกว่า ๕๐๔  ชนิด สัตว์ปุาสงวน 
และสัตว์ปุาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง เสือด้าหรือเสือดาว วัวแดง 
หมีหมา นาก ชะนี ค่าง นกเงือกกรามช้าง เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Species


๑๓๒ 
  

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังประกอบด้วยปุาหลายประเภท เช่น  ปุาเบญจพรรณ ซึ่งส้ารวจ
พบว่ามีพรรณไม้ไม่น้อยกว่า ๗๐  ชนิด และมีลักษณะพิเศษ คือมีไม้สักเป็นไม้เด่น โดยเฉพาะไม้สักท่ี
ก้าลังฟ้ืนตัวขึ้นตามธรรมชาติขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีขนาดเส้นรอบวงโดยเฉลี่ย ๘๐  ซม. อีกท้ังยัง
พบว่าเนื้อไม้สักมีสีทอง หรือท่ีเรียกว่า "สักทอง" ซึ่งในประเทศไทยจะพบผืนปุาสักทองธรรมชาติเช่นนี้
เพียง ๒ แห่งคือ ที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เท่านั้น นับเป็นพื้นที่ปุาท่ีรักษา
พันธุกรรมสักตามธรรมชาติที่ส้าคัญคือ  ปุาเต็งรัง จัดว่าเป็นปุาเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ มีไม้เต็ง รัง พลวง ตะแบกเลือด ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์   ปุาดิบเขา มีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาถนนธงชัย มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม โดยมีเขาโมโกจู เป็น
ยอดเขาที่มีความสูงที่สุด ๑ ,๙๖๔ เมตรจากระดับน้้าทะเล  และเป็นต้นน้้าของน้้าแม่วงก์  ปุาดิบแล้ง 
พบพันธุ์ไม้ในวงยาง มีลูกไม้ข้ึนปกคลุมพ้ืนล่างอยู่อย่างหนาแน่น มีพันธุ์ไม้กว่า ๔๓ ชนิด 

นอกจากนี้แม่วงก์ยังเป็นผืนปุาส่วนหนึ่งของปุาตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้ง พื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลกแห่งเดียวในประเทศไทย รวมเป็นปุาอนุรักษ์
ที่ต่อเนื่องกันเป็นปุาผืนใหญ่กว่า ๑๒ ล้านไร่ ถือเป็นพื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุาห้วยขาแข้ง และผืนปุาอนุรักษ์อ่ืนๆ มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งพืชและ
สัตว์ที่สามารถเคลื่อนย้ายหากิน เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ปุา เป็นแหล่งรักษาพันธุกรรมที่สามารถ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่ได้ปุาแม่วงก์ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ยอดเขาโมโกจู ที่มีความสูงกว่า ๑๙๖๐  เมตร ร.ทก. 
น้้าตกแม่กะสา ซึ่งสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีท้ังหมด ๙ ชั้น รวมความสูง ๙๐๐  เมตร บางชั้น
มีความสูงกว่า ๒๗๐ เมตร น้้าตกแม่เรวา มี ๕ ชั้น บางชั้นมีความสูงกว่า ๑๐๐ เมตร น้้าตกแม่กี-น้้าตก
แม่วงก์ ที่มีความสวยงามมาก ซึ่งแหล่งธรรมชาติเหล่านี้สามารถให้ประโยชน์กับคนท้องถิ่นและ
ประเทศได้อย่างมาก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวปีละ ๓๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

สภาพทั่วไปและปัญหาการบุกรุกท้าลายปุาในพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแนวกันชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีแนวติดต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และเขตรอยต่อต้าบลแม่เปิน อ้าเภอ
แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  สาเหตุเกิดจากการขยายพื้นที่เพ่ือการเกษตรและการต้องการที่อยู่อาศัย
ของประชาชนในชุมชนซึ่งมาจากหลากหลายที่ในอดีตเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมไม่ทั่วถึงเนื่องจากเดิมอ้าเภอ
แม่เปินเป็นส่วนหนึ่งของต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางและเป็นพ้ืนที่ปุาสงวน
แห่งชาติซึ่งเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมจากการสัมปทานปุาไม้ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อมาถึงแม้ว่ารัฐบาล
จะยกเลิกสัมปทานแต่ยังมีประชาชนจ้านวนมากเข้ามาแย่งการครอบครองพ้ืนที่ท้ากินเมื่อประชาชนมี
ความต้องการที่ดินเป็นจ้านวนมากจึงมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่มีการกว้านซื้อที่ดินและจัดสรร
ที่ดินเองโดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบางกลุ่มหลายปีที่ผ่านมาปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาต้น
น้้าตะวันตกเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีกลุ่มทุนนอกพ้ืนที่เข้ามาหาซื้อท่ีดินเนื่องจากพ้ืนที่
อ้าเภอแม่เปินเป็นพื้นท่ีอยู่ท่ามกลางระหว่างอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง คืออุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่
นเรศวรและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีสภาพอากาศเย็นทั้งปีเหมาะส้าหรับใช้เป็นที่พักในการท่องเที่ยง
เชิงนิเวศ ส่วนปัญหาอื่นคือการขยายตัวของภาคเกษตรที่คนในชุมชนที่ท้าการเกษตรกรต้องเพ่ิมที่ดิน
ท้ากินเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ปัญหาของภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแนวกันชน
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้าบลแม่เลย์ ต้าบลแม่เปิน ปัญหาความยากจนของประชาชนใน



๑๓๓ 
  

ชุมชนส่งผลให้มีการบุกรุกท้าลายปุาส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่ให้ความร่วมมือในการมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐ ประชาชนในชุมชนกลัวอ้านาจของรัฐท้าให้เกิดการไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้
ปัจจุบันประชาชนในชุมชนให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมแต่หากผู้น้าชุมชนไม่เข้มแข็ง
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐก็ด้าเนินได้ง่าย กระบวนการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง หากผู้น้า
ชุมชนเข้มแข็งแต่ประชาชนในชุมชนไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดในพื้นที่ปุาต้นน้้า มีกฎหมายให้ท้องถิ่น
จัดการปุาชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นแนวกันชนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้ามามีอ้านาจใน
พ้ืนที่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาชุมชนปุาต้นน้้า 

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ปุาต้นน้้า จะมีความอุดมสมบูรณ์กว่านี้ ชาวบ้านและผู้มีอิทธิพลใช้
เครื่องจักรหนักโค่น แผ้วถาง ใช้รถแบ็กโฮ รถแทรกเตอร์เข้าท้าลายปุา ประชาชนในชุมชนที่รักและ
ห่วงแหนช่วยรักษาปุาของชุมชนเอาไว้ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐจัดตั้งขึ้นทะเบียนปุาชุมชนและ
ผลักดัน พ.ร.บ.ปุาชุมชนเพราะในชุมชน หากประชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสงวนดูแลรักษา 
อนุรักษ์ ปุาไม้ต้องเสื่อมโทรมสัตว์ปุาต้องลดน้อยลง แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ระบบนิเวศในปุา 
แหล่งต้นน้้ามีผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรปุาไม้น้อยลงเป็นผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง  

๖ ปีที่ผ่านมามีปัญหาบุกรุกพ้ืนที่ปุาเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมี
การจัดตั้งวิสาหกิจตอไม้ในพ้ืนที่ชุมชน ภาครัฐส่งเสริมอาชีพโดยให้มีวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน ท้าให้
เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปุาของคนบางกลุ่มเพื่อน้าตอไม้มาท้าสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งออก เพราะตอไม้จากหัวไร่
ปลายนาที่เป็นวัตถุดิบหมดจึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาของชุมชน เกิดความขัดแย้งในชุมชนจึงมีการรวมตัว
เพ่ือหยุดวิสาหกิจตอไม้ เพราะปุาไม้ถูกบุกรุก ซึ่งเป็นปุาแนวกันชนอุทยานแห่งชาติ ปุาชุมชนที่เป็น
แนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะมีคณะกรรมการร่วมลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่ 
หน้าแล้งมีการท้าแนวกันไฟ เราจะประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ ๕ และประชุมเครือข่ายดูแลปุาทุกวันที่ ๑๕  
ของเดือน ชุมชนใช้ประโยชน์จากปุาเพราะปุาคือแหล่งอาหาร  ฤดูหาเห็ดเราได้เห็ด ฤดูหน่อไม้เก็บหา
หน่อไม้ หน้าแล้งมีไข่มดแดง มีผักหวาน หน้าฝนหาอึ่ง มีสมุนไพร มีไม้ใช้สอย ถ้าไม่มีปุาคนในชุมชนก็
เดือดร้อน รายจ่ายในครัวเรือนชาวบ้านเพิ่มขึ้น เมื่อเราใช้ประโยชน์จากปุาตามฤดูกาล ถึงเวลาพักปุา 
เราก็ก้าหนดวันปิดปุา และปลูกทดแทนที่ใช้ไป หากปุาถูกท้าลาย ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจะ
เสียหายพวกเราก็ขาดแหล่งอาหาร ดังนั้นชุมชนต้องเข้มแข็งจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และประเมินผล ต้องดูแลรักษา สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุา  โดยมีเครือข่ายปุาชุมชนจะเป็นแนวทาง
รักษาให้ปุาต้นน้้าตลอดจนสร้างฝายกั้นน้้าเพ่ือประโยชน์ของชุมชน และมีเจ้าหน้าที่รัฐช่วยก้ากับดูแล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และช่วยสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
และรู้คุณค่า ชุมชนควบคุมดูแลปุาต้นน้้าอย่างเป็นระเบียบเพราะปุาต้นน้้าเป็นสมบัติส่วนรวมของคน
ในชุมชน  

สรุปพื้นท่ีปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เดิมที่เคยเป็นพื้นที่สัมปทาน ปุาไม้
การบุกเบิกการเกษตร การลักลอบตัดไม้ และสัมปทานปุาไม้ โดยเฉพาะไม้สัก จนมีสภาพปุาเสื่อม
โทรม ไม้ใหญ่ถูกตัดจนเกือบหมด เมื่อปุาเสื่อมโทรม ปัญหาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท้าไร่
เลื่อนลอยจึงเข้าถากถางพ้ืนที่ปุาจับจองเป็นเจ้าของเพ่ือขยายพ้ืนที่ท้ากินและใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
ตลอดจนมีกระบวนการนายทุนและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเข้าแสวงหาประโยชน์โดยการบุกรุกพ้ืนที่ปุา
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เพ่ิมเติมเพ่ือขายให้กับผู้ที่ต้องการพื้นที่ท้ากิน ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขจากภาครัฐบางส่วน เช่น  
ปัญหาประชาชนที่ตั้งที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม้บางรายจะถูกผลักดันออกมาอยู่นอก
แนวเขตอุทยานแห่งชาติแล้วจัดพื้นที่ท้ากินให้กับแต่ประชาชนเหล่านั้น ซึ่งภาครัฐได้จัดให้บางส่วนแต่
ยังไม่เพียงพอจึงเกิดปัญหาการเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือการด้ารงชีวิต 

    จนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐  กรมปุาไม้ได้มีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ผืนปุาแห่งนี้
จึงได้รับการอนุรักษ์และมีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติกลับมาอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมีสภาพปุาที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ปุาอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก และชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกปุาและ
ดูแลปุาเดิมเพ่ือเป็นแนวกันชนก่อนถึงปุาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งปุาท่ีชาวบ้านได้ดูแลรักษาให้อยู่
กับชุมชนเรียกว่าปุาชุมชนในแนวเขตกั้นพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

๒. กระบวนการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนใน
ชุมชนได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ท้าลายปุาของคนในชุมชนบางรายที่มีนายทุนหนุน ประชาชนใน
ชุมชนจึงระดมความคิดเห็นร่วมกันวางแผนในการตัดสินใจกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น้าชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาต้นน้้าในเขตชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและผู้น้าได้นัด
หมายประชุมหารือร่วมกัน โดยให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่อหน้าที่ประชุม เพื่อให้มีความเข้าใจ 
เกิดจิตส้านึกในการรักปุาต้นน้้าอันเป็นแหล่งต้นน้้าแม่วงก์ที่สมบูรณ์ ประสานขอความร่วมมือกับ
โรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เยาวชนรู้รักปุาต้นน้้าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารเป็นที่อาศัยของ
ตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในการคิดและตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาต้น
กันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พร้อมทั้งให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือวางแผนการอนุรักษ์ สงวนและฟ้ืนฟู ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ใน
ชุมชนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยหน่วยงานภาครัฐในชุมชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทั้งสองแหล่ง คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เลย์ และองค์การบริหารส่วนต้าบลอ้าเภอแม่เปิน ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก้าหนดพ้ืนที่แนวปุากันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ผู้น้า
ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในการรักษาปุาของชุมชนซึ่งเป็นแนวเขตกันพื้นที่ปุาต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน
เพ่ือค่อยแนะน้าการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า มีเสียงตามสาย มีการจัดวิทยุชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และรักษาปุาต้นน้้า ส่งเสริมให้ปุาชุมชนที่เป็นแนวเขตก้ันอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นแห่ง
ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเพ่ือที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  และเป็นการรักษาปุาต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ท่ียั่งยืน  ผู้น้าคนในชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องร่วมกันทุก
ฝุายเดินล่าตะเวน มีการประชุมเครือข่ายปุาชุมชนในหมู่บ้านแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่
วงก์  และน้าปัญหามาพูดคุยเพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่อไปในที่ประชุม หรือประสานงานผ่าน
ผู้น้าชุมชนทางโทรศัพท์หรือผ่านไลน์กลุ่ม อีเมล์ ตลอดจนหนังสือราชการ เพ่ือมีการประชุมวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ปุาแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ให้ยั่งยืนต่อไป  
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ด้านการมีส่วนร่วมด้าเนินการ ผู้น้าชุมชนได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านในชุมชน เพ่ือ
จัดตั้งปุาชุมชนโดยในแต่หมู่บ้านในแต่ละต้าบลที่มีปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่แนวกันชนเขตรอยต่ออุทยาน
แหงชาติแม่วงก์ และมีการสร้างเครือข่ายปุาชุมชนเป็นแนวกันชนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  โดย
ประธานปุาชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกร่วมถึงประชาชนในชุมชน มอบหมายหน้าที่ในการดูแลปุา
ชุมชนซึ่งเป็นปุาแนวกันชนปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ระดมความคิดเพ่ือออกกฎ 
ระเบียบของปุาชุมชน มีบทลงโทษหากมีการฝุาฝืนกฎระเบียบ มีหน่วยลาดตระเวน โดยคนในชุมชน
เข้าร่วมกับคณะกรรมการปุาชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านจะมี มีการกระจาย
ข่าวประชาสัมพันธ์หมู่บ้านตามเสียงตามสายหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  การบริหารจัดการปุาต้นน้้า
พ้ืนที่เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปุาชุมชน มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูปุา ซึ่ง มีปุาอนุรักษ์ และปุาใช้
สอย มีกิจกรรมปลูกปุาซึ่งทางหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ปุาไม้ มีการด้าเนินงานร่วมกันกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมปลูกปุา และในทางพระพุทธศาสนาคนในหมู่บ้านชุมชนมีพิธีเรียกขวัญให้ปุาโดยการ
บวชปุา สืบชะตาปุา และมีการปลูกฝังโดยมีกิจกรรมอบรมเยาวชนในชุมชนให้รักและเข้าใจว่าปุาให้
ประโยชน์ถ้าไม่มีปุาก็จะอยู่กันอย่างไร โดยมีวิทยากรให้ความรู้ให้เยาวชนเข้าไปสัมผัสชีวิตโดยเข้าไป
เรียนรู้สิ่งต่างๆในปุาต้นน้้า ให้เกิดความรักสามัคคีมีจิตใจในการรักผืนปุาซึ่งเป็นผืนปุาสุดท้ายที่เยาวชน
ควรที่จะรู้และท้าความเข้าใจ โดยมีมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรเป็นองค์กรเครือข่ายในการประสานงานของ
ทุกกลุ่มในผืนปุา ช่วยกันดูแลรักษาปุาต้นน้้าแนวกันชนเขตรอยต่อปุาแม่วงก์อย่างยั่งยืนต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การใช้ประโยชนจากปุาต้นน้้าแนวกันชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประชาชนในชุมชนอาศัยปุาในการด้ารงชีวิต โดยใช้เป็นอาหาร และ
ปัจจัยสี่ด้าเนินชีวิตในชุมชน คนอยู่ได้ ปุาอยู่ได้ โดยคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากปุาในการหาอาหาร 
จากการหาหน่อไม้ เห็ดต่างๆ ผักหวานปุา แมลง กบ เขียด ปลา ฯลฯ ต้นไม้ที่ล้มตายด้วยธรรมชาติ 
น้ามาสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม สมุนไพรในปุามาช่วยเยียวยาวิถีชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาจากสมุนไพร
ในปุาในการรักษาตนเองได้ ต้นนุ่นในปุาสามารถน้ามาท้าหมอน ยัดท้าฟูกท่ีนอน ส้าหรับคนในชุมชน
ปุาให้อากาศที่สมบูรณ์ ท้าให้ฝนตกตามฤดูกาลและยังเป็นปุาต้นน้้าที่อาศัยน้้าซับจากปุามาเป็น
น้้าประปาหมู่บ้านเรียกว่าประปาภูเขาให้คนทั้งหมู่บ้านได้ใช้น้้าที่สะอาดสดชื่นจากปุาต้นน้้า เมื่อปุาต้น
น้้ามีความอุดมสมบูรณ์จึงใช้เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสมุนไพร เห็ด หน่อไม้ ไม้ไผ่น้ามาจักสาน เพิ่ม
รายได้เสริมให้กับชุมชนโดยทุกคนรู้จักการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ท้าลาย จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน โดยการใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วมจะท้าให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด  โดยทุกคนในชุมชนปุาต้นน้้าแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้ท้า
ตามกฎกติกาในการใช้ประโยชน์จากปุาเมื่อถึงเวลาปิดปุาก็ไม่มีการบุกรุกปุาเพ่ือที่จะเข้าไปเก็บของใน
ปุามาใช้ในชีวิตประจ้าวัน แต่ถ้าเกิดปัญหามีการบุกรุกปุาในช่วงที่ปิดปุา เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น้าหมู่บ้านได้มี
การวางกฎระเบียบกติกาของหมู่บ้าน และมีการพุดคุยตักเตือนผู้กระท้าความผิด  จึงท้าให้คนใน
หมู่บ้านไม่มีใครกล้ากระท้าความผิด ส่วนใหญ่ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากปุาจะเป็นคนนอกพ้ืนที่ ที่มา
สร้างปัญหามาลักลอบหาหน่อไม้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บางรายมากันเป็นรถบรรทุกเพ่ือมาหา
ของปุาจากปุาต้นน้้า ดังนั้นในการวางกฎระเบียบของปุาซึ่งทางหมู่บ้านชุมชนได้ออกร่วมกันได้มีการ
ปรับและพูดคุยตักเตือนผู้ที่กระท้าผิด   
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เมื่อมีได้ผลประโยชน์จากปุาต้นน้้าแล้วมีประโยชน์กับคนในชุมชนอย่างมหาศาล ดังนั้น
คนที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครก็คนในชุมชนนั้นเอง ในเมื่อได้ประโยชน์แล้วก็ต้องรู้จักรักษาปุาเพ่ือ
ประโยชน์ไว้ให้อยู่เท่าเดิมและให้มากกว่าเดิม  การลงทะเบียนจากคนที่เข้ามาในปุาเพ่ือหาของปุาต้อง
จ้ากัดจ้านวน จ้ากัดเวลา เพื่อให้ธรรมชาติของปุาสร้างระบบนิเวศให้กับปุาต้นน้้าโดยไม่มีผู้ใดเข้าไปบุก
รุกหรือท้าลายในช่วงที่ปุาเติมโต เพื่อให้ชุมชนและปุาอยู่ร่วมกันได้เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น้าชุมชนตลอดคนใน
ชุมชนต้องรู้รักสามัคคีให้ปุาต้นน้้าแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ซ่ึงเป็นปุาผืนสุดท้ายอยู่
กับคนในชุมชนและลูกหลานเยาวชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ด้านการมีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบและประเมินผล  จากการด้าเนินงานผู้น้าชุมชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันประเมินความยั่งยืนแหล่งอาหาร สมุนไพร สัตว์ปุา ต้นไม้ใหญ่
จากปุาที่ผ่านมาพบว่าแหล่งอาหาร สมุนไพร สัตว์น้อยใหญ่ ต้นไม้ใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
การประเมินโดยการตรวจสอบข้อมูลโดยการใช้ GPS มีการใช้แผนที่ประกอบในการส้ารวจตรวจสอบ
ข้อมูลในผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าหน้าที่ว่ามีการปลูกปุาหรือท้าลายปุาตรวจสอบภัยคุม
คาม ไฟปุา  ส่วนการประเมินผลด้านกฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของการบริหารจัดการปุาต้น
น้้าปุาชุมชนต่างๆ พบว่าในการจัดการปุาต้นน้้า กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านั้นกลับส่งผลให้คนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จากปุาอย่างพอเพียง และมีผลดีต่อปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้เป็น
ช่วงปุาปิดเป็นการอนุรักษ์ พ้ืนฟู ปุาต้นน้้าเป็นไปตามระบบนิเวศ อีกท้ังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมเครือข่ายทุกวันที่ ๑๕  ของทุกเดือน เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรูปแบบการบริหารจัดการปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
โดยให้ประโยชน์ต่อคนในชุมพร้อมกับเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
อย่างยั่งยืนในที่สุด 

ขณะเดียวกันข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ยังพบว่าการ มีส่วนร่วมใน
การสงวน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ พบข้อมูลข้อเท็จจริง ดังนี้ 

ด้านการสงวน  ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ปุาต้นน้้ามีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ตัดสินใจในการสงวนปุาต้นน้้าร่วมกับผู้น้าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการสงวนปุาต้นน้้าแนวกันชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เมื่อมีประชาชนจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากปุาในบางฤดูกาล เช่นการหา
เห็ดปุา การหาหน่อไม้ การหาผักหวาน สมุนไพร น้้าผึ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้น้าชุมชนและ
คณะกรรมการปุาในชุมชนร่วมทั้งประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพ่ือหาข้อตกลงและมาตรการเพื่อ
ควบคุมประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากปุา เนื่องจากบางช่วงที่ประกาศปิดปุา แต่ยังมีประชาชนเข้า
ไปหาของปุา ซึ่งได้ผ่าฝืนกฎระเบียบของปุาที่คณะท้างานและชุมชนได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนใน
มาตรการบทลงโทษกับผู้ที่ฝุาฝืน ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการด้าเนินการ ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ 
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนประชุมเพื่อท้าข้อตกลงไม่บุกรุกช่วงเวลาปุาพักผ่อน และร่วม
ด้าเนินการให้พื้นท่ีปุาชุมชนเป็นปุาเป็นแนวกันชนรอบเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ผืนปุาตะวันตก 
ปุาต้นน้้าผืนสุดท้าย ให้คนในชุมชนได้ช่วยกันสอดส่งคนนอกชุมชน ที่เข้ามากระท้าผิดกฎ ระเบียบของ
ชุมชน เพราะคนนอกชุมชนไม่เข้าใจข้อห้ามและขอตกลงของชุมชนปุาต้นน้้า ประชาชนทุกท่านใน
ชุมชนต้องช่วยแนะน้าและกล้าที่ตักเตือนเพื่อสงวนปุาต้นน้้าให้มีความสมบูรณ์ เมื่อปุาสมบูรณ์จะ
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ส่งผลให้การใช้ชีวิตในชุมชนหลายๆอย่าง เพราะปุาต้นน้้ามีประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน
คนในชุมชนต้อรู้จักสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ส่วนด้านติดตามและประเมินผล ชุมชนและ
คณะกรรมการด้าเนินงานได้มีการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่เป็นโครงการเกี่ยวกับปุาว่า
ส่งผลในการสงวนปุาต้นน้้ามากน้อยอย่างไรดูจากความสมบูรณ์จากปุา  

 ด้านการอนุรักษ์ คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็นในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีการบริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความส้าคัญของปุา
ปุาต้นน้้า เป็นแหล่งน้้าซับ ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีความสมบูรณ์มากเท่าไร คน
ในชุมชนก็จะมีความสมบูรณ์เช่นกันเพราะปุาอยู่ได้คนก็อยู่ได้ อีกประการหนึ่งเมื่อมีปุาต้นน้้าที่สมบูรณ์ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแนวเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์นี้สามารถจัดเป็นท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีสามารถให้คนในชุมชนสร้างรายได้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหรือพักผ่อน ส่วนหนึ่ง
ชาวบ้านก็ได้รายได้จากการขายของให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน การอนุรักษ์ปุาต้นน้้า
โดยมีผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และคณะกรรมการชุมชน ก้าหนดช่วงเวลาในการปิดปุา ซึ่งในช่วงปิดปุา
เป็นช่วงที่ธรรมชาติได้ขยายพันธุ์ ไม่ให้ล่าสัตว์ ไม่ให้เข้าไปในช่วงที่ปุาปิดเพราะจะท้าให้ไปท้าลาย 
พันธุ์ไม้ไปเหยียบย่้าพืชคลุมดินท้าให้การเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ต่างๆ เสียความสมบูรณ์ ก้าหนด
พ้ืนที่หวงห้ามและใช้สอย โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนน้า เพื่อให้สัตว์และพืชเหล่านั้น
ได้ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึน  ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
อนุรักษ์ โดยมีพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า มีข้อตกลงระหว่าง
คนในชุมชนและคนนอกชุมชนให้มีส่วนร่วมในอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าเมื่อการอนุรักษ์ในช่วงขยายพันธุ์
ไปด้วยดีชุมชนก็จะมีปุาที่สมบูรณ์ และเม่ือคนในชุมชนและนอกชุมชนช่วยกันดูแลรักษาปุาเพ่ือใช้ 
ประโยชน์ร่วมกันมีการจัดหน่วยลาดตระเวนดูแลรักษาปุาต้นน้้า โดยไม่ให้ผู้ใดเข้ามาลักลอบเข้าไปเพื่อ
ประโยชน์ในการท้าลายปุาต้นน้้า และช่วยกันท้าแนวกันไฟปุาโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐ
และชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท้าแนวกันไฟ แต่บ้างหมู่บ้านใช้ถนนเป็นแนวกันไฟเพ่ือไม่ให้
ไฟลุกลามไปในปุาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ด้านการพัฒนา  ชุมชนผู้น้าชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดมีโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม
ในพ้ืนที่ปุาต้นน้้า พ้ืนที่ในส่วนของวัดและรอบๆหน่วยงานราชการบ้างหน่วย บริเวณหัวไร่ปลายนาของ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นปุาต้นน้้าที่สมบูรณ์ตลอดจนเป็นปุาเชิงท่องเที่ยว การ
จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของการจัดการปุาชุมชนจะสนับสนุนต้นกล้าให้กับ
ประธานชุมชนและคณะกรรมการปุา ผู้น้าชุมชนจะประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในช่วงของวันส้าคัญ  มีโครงการเพาะพันธุ์
สัตว์ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจเพื่อขยายพันธุ์ให้เพ่ิมจ้านวนและกระจายพันธุ์ไปตามชุมชนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสัตว์ที่ชุมชนน้ามาเป็นอาหารประจ้าและสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เช่น ปลา ไก่ เพื่อไม่ให้
คนในชุมชนไปรบกวนปุาต้นน้้าในช่วงปุาปิดปล่อยสัตว์ให้ ให้อยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติปุา เช่น แย้ กบ 
เขียด มีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การปลูกผักหวาน ต้นมะกอก ผัก
ชะอม ต้นกก ต้นงิ้วปุา ต้นไม้ไผ่ตรง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีพ้ืนที่เขตรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่ลดปัญหาการบุกรุกปุาเป็นและเป็นการ
ลดการพึ่งปุาอย่างยั่งยืนตลอดไป  
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ด้านการใช้ประโยชน์  ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ข้อมูลทางคณะผู้วิจัยที่มีแนวความคิด
ที่เหมือนกันคือประชาชนในชุมชนรักปุาต้นน้้ากันมากขึ้น เพราะชุมชนรู้ประโยชน์จากปุาท้าให้มีความ
ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ปุาเพ่ือการใช้ประโยชน์ในอนาคต  ชุมชนช่วยกันดูแลไม่ให้ปุาถูกท้าลายจาก
คนภายในและภายนอกชุมชน แต่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากปุาในช่วงฤดูกาลปุาเปิดซึ่งอาศัย
การใช้ประโยชน์จากปุาที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ท้าลายความสมดุลของปุาต้นน้้า เช่น เห็ด ผักหวานปุา 
หน่อไม้ พืชสมุนไพร สัตว์เล็ก ๆ ในปุามาเป็นอาหารเพื่อด้ารงชีพในชีวิตประจ้าวัน ฤดูกาลที่มีเห็ดปุา 
หน่อไม้และผักหวานก็จะมีประธานและคณะกรรมการชุมชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิธีการเข้าไปในปุาโดยมีก้าหนดระยะเวลาเข้าออก เพ่ือให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากปุา และเป็นการปูองกันไม่ให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกฝุาฝืน
กฎกติกาข้อตกลงที่ได้ท้าการประชาคมร่วมกันมีมาตรการ  และบทลงโทษผู้ใดกระท้าความผิดไม่ให้
ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดเพื่อเกิดความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์จากปุาให้ยั่งยืนอยู่กับคนใน
ชุมชนตลอดไป   

ส่วนการใช้ประโยชน์จากปุาด้านสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน มีการใช้สมุนไพรรักษาโรค 
โดยอาศัยจากปุาแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ โดยในได้ท้าข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่รัฐ ประธาน
และคณะกรรมการปุาต้นน้้าขอน้าพืชสมุนไพรรักษาโรค มาปลูกในพื้นที่ของชาวบ้านในชุมชน เพื่อ
เป็นพืชเศรษฐกิจโดยคนจะได้ไม่ไปยุ่งกับปุามากจนเกินไปเป็นสร้างรายได้ลดการพ่ึงพาปุา  ดังนั้นใน
เรื่องของการใช้ประโยชน์จากปุาชาวบ้านเห็นความส้าคัญในการพึ่งพาปุาต้นน้้าเป็นอย่างมากทั้งให้น้้า
ซับมาท้าเป็นประปาหมู่บ้าน เป็นอาหาร สมุนไพร เพ่ือการด้ารงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนชาวบ้านในพื้นที่ปุา
ต้นน้้าสามารถหาผลิตผลจากปุาได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากปุามีความสมบูรณ์และชาวบ้านในชุมชนช่วยกัน
ดูแลรักษาปุาให้อยู่กับคน โดยอาศัยความสมบูรณ์ของปุาในส่วนของอาหารเพื่อการด้ารงชีพ และให้
ปุาอยู่อย่างยั่งยืน  

4.1.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

จากการวิเคราะห์เพื่อน้าไปพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์ใน การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  เพื่อน้าไปสู่เวที การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน ๑๓ คน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ SWOT พ้ืนที่ปุาต้นน้้าตะวันตก 
 

กรอบการ
วิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ 

จุดแข็ง(Strengths) 

 

๑) มีปุาต้นน้้าธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่มาจากพ้ืนท่ีปุา มีแหล่งอาหารที่มี
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิ

๒) เป็นแหล่งต้นน้้าที่มีทรัพยากรน้้าและสภาพปุาต้นน้้าค่อนข้างอุดมสมบูรณ ์
มีประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาท่ีมาจากปุาต้นน้้า 

๓) ชุมชนมีการตั้งกฎ กติกา ระเบียบในการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้า  



๑๓๙ 
  

กรอบการ
วิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ 

๔) มีการให้ความส้าคัญในการท้างานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
๕) มีผู้น้าท่ีมีความรู้ความสามารถ ช้านาญในพ้ืนท่ี และมีประสบการณ์ในการ

อนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาต้นน้้า 
 ๖) มีการตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าในท้องถิ่น  
๗) มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาต้นน้้าอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

๑) ขาดการวางแผนการการบริหารจัดการปุาต้นน้้าแบบมีส่วนร่วม  
๒) คนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์จากปุา 
๓) ขาดงบประมาณในการดูแลพื้นท่ีปุาต้นน้้าของชุมชนในพื้นที่เขตรอยต่ออุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์  
๔) ขาดการประสานงานท่ีดีและบูรณาการระหว่างชุมชนกับหน่วยของรัฐ 
๕) พื้นที่ในชุมชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ไม่ทั่วถึง 

โอกาส 
(Opportunities) 

๑) ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมปุาต้นน้้า 
๒) มีแหล่งปุาต้นน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมได ้
๓) หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารการ

อนุรักษ์พ้ืนท่ีปุาต้นน้้า 
๔) เป็นแหล่งปุาต้นน้้าส้าคัญของพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค ์
๕) ภาวะโลกร้อนท้าให้ชุมชนรักปุาต้นน้้าและตื่นตัวในการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม 
๖) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีมากขึ้นในพ้ืนท่ีปุาในชุมชน 
๗) นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ปุาต้นน้้า 
๘) ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ท้าให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
๙) ชุมชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นในการ

อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม 
๑๐) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในชุมชน

ท้องถิ่นมากขึ้น 
๑๑) ฝึกอบรมเยาวชนรุ่นหลังให้รู้ถึงคุณค่าของปุาต้นน้้า 

อุปสรรค(Treats) 

 

๑) ปัญหาการบุกรุกท้าลายปุา 
๒) การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายยังเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนในชุมชน 
๓) การขยายพื้นท่ีท้ากินของคนในชุมชน/นายทุน 
๔) นโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติปุาต้นน้้าไม่ต่อเนื่อง 
๕) คนในชุมชนบางรายขาดจิตส้านึกและการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีปุา

ต้นน้้า 
๖) การใช้ทรัพยากรปุาต้นน้้าที่ไม่ถูกต้อง 
๗) ไฟปุา 
๘) ชุมชนขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีจะพึ่งตนเอง

ได้อย่างเข้มแข็ง 



๑๔๐ 
  

ในการบริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้า หาก ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
โดยเฉพาะในเรื่องของการสงวน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนา จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความเดือดร้อน และ
จากปัญหาปุาต้นน้้าถูกท้าลาย จ้าเป็นจะต้องบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส้านึกให้
คนในชุมชน และเพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนโดยฝีมือคนในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจะต้อง
ท้างานด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล โดยมีการประชุมเพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและสนองต่อนโยบายของรัฐ อนึ่งในการจ้าลองยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการอนุรักษ์ปุาต้นน้้านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายเมื่อสถานการณ์ท่ีท้าให้เกิด ปัญหาจากที่ใช้
พ้ืนที่ปุาต้นน้้าโดยไม่รู้คุณค่า เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน
จะต้องร่วมมือกันในการ สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือ ลดปัญหาการตัดไม้ ท้าลายปุาต้นน้้า ใน
ส่วนของ แบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม นั้น ข้อสรุปที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีแนวทางในการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 แบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าแบบมีส่วนร่วม 
 

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม 

การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ 

การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจ 

๑. การร่วมวางแผนในกิจการโครงการ
ต่างๆ 

๒. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื้นท่ีร่วม

ตัดสินใจในการด้าเนินงาน 
๔. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

ที่ประชุม 
๕. ร่วมเสนอกิจกรรมต่างๆในการ

ตัดสินใจในการวางแผน 

 
 
 
 

สงวน 

๑. แนวเขตกั้นเป็นการ
แบ่งพื้นที่สงวนปุาต้น
น้้า 

๒. ก้าหนดพื้นที่ใช้
ประโยชน์ ไม่รบกวน
ฝืนปุาต้นน้้าในพ้ืนท่ี
สงวน 

๓. มีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ส้าหรับ
พื้นที่ปุาต้นน้้า 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ  

ชุมชน / ผู้น้าชุมชน / ประชาชน / องค์กรภาคประชาชน / อปท. / หน่วยงานภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการ 

๑.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ด้วยแรงกายและแรงทรัพย ์

๒. ร่วมประสานงานฝุายต่างๆเพื่อให้
กิจกรรมต่างๆของชุมชนส้าเร็จลุล่วง
ไปด้วยด ี

๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชนปุาต้น
น้้า 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ๑.ใช้ปุาต้นน้้าอย่างรู้
คุณค่าเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ  

๒.ใช้หลักศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาช่วย
ในการอนุรักษ ์

๓. สนับสนุนคนในชุมชน
ให้รักปุาต้นน้้าโดย



๑๔๑ 
  

การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม 

การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ 

๔.ร่วมด้าเนินการกับทุกฝุายทุกด้าน ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ร่วมกันอนุรักษ์เพื่อให้
เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานหรือองค์กรที่
รับผิดชอบ 

ผู้น้าชุมชน / ผู้น้าท้องที่ / ผู้น้าท้องถิ่น / ประชาชน / เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมในการ
รับประโยชน์ 

๑. ร่วมโครงการเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

๒. ร่วมกิจกรรมด้าเนินการมี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่ 

๓. ร่วมกิจกรรมด้าเนินการลดรายจ่าย
ให้กับครอบครัวในชุมชน 

๔. มีส่วนร่วมด้าเนินกิจกรรมที่เป็น
โอกาสและส่งผลดีต่อการด้ารงชีวิต
ของคนในชุมชน 

๕. กิจกรรมที่ร่วมกันด้าเนินการใน
ชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณค่า 

 
 
 
 
การพัฒนา 

๑. ปลูกปุาเพิ่มและปลูก
ไม้ใช้เอง ขยายพันธ์ุผัก
ปุาเศรษฐกิจ 

๒.ปลูกพืชปุาสมุนไพร 
เพาะขยายพันธ์ุสัตว์ปุา
เศรษฐกิจอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๓. สร้างเยาวชนโดยมี
การจัดฝึกอบรม
โครงการเกี่ยวกับเรา
รักปุาต้นน้้า  

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ  

ประชาชน / ผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้น้าชุมชน / ผู้น้าท้องที่ / ผู้น้าท้องถิ่น / ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน
ชุมชน 

 ๒. สอบถามความคิดเห็นร่วมกันเพื่อลง
ความเห็นจากกิจกรรม  

๓. ร่วมพิจารณาตรวจสอบและจัดสรร
ประโยชน์ 

๔.ร่วมประเมินผลการด้าเนินงานกับ
กิจกรรมต่างๆ 

๕.มีส่วนร่วมในการลงประชามติในที่
ประชุมเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลของการด้าเนินงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

การใช้ 
ประโยชน์ 

๑. ใช้ประโยชน์อย่างรู้
คุณค่า เพื่อการด้ารง
ชีวิตประจ้าวัน 

๒.การใช้ประโยชน์ไม่
ท้าลายความสมดุล
ของปุาต้นน้้าเพื่อให้
ขยายเวลาการใช้
ประโยชน์ จากปุาต้น
น้้าให้ยาวนานท่ีสุด 

๓.รู้คุณค่าจากการใช้
ประโยชน์จากปุาต้น
น้้า โดยช่วยกันรักษา
ปุาต้นน้้าให้อยู่กับ
ชุมชนให้ยั่งยืน 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ 

ผู้น้าชุมชน / ผู้น้าท้องที่ / ผู้น้าท้องถิ่น / ประชาชน / ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 



๑๔๒ 
  

นอกจากนั้นจากการ สนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ผู้เชี่ยวชาญยังให้
ข้อสรุปในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าแบบมีส่วนร่วม ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการสงวนรักษา 

ในส่วนของ การมีส่วนร่วม ในการ วางแผน นั้น ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน ฐานะ
คณะกรรมการในพื้นท่ีปุาชุมชนแนวกันปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยร่วมก้าหนด
หลักเกณฑ์การเข้าไปใช้ประโยชน์จากปุาในช่วงปุาปิด ไม่รบกวนพื้นที่ปุา เช่นการหาเห็ดปุา การหา
หน่อไม้ สมุนไพร โดยได้ความร่วมมือหน่วยงานของภาครัฐเจ้าหน้าที่ภาครัฐและคณะกรรมการใน
ชุมชนจะร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการต่าง ๆ ที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์จากปุาของคน
ในชุมชนให้เป็นในแนวทางเดียวกันและเพ่ือหาทางออกร่วมกัน  การมีส่วนร่วมด้าเนินการ มี
คณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชนร่วมประชุมเพ่ือท้าข้อตกลงไม่บุกรุกท้าลายปุาต้นน้้าที่
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ตกลงไว้โดยได้ขออนุญาตจัดตั้งปุาชุมชนไว้เป็นแนวกันชนรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และมีมาตรการในชุมชนช่วยกันตรวจสอบผู้ที่กระท้าผิดกฎ ระเบียบ 
ช่วยกันสอดส่องดูแลคนนอกชุมชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์หากบุคคลเหล่านั้นไม่ทราบถึงข้อห้ามและ
ข้อตกลงต่าง ๆ คนในชุมชนต้องช่วยกันแนะน้าในข้อปฏิบัติ  การมีร่วมรับประโยชน์  มีส่วนร่วมในการ
เข้าไปเสนอเพ่ือขอแก้ไข ข้อตกลง กฎ ระเบียบต่าง  ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนซึ่งคนในชุมชน
ได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของปุาต้นน้้าที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันในด้านปัจจัยสี่  
และการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล คนในชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้มีการตรวจสอบ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและสามารถยับยั้งโครงการบางโครงการ ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ปุาต้นน้้าล้าธารของชุมชน 

ด้านการอนุรักษ์ 

ในส่วนของ การมีส่วนร่วม ในการมีส่วนร่วมวางแผน คนในชุมชนระดมความคิดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภาครัฐในการมีส่วนร่วมบริหารการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าในเขต
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ให้ยังยืนตลอดไป  การมีส่วนร่วมด้าเนินการ  คนในชุมชนพื้นที่ปุาต้นน้้าแนวกันชน
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ใช้องค์ความรู้ใหม่บูรณาการกับหลักธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประสานงานเป็นเครือข่ายปุาชุมชนในพื้นท่ีเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์สามารถจัดตั้งปุาชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ปุากันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คนในชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน 
มอบหมายและแบ่งหน้าที่ ระดมความคิดเพ่ือออกกฎ ระเบียบ มีบทลงโทษหากมีการฝุาฝืน
กฎระเบียบ มีหน่วยลานตระเวน ในการควบคุมการดูแลรักษาปุาต้นน้้าเพื่อมิให้ผู้ใดเข้ามาลักลอบตัด
ไม้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยคนในชุมชนและคณะกรรมการในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์เพ่ือร่วมมือกันในการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา โดยประสานความร่วมมือของคนในชุมชนพ้ืนที่
ปุาเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การมีร่วมรับประโยชน์ปุาชุมชนในพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแนวเขตกันชน
พ้ืนที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ท่ีคนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ให้พื้นที่ปุามีความอุดมสมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน การเก็บหาของปุา เช่น เห็ด ผักหวานปุา หน่อไม้ สมุนไพร ได้ง่ายและมีมากเนื่องจากชุมชนได้
ร่วมมือการอนุรักษ์ ในแหล่งน้้าเป็นแหล่งอาหารมีปลาและสัตว์น้้าอื่นชุกชุมประชาชนได้รับประโยชน์
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการอนุรักษ์ของชุมชนนั้นเอง ส้าหรับ การมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
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ประเมินผลนั้น เมื่อได้ประเมินผลจากการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมท้าให้ทราบถึงผลจากความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ ท้าให้ชุมชนมีแหล่งอาหารจากปุาเพ่ิมข้ึน ปุาต้นน้้ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วน
การประเมินผลด้านกฎระเบียบ ต่าง ๆ พบว่า กฎระเบียบของชุมชนต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนจากการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าแต่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุา หากมีผลกระทบต่อการ
ใช้ประโยชน์ต่อคนในชุมชนมาก คณะกรรมการก็จะปรับกฎระเบียบและข้อตกลงใหม่ ในการประชุม
หรือการระดมความคิดเห็นในชุมชนหรือการประชุมเครือข่ายเพื่อหาข้อสรุปเพื่อที่จะเอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ของชุมชน 

ด้านการพัฒนา  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน คนในชุมชนมีการก้าหนดปฏิทินการปลูกต้นไม้
ในวันส้าคัญ มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนในการรักษาปุาต้นน้้า จัดกิจกรรมการสร้างฝาย
ชะลอน้้าบริเวณปุาแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  โดยประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง ฝุายปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เลย์และแม่เปินและฝุายเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นผู้หาพันธุ์กล้าไม้มาปลูกในพ้ืนที่ปุาแนวเขตก้ันอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด้านการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนเพื่อไม่ให้
ไปรบกวนปุาต้นน้้า  การมีส่วนร่วมด้าเนินการ คนในชุมชนมีการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมใน
พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชนและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ว่าง พ้ืนที่ส่วนราชการและพ้ืนที่วัดตลอดถึง
พ้ืนที่หัวไร่ปลายนาของตนเองในชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นปุาเศรษฐกิจ  ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือในการเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  การมีร่วมรับประโยชน์  คนใน
ชุมชนช่วยกันในการพัฒนาปุาต้นน้้าส่งผลให้ชุมชนมีไม้ใช้ประโยชน์ตามหัวไร่ปลายนามีสมุนไพรใช้เอง
ในพ้ืนที่ของชุมชนโดยไม่รบกวนปุาต้นน้้า มีพืชผักปุาในหัวไร่ปลายนาและในสวนของตนเอง ตลอดจน
มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยคนในชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันกับปุาต้นน้้าได้ยาวนานและ
ยั่งยืน และในส่วนของการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล  ผลจากการพัฒนาท้าให้พ้ืนที่ปุาต้นน้้า
ของชุมชนเพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ใช้ให้ชุมชนว่าได้เติบโตตามโครงการที่ได้จัดท้า ผลการประเมินด้านพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชุมชนท้า
ให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ปุาต้นน้้ามีความสมบูรณ์ตามระยะเวลาได้มากขึ้น และจาก
การตรวจสอบการที่มีรายได้เสริมท้าให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านการวางแผนการการตลาดความต้องการ
พืชผักปุาที่ปลูกไว้ในพ้ืนที่ของตนมีความเพียงพอที่จะผลิตผลน้าสู่ตลาดสามารถส่งผลให้คนในชุมชน
เข้มแข็งมากขึ้นด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการใช้ประโยชน์ 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีใช้สอยของปุาต้นน้้าปุาชุมชนเป็นแนวกันชนรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์โดยมีพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ใช้สอย ร่วมก้าหนดหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์จากปุา 
สร้างจิตส้านึก เพ่ือการใช้ประโยชน์แบบอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมด้าเนินการ  คนในชุมชนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดูแลปุาต้นน้้า ในการท้าหน้าที่เพ่ือควบคุมปริมาณผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์
จากปุาโดยออกเป็นคูปองก้าหนดเวลาเข้าออกจากปุา หากเป็นบุคคลภายนอกจะต้องเสียค่าใช้
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ประโยชน์จากปุาต่อครั้งหรือต่อผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบของคนในชุมชน และมีส่วน
ร่วมในในการด้าเนินการในการลาดตระเวนสอดส่องดูแล ผู้ฝุาฝืนในการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้า
ในช่วงปุาปิดเพ่ือไม่ให้เกิดการท้าลายในช่วงปุาปิด เพื่อให้ปุาได้พักผ่อนเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติของปุาต้นน้้าได้สมบูรณ์ขึ้น การมีร่วมรับประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนที่คนใน
ชุมชนร่วมกันดูแล จะได้รับผลตอบแทนจากธรรมชาติของปุาต้นน้้าที่ชุมชนอาศัยอยู่ ด้านอาหาร ด้าน
ยารักษาโรค ด้านแหล่งน้้า เช่นเห็ด พืชผักหวานปุา สัตว์เล็ก หรือแมลง สมุนไพร ประปาภูเขา ส่วน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการช่วยควบคุมดูแล ก็จะได้ประโยชน์จาก ค่าตอบแทนจากคนในชุมชน 
และผลประโยชน์ที่เก็บค่าคูปองจากการใช้ปุา เป็นส่วนหนึ่งที่น้ามาใช้ในการจัดชุดเครื่องแบบในการ
ด้าเนินงานในการเดินลาดตระเวนตรวจปุาในช่วงเวลาปุาปิด หรือสวัสดิการอื่นที่คณะกรรมการชุมชน
มีมติหรือเห็นสมควร  ในส่วนของ การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผล คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและประเมินผลผ่านความอุดมสมบูรณ์ของปุาต้นน้้าปุาชุมชนแนวเขตกันชนรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเกิดความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์จาก
การประเมินรายจ่ายในภาคครัวเรือนว่าการเข้าใช้ประโยชน์จากปุาในพ้ืนที่ปุาชุมชนแนวกันชนรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ท่ีคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาสามารถลดรายจ่าย
ให้กับครัวเรือนได้ ได้น้้าใช้จากปุาต้นน้้าเป็นประปะภูเขาท่ีต่อมาใช้ในครัวเรือนโดยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในภาคครัวเรือนนี้เป็นผลการตรวจสอบและการประเมินผล ด้านการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าที่ส่งผล
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแหงชาติ
แม่วงก์ซ่ึงเป็นพื้นปุาสุดท้ายให้คงอยู่และยั่งยืน 

จากข้อมูลข้อเท็จจริงดังที่ได้รวบรวมมา ได้ น้ามา สรุป เป็นประเด็น เชิงกลยุทธ์ ในการ
บริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

     กลยุทธ์ที่  ๑ การปูองกันและรักษา 
     กลยุทธ์ที่  ๒ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
     กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
     กลยุทธ์ที่  ๔ สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑. ด้านการปูองกันและรักษา 

กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ เกิดในการปูองกันและรักษานั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน 
๓. จัดรูปแบบการบริหารจัดการการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนของ

ชุมชน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันไฟปุา

และรักษาปุาต้นน้้า 



๑๔๕ 
  

 กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  
ด้านการปูองกันและรักษา มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดย
ชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อการปูองกันและรักษาปุาในชุมชน 

กลยุทธ์ที่  ๒ ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการดังนี้คือ 

๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าทายปุาต้นน้้าไม่ให้ถูกท้าลาย 
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับอนุรักษ์ปุาต้นน้้าปุา

ชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ 
๓. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในปุาต้นน้้าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
๔. การปลูกปุาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้้า โดยการปลูกปุาบนพื้นที่ต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือ  คืน

ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศปุาต้นน้้า 
๕. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  

ด้านการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดย
ชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาต้นน้้าในชุมชน  

กลยุทธ์ที่  ๓ ด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  

กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการดังนี้คือ 

๑. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของประชากรเพ่ือลดการบุกรุกปุา 
๒. ฝึกอบรมในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในชุมชน 
๓. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับครอบครัว เพ่ือ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุาต้นน้้า 
๔. น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และได้รับการพัฒนา

เป็นอาชีพให้กับชุมชนให้มากขึ้น 
กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  

ด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
โดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชน  



๑๔๖ 
  

กลยุทธ์ที่  ๔ สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าบูรณาการเพื่อความย่ังยืน 

กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
เกิดการ สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน นั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการดังนี้คือ 

๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของความส้าคัญของปุาต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ  

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับปุาต้นน้้า สร้างองค์ความรู้ ให้กับ
เยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ  จัดท้าโครงการต่างๆด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  

๓ . สร้างความตระหนักว่าปุาต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีส่วน
ได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการให้เกิด ลักษณะส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ  เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์ระยะยาว 
และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   

๔. สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย่างยังยืน 

กลยุทธ์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  
ด้านการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชน  

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอสรุปวิเคราะห์เพื่อให้เห็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะน้าไปสู่การบริหาร
การอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย โครงการ กิจกรรม  ดังแผนภาพที่ 4.1 ที่แสดงแบบจ้าลอง 
เชิงยุทธศาสตร์ในการอนุรักษป์ุาต้นน้้าแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 



๑๔๗ 
  

 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 

๑. การร่วมวางแผนในกิจการ
โครงการต่างๆ 
๒.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมในการก้าหนด
พื้นท่ีร่วมตัดสินใจในการด้าเนินงาน 
๔.มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม 
๕. ร่วมเสนอกิจกรรมต่างๆในการ
ตัดสินใจในการวางแผน 

การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 

๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์ 
๒. ร่วมประสานงานฝุายต่างๆ
เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
ปุาต้นน้ า 
๔.ร่วมด าเนินการกับทุกฝุายทุกด้าน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

๑. ร่วมโครงการเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 
๒. ร่วมกิจกรรมด้าเนินการมี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่ 
๓. ร่วมกิจกรรมด้าเนินการลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชน 
๔. มีส่วนร่วมด้าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
โอกาสและส่งผลดีต่อการด้ารงชีวิต
ของคนในชุมชน 
๕. กิจกรรมท่ีร่วมกันด้าเนินการใน
ชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณค่า 

๑. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบในชุมชน 
 ๒. สอบถามความคิดเห็นร่วมกันเพื่อลง
ความเห็นจากกิจกรรม  
๓. ร่วมพิจารณาตรวจสอบและจัดสรร
ประโยชน์ 
๔.ร่วมประเมินผลการด้าเนินงานกับกิจกรรม
ต่างๆ 
๕.มีส่วนร่วมในการลงประชามติในท่ีประชุม
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลของการ
ด้าเนินงานต่างๆ 

สงวน 

๑.แนวเขตกั้นเป็นการแบ่ง
พื้นที่สงวนปุาต้นน้ า 
๒.ก าหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ 
ไม่รบกวนฝืนปุาต้นน้ าใน
พื้นที่สงวน 
๓. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส าหรับพื้นที่ปุาต้นน้ า 

อนุรักษ์ 

๑.ใช้ปุาต้นน้ าอย่างรู้คุณค่า
เหมาะสมตามหลักวิชาการ  
๒.ใช้หลักศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาช่วยในการ
อนุรักษ์ 
๓. สนับสนุนคนในชุมชนให้รัก
ปุาต้นน้ าและให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อน 

 การพัฒนา 

๑. ปลูกปุาเพิ่มและปลูกไม้ใช้เอง 
ขยายพันธุ์ผักปุาเศรษฐกิจ 
๒.ปลูกพืชปุาสมุนไพร เพาะขยายพันธุ์
สัตว์ปุาเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
๓. สร้างเยาวชนโดยมีการจัดฝึกอบรม
โครงการเกี่ยวกับเรารักปุาต้นน้ า  

การใช้ประโยชน์ 

๑. ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า เพื่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
๒.การใช้ประโยชน์ไม่ท าลายความ
สมดุลของปุาต้นน้ าเพื่อให้ขยายเวลา
การใช้ประโยชน์ให้ยาวนานที่สุด 
๓.รู้คุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากปุา
ต้นน้ า โดยช่วยกันรักษาปุาต้นน้ าให้อยู่
กับชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑. 

การปูองกันและรักษาปุา 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
คุ้มครองรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ า
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วมและ
จิตส านึกในการอนุรักษ์พื้นที่
ปุาต้นน้ าของชุมชน 
 ๓. จัดรูปแบบการบริหาร
จัดการการปูองกันและรักษา
ปุาต้นน้ าให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึน
ของชุมชน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และทรัพยากร
สนับสนุนที่จ าเป็นในการ
ปูองกันและรักษาปุาต้นน้ า  

กลยุทธ์ท่ี ๒.              
ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

 ๑.หยุดยั้งการบุกรุกท าทายปุา
ต้นน้ าไม่ให้ 
๒. อนุรักษ์ปุาต้นน้ าปุาชุมชน
แนวกั้นอุทยานแห่งชาติระบบ
นิเวศ 
๓. ฟื้นฟูระบบนิเวศในปุาต้น
น้ าเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากปุาต้นน้ าอย่างสมดุลเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม  

กลยุทธ์ท่ี ๓. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ 

๑. ส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพของประชากร
เพื่อลดการบุกรุกปุา 
๒. ฝึกอบรมในการสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ใน
ชุมชน 
๓.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับครอบครัว เพื่อ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา
ต้นน้ า 
๔.น าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอยู่
ในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และได้รับการ
พัฒนาเป็นอาชีพให้กับชุมชน
ให้มากข้ึน 

 

กลยุทธ์ท่ี  ๔. สร้างองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้้าบูรณาการเพื่อความ
ยั่งยืน 

 
๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนใน
ชุมชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ความส้าคัญของปุาต้นน้้า  
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่
ร่วมกันกับปุาต้นน้้าให้กับเยาวชนและคน
ในชุมชน 
๓. จัดท้าโครงการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  
4. สร้างความตระหนักว่าปุาต้นน้้าเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ที่ทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนได้รับประโยชน์และมีส่วนใน
การรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน   
5. ร่วมตัดสินใจ ในการ อนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์  ทั้งในระยะสั้น  ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยผู้มีส่วนได้เสีย  
6. สร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน ท้องถ่ิน และนักวิชาการ เพื่อให้
เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย่างยังยืน 
 

แผนภาพที่ ๔.1 แบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์ 



๑๔๘ 
  

4.2 รูปแบบการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็น
การศึกษาเพ่ือหาทางออกให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะ มีกรอบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือ
ภาวะวิกฤตเชิงกลยุทธ์ เพ่ือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วม ที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะท้างาน  รวมถึงการที่จะมีสิทธิ์มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ  การติดตามดูแลแก้ไขในยามวิกฤต
ในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.2.๑ การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าซึ่งเป็น
พ้ืนที่รองรับน้้าหลากและน้้าท่วมถึงในเขตต้นแม่น้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าสาขา (ปิง วัง ยม น่าน) ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์  โดยศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) จากประชาชนที่อาศัยในชุมชน
ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา (ชุมชนเกาะยม-บางปรอง) ประชาชนที่อาศัยใน ชุมชนลุ่มแม่น้้าปิง (ชุมชนวัด
คลองคราง-บึงเสนาท) ประชาชนที่อาศัยใน ชุมชุมลุ่มแม่น้้ายม (ชุมชนบางพระหลวง-บางเคียน) 
และประชาชนที่อาศัยในชุมชนลุ่มแม่น้้าน่าน (ชุมชนเกรียงไกร-แควใหญ่) ในเรื่อง การจัดการชุมชน
พ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดรายด้าน ดังแสดง
ตามตารางท่ี ๔.8 - ๔.13 ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔. 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยภาพรวม                 (n = ๓๙๔) 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
     ๑. ด้านการวางแผนหรือนโยบาย (Planning) ๔.๕๔ ๐.๔๙๗ มากที่สุด 
     ๒. ด้านการจัดโครงสร้างในชุมชน (Organizing) ๔.๔๒ ๐.๕๓๔ มาก 
     ๓. ด้านการแบ่งงานกันท้า (Staffing) ๔.๔๙ ๐.๕๕๓ มาก 

     ๔. ด้านการตัดสินใจและสั่งการ (Directing) ๔.๔๗ ๐.๕๘๗ มาก 

     ๕. ด้านการติดตามประเมินผล (Controlling) ๔.๖๒ ๐.๔๗๘ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๕๓ ๐.๔๗๐ มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี ๔.8 พบว่า การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x  =๔.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการจัดการ
ชุมชนทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในด้านการก้ากับดูแลและการติดตามประเมินผล
(Controlling) หรือการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันหรือแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยขั้นวิกฤตจะมีการบริหารจัดการเห็นผลที่เป็นรูปธรรมที่สุดและมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =๔.๖๒) รองลงมาได้แก่  ด้านการวางแผนหรือนโยบาย  (Planning) (x =๔.๕๔) ซึ่งมี
การขับเคลื่อนกันในช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ต่อมา การ แบ่งงานกันท้า



๑๔๙ 
  

(Staffing) (x = ๔.๔๙) ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซ่ึงถือเป็นเรื่องที่ตามมาหลังจากเกิด
ปัญหาแล้ว ขณะที่การบริหารจัดการชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในด้าน การตัดสินใจ
และสั่งการ (Directing) (x = ๔.๔๗) และการรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในชุมชน  (Organizing) 
(x = ๔.๔๒)  

 

ตารางท่ี ๔. 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการวางแผนหรือนโยบาย (Planning)    (n = ๓๙๔) 

 
การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. ชุมชนมีการวางแผนรองรับกับปัญหาอุทกภัยทั้ง ก่อน

เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
 

๔.๖๓ 
 

๐.๖๔๕ 
 

มากที่สุด 
๒. ทุกครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมและมี แผน

รองรับและแก้ไขกับปัญหาอุทกภัย ๔.๗๑ ๐.๕๔๓ มากที่สุด 

๓. การอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติเป็นการ
วางแผนที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่กลางน้้า  ๔.๕๙ ๐.๖๑๔ มากที่สุด 

๔. การหล่อหลอมประสบการณ์จากคนรุ่นสู่รุ่น เป็นการ
วางแผนที่เป็นรูปธรรมของคนในพื้นที่ ๔.๗๐ ๐.๕๗๕ มากที่สุด 

๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมา เป็นการวางแผนในการ
เผชิญความเสี่ยงที่มีระบบจากรุ่นสู่รุ่น ๔.๖๒ ๐.๖๑๐ มากที่สุด 

๖. ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชนก็มีการวางแผนที่จะ
ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของปัญหา  ๔.๒๒ ๐.๙๔๐ มาก 

๗. ความเป็นเครือญาติในชุมชนส่งผลให้การวางแผน
เป็นไปด้วยความ เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และเจือจุนกัน ๔.๓๓ ๐.๘๖๒ มาก 

 ภาพรวม ๔.๕๔ ๐.๔๙๗ มากที่สุด 
 

ตารางท่ี ๔. 9 พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ด้านการวางแผนหรือนโยบาย (Planning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x =๔.๕๔) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมและมี แผนรองรับและแก้ไขกับ
ปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่สูงสุดในด้านนี้ (x =๔.๗๑ ) รองลงมาคือ การหล่อหลอม
ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น หนึ่งซึ่งเป็นการวางแผนโดยวิธีธรรมชาติในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เป็นรูปธรรมของคนในพื้นที่ (x =๔.๗๐ ) โดยในชุมชนเองก็จะมี การวางแผน
รองรับกับปัญหาอุทกภัยทั้ง ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย (x =๔.๖๓) ซ่ึงต้ังอยู่บนฐาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมา ในการเผชิญความเสี่ยงที่มีระบบและ
กระบวนการที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (x =๔.๖๒ ) จนท้าให้เกิดการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่าง
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ปกติถือเป็นการวางแผนการปูองกันและแก้ไขที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่กลางน้้า  
(x =๔.๕๙)  
 
ตารางท่ี ๔.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในชุมชน (Organizing) ( n = ๓๙๔) 

 
การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นไปตามการ

ขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐ 
๔.๔๖ ๐.๖๘๐ มาก 

๒. การรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นไปตามการ
ขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๔๐ ๐.๖๙๗ มาก 

๓. การรวมตัวกันของคนในชุมชนในรูปแบบ
คณะกรรมการมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

๔.๔๒ ๐.๗๐๗ มาก 

 
๔. 

การรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นไปใน
ลักษณะองค์กรทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจาก
จิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด 

๔.๖๒ ๐.๖๑๔ มากที่สุด 

๕. การรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นไปด้วย
ความเสียสละ เพื่อชุมชนที่รักและผูกพัน 

๔.๖๒ ๐.๖๓๖ มากที่สุด 

๖. การรวมตัวกันของคนในชุมชนเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนข้างเคียง 

๔.๕๙ ๐.๖๐๑ มากที่สุด 

๗. การรวมตัวกันของคนในชุมชนจะมีการสืบสาน
กันรุ่นต่อรุ่น  

๔.๕๙ ๐.๖๔๘ มากที่สุด 

 ภาพรวม ๔.๕๓ ๐.๕๓๔ มากที่สุด 
 

ตารางท่ี ๔. 10 พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ด้านการรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในชุมชน ( Organizing) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x =๔.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปในลักษณะองค์กรทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจากจิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่สูงสุด (x =๔.๖๒) รองลงมาคือการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปด้วยความเสียสละเพ่ือชุมชนที่เขารักและผูกพัน (x =๔.๖๒) โดยจะมีการ
สืบสานกันรุ่นต่อรุ่นจากอาวุโสไปสู่รุ่นกลางและรุ่นใหม่ (x =๔.๕๙) และเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนข้างเคียง (x =๔.๙)  

 



๑๕๑ 
  

ตารางท่ี ๔.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการแบ่งงานกันท้า (Staffing)    ( n = ๓๙๔) 

 
การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนถือเป็นพันธะ

ทางสังคมในการตอบแทนกัน ร่วมมือกัน  
๔.๔๑ ๐.๗๓๔ มาก 

๒. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนถือเป็นหน้าที่
ในการปกปูองประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก 

๔.๕๑ ๐.๖๗๗ มากที่สุด 

๓. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนถือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

 
๔.๔๙ 

 
๐.๖๙๓ 

 
มาก 

๔. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนตั้งอยู่บนความ
หลากหลายทางความคิด 

๔.๔๓ ๐.๗๓๐ มาก 

๕. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน 

 
๔.๕๓ 

 
๐.๖๔๕ 

 
มากที่สุด 

๖. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนยึดถือเอาเสมอ
ภาคและเท่าเทียมเป็นที่ตั้ง 

๔.๔๕ ๐.๖๗๔ มาก 

๗. การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชน ถือเป็น ระบบ
การบ่มเพาะทางความคิดของคนในชุมชน ๔.๖๓ ๐.๕๗๓ มากที่สุด 

 ภาพรวม ๔.๔๙ ๐.๕๕๓ มาก 

ตารางท่ี ๔. 11 พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ด้านการแบ่งงานกันท้า  (Staffing) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๔.๔๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีการแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่ถือ
เป็น ระบบการบ่มเพาะ ทางความคิดของคนในชุมชน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่สูงสุด ( x =๔.๖๓) 
รองลงมาคือการแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน ( x =๔.๕๓) การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นหน้าที่ในการปกปูองประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน (x =๔.๕๑) 
การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน (x =๔.๔๙) การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ยึดถือเอาเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นที่ตั้ง ( x =๔.๔๕) การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นการขับเคลื่อนที่ตั้งอยู่บนความหลากหลายทางความคิด  
(x =๔.๔๓) การแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยถือเป็นพันธะ
ทางสังคมในการตอบแทนกัน ร่วมมือกัน (x =๔.๔๑) เกิดข้ึนในลักษณะที่รองลงไป 

 



๑๕๒ 
  

ตารางท่ี ๔.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านด้านการตัดสินใจและสั่งการ (Directing)    ( n = ๓๙๔) 

 
การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การตัดสินใจ ของ ชุมชนยึดถือความรับผิดชอบ

ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ๔.๖๑ ๐.๖๐๓ มากที่สุด 
๒. การตัดสินใจของชุมชนถือเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
๔.๔๖ 

 
๐.๗๑๘ 

 
มาก 

๓. การตัดสินใจของชุมชนถือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

๔.๔๙ ๐.๖๕๐ มาก 

๔. การตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดในการ
พ่ึงตนเองโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว 

 
 

๔.๔๖ 

 
 

๐.๖๖๑ 

 
 

มาก 
๕. การตัดสินใจของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานในการใช้

ทรัพยากรในชุมชนมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
๔.๔๕ ๐.๖๘๓ มาก 

๖. การตัดสินใ จของชุมชนตั้งอยู่บนศักยภาพส่วน
บุคคลที่จะมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๔.๔๕ ๐.๖๖๘ มาก 

๗. การตัดสินใจของชุมชนจะให้ความส้าคัญและ
น้้าหนักท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔.๓๗ ๐.๗๓๓ มาก 

 ภาพรวม ๔.๔๗ ๐.๕๘๗ มาก 

ตารางท่ี ๔. 12 พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ด้าน การตัดสินใจและ สั่งการ  (Directing) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =๔.๔๙ ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยชุมชนยึดถือความ
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตนเองอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดและ
สูงสุดในด้านนี้เพียงข้อเดียว (x =๔.๖๑ ) ส่วนในข้ออ่ืนๆ ในล้าดับที่รองลงมาที่น่าสนใจ คือ การ
ตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนถือเป็นปรากฏการณ์ทางปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน (x =๔.๔๙) การตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดในการพึ่งตนเองโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว  (x =๔.๔๖) การตัดสินใจใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนถือเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ (x =๔.๔๖)  

 

 



๑๕๓ 
  

ตารางท่ี ๔.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการก้ากับดูแลและการติดตามประเมินผล (Controlling)    (n = ๓๙๔) 

 
การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าในการปูองกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชนมี

การก้าหนดพื้นที่เปูาหมายทางการบริหารจัดการ 
๔.๕๖ ๐.๖๕๙ มากที่สุด 

๒. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชน
ในพ้ืนที่เปูาหมายหลักทีใ่ห้ความสนใจเป็นพิเศษ ๔.๖๐ ๐.๖๐๕ มากที่สุด 

๓. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชน มี
การด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔.๖๐ ๐.๖๐๑ มากที่สุด 

๔. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชน
ก่อนเกิดเหตุมีการส้ารวจสภาพแวดล้อมชุมชน  ๔.๖๕ ๐.๕๔๐ มากที่สุด 

๕. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชน
ขณะเกิดเหตุเพ่ือให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ๔.๖๕ ๐.๕๕๐ มากที่สุด 

๖. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชน
หลังเกิดเหตุจะมีการตรวจสอบและเร่งฟ้ืนฟู ๔.๖๓ ๐.๕๗๑ มากที่สุด 

๗. การติดตามและประเมินสถานการณ์ของชุมชนมี
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกัน ๔.๖๖ ๐.๕๖๙ มากที่สุด 

 ภาพรวม ๔.๖๒ ๐.๔๗๘ มากที่สุด 

ตารางท่ี ๔. 13 พบว่า การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยด้านการก้ากับดูแลและการติดตามประเมินผล (Controlling) ซึ่งเป็นการติดตามและประเมิน
สถานการณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะประสบ
ปัญหา ช่วงที่ประสบปัญหา และในช่วงการพัฒนาฟ้ืนฟูชุมชนหลังประสบอุทกภัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (x =๔.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนที่มีการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกันในระดับ
ต้าบลและอ้าเภออยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด (x =๔.๖๖) รองลงมา คือ การติดตามและประเมิน
สถานการณ์ก่อนเกิดเหตุน้้าท่วมหรืออุทกภัยโดยมีการติดตามตรวจสอบและส้ารวจสภาพแวดล้อม
ชุมชน และในช่วงวิกฤตหรือขณะเกิดเหตุน้้าท่วมจะมีการติดตามตรวจสอบเพื่อส่งมอบการสนับสนุน
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  (x =๔.๖๕) การติดตามและประเมินสถานการณ์
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนหลังเกิดเหตุโดยมีการตรวจสอบและเร่งฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดีดังเดิม (x =๔.๖๓)  
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๔.๒.2 รูปแบบการจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการชุมชน
พ้ืนที่กลางน้้าในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  สามารถน้ามาสรุปเป็นประเด็นและหัวข้อที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดเหตุ 

จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ถึงรูปแบบในการ
จัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดเหตุ นั้น พบว่า ในการเตรียมความพร้อม
และมี แผนรองรับ ในแก้ไขกับปัญหาอุทกภัยของ ทุกครอบครัวในชุมชน นั้น จะการหล่อหลอม
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิด เหตุน้้าท่วม โดยตั้งอยู่บนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมาจนท้าให้เกิดการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่าง
ปกติ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส้าคัญต่างให้ข้อมูล ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชุมชนมี
ประสบการณ์และมี การวางแผน ที่จะรองรับกับปัญหาทั้งก่อนเกิด ปัญหาน้้าท่วม เช่น มีการคัดแยก
และเก็บทรัพย์สินหรือข้าวของอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการขนย้ายหรือการล้าเลียงไปสู่ระบบการ
จัดเก็บในที่ปลอดภัย มีการเตรียมยานพาหนะ เช่น เรือตะเข้ เรือพาย แพ หรือพาหนะที่คล้ายเรือ
เพ่ือจะได้ใช้ในการสัญจรหรือเดินทางในวันที่ประสบปัญหาน้้าท่วม มีการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ
เพ่ือนบ้านในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงสุดหรือที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มต่้าสุด จากนั้นก็จะ
ไล่เรียงตามล้าดับเพื่อให้ทุกคนทุกครัวเรือนได้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายไปสู่จุดที่ปลอดภัยที่สุด ทั้ง
ในมิติของชีวิตคน  ชีวิตสัตว์เลี้ยง ทรัพย์สินหรือข้าวของทุกชนิด ขณะเดียวกันหลังจากน้้าลดก็จะเริ่ม
ขนย้ายทุกสิ่งอย่างไล่เรียงกลับยังบ้านเรือนทุกครัวเรือนในชุมชน ในลักษณะที่เริ่มตั้งแต่หลังคาเรือนที่
อยู่สูงสุดไปยังหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มต่้าสุด โดยด้าเนินการไปตามระดับการลดของน้้าที่ท่วมขัง 

ในส่วนของการเตรียมการหรือการวางแผนของ ทุกครอบครัว ในช่วงก่อนเกิดเหตุ ได้ มี
การเตรียมความพร้อมและมีแผนรองรับและแก้ไขกับปัญหาอุทกภัย อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตาม
วงรอบของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่กลางน้้า ซึ่งในหนึ่งปีจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้มาเยือนทุกปี 
ขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาในลักษณะนี้ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะวิกฤตหรือเกิดกรณีน้้าท่วม
ใหญ่ในทุก ๔ ปี หรือ ๑๐ ปี ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามวงรอบของสภาวะอากาศ จากสภาพความเป็นจริงที่
ชุมชนและประชาชนประสบในห้วงเวลาที่ผ่านมาท้าให้เกิดการเรียนรู้และการเตรียมการหรือการ
วางแผนที่เป็นไปตามแนววิถีชีวิตที่ถูกสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น ท้าให้ใกล้ถึงห้วงเวลาในฤดูน้้าหลาก
ประชาชนและคนในชุมชนก็จะมีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการขนย้ายหรือ
การล้าเลียงไปสู่ระบบการจัดเก็บในที่ปลอดภัย มีการเตรียมยานพาหนะเช่นเรือตะเข้ เรือพาย แพ 
หรือพาหนะที่คล้ายเรือเพ่ือจะได้ใช้ในการสัญจรหรือเดินทาง  รวมถึงมีการวางแผนที่จะพลิกวิกฤต
หรือปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมให้เป็นโอกาสโดยการเตรียมเครื่องมือในการหาปลาหรือดักจับสัตว์น้้า
มาท้าอาหาร มาเป็นวัตถุดิบในการถนอมอาหารทั้งท้าปลาร้า ปลาเกลือ ปลาแห้ง ปลากรอบ ปลา
รมควัน หรืออ่ืนๆ ซึ่งปีไหนโชคดีได้มากก็จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่จะ
น้าไปสู่การจ้าหน่ายจ่ายแจกหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ด้านอื่นๆ ต่อไปด้วย 
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ขณะเดียวกันใน ด้านการรวมตัวในชุมชน ทั้งในมิติการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปในลักษณะองค์กรทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจากจิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่น
ฐานบ้านเกิดเป็นไปด้วยความเสียสละเพ่ือชุมชนที่รักและผูกพัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมามีการสืบสานกันรุ่นต่อรุ่น  จากอาวุโสไปสู่รุ่นกลางและรุ่นใหม่
และเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนข้างเคียง  ซ่ึงผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญต่างให้ข้อมูลว่า ในการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีหรือแต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่จะ เป็นไปด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จิตอาสา จิตสาธารณะ ที่จะคิดหรือท้า เพ่ือชุมชนที่ ตนเองรักและผูกพันมากกว่าที่จะ เป็นไปตามการ
ขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการรวมตัวกันนั้นจะเป็นการ
รวมตัวกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการที่มีลักษณะเป็นองค์กรแนวราบ มีความเสมอภาคเท่าเทียมและ
อาจจะมีผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งอาจจะเป็นความอาวุโสหรือความเหมาะสมในมิติอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะเป็น
เรื่องท่ีเป็นไปในลักษณะองค์กรทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจากจิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด มากกว่าที่จะ
เป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หรือเป็นไปตามลักษณะขององค์กร
แนวดิ่งที่นิยมกันในระบบราชการ 

การรวมตัวหรือการจัดโครงสร้างในระดับชุมชนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในรูปแบบคณะกรรมการ ส่วนใหญ่การรวมตัวกันจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน
เอง โดยจะมีการสานต่อภารกิจ แนวคิด อุดมการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว รวมถึงการ
ยอมรับในความเป็นธรรมชาติและภัยจากธรรมชาติ ถือเป็นภูมิปัญญาในการผนึกก้าลังแรงกาย แรงใจ
ที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชน ในภาคพ้ืนนี้ ก็จะมีการ
รวมตัวกันที่จะต่อสู้กับทุกปัญหา และส่วนหนึ่งก็ยังมีการประยุกต์ ใช้จังหวะและโอกาสที่จะหา
ประโยชน์หรือสร้างอรรถประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ ของปัญหา  

การรวมตัวหรือ การจัด โครงสร้าง ในชุมชนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่กลางน้้า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดยบริบทและภูมิปัญญาชุมชนยังให้ความส้าคัญและ ยึดล้าดับ
อาวุโสและความสามารถหรือความถนัดในด้านนั้นๆ เป็นหลัก โดยคณะกรรมการชุมชนจะประชุมเพ่ือ
ท้าข้อตกลงร่วมกันและระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ไว้อย่างชัดเจน ใน  
ขั้นแรกจะมีการจัดบุคคลเข้าประจ้าการหรือท้าหน้าที่ตาม ล้าดับผู้ที่มีอาวุโสมาเป็นผู้รับผิดชอบ หลัก 
ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสน้อยหรือมีความรู้ ความสามารถพิเศษ ในงานนั้นๆ ได้มีโอกาส
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน ในแต่ละภารกิจ ทั้งนี้เพราะในชุมชนและ สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม นั้น
มักจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน เมื่อมีการมาอยู่ร่วมกัน ด้วยความ
เสียสละเป็นที่ตั้ง ก็จะมีการยอมรับนับถือกันในเบื้องต้นเพ่ือให้ภารกิจนั้นๆ ด้าเนินไปสู่ความส้าเร็จ  

นอกจากนั้นการจัดการชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้ายังมีรูปแบบ การรวมตัวหรือ การจัด
โครงสร้างในชุมชน ในลักษณะของเครือข่าย โดยเฉพาะการเชื่อมประสานไปยังหมู่บ้านหรือ ชุมชน
ข้างเคียง  ทั้งในรูปแบบการเชื่อมประสานในลักษณะของเครือญาติหรือการบริหารจัดการและตั้ง
องค์การในเครือข่ายของการปกครองส่วนท้องที่หรือผ่านก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก้านัน แพทย์ประจ้าต้าบล หรือการจัดตั้งผ่านระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือเทศบาลประจ้าอยู่ทุกหมู่บ้านหรือตามเขตเลือกตั้ง เมื่อจะถึงฤดูน้้า
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หลากหรือน้้าท่วมคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะมีการประชุม ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนที่จะประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง
องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) เทศบาล หรือนายอ้าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการด้าเนินการ ขณะเดียวกันในขณะที่
เกิดเหตุหรือประสบปัญหาน้้าท่วมก็จะมีการประสานงานเพ่ือส่งมอบส่งสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งน้้าดื่ม 
ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค เต้นท์ที่พักพิงชั่วคราว และอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อน้้าแห้งหรือน้้า
ลดก็จะประสานสนับสนุนช่วยเหลือกันในการจัดการสภาวะแวดล้อมของชุมชนให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากโรคและแมลงที่จะมารบกวน รวมถึงสนับสนุนช่วยกันในการปรับปรุง
และแก้ไขระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้กับมาใช้การได้ตามปกติด้วย 

๒. การจัดการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในขณะที่เกิดเหตุ 

จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในเรื่องของการ
จัดการชุมชนในขณะที่เกิดเหตุภาวะวิกฤตหรือประสบปัญหาน้้าท่วมนั้น พบว่า ในมิติการแบ่งงานกัน
ท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ถือเป็น ระบบ ของ การบ่มเพาะ ทาง
ความคิด และ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน  และเป็นความเสียสละของผู้มีจิตอาสา 
จิตสาธารณะในการท้า หน้าที่ เพ่ือการปกปูองผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญต่างให้ข้อมูลว่า ในการแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชน เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นั้นถือเป็นพันธะทางสังคมที่จะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน และเป็นการตอบแทน
คุณซึ่งกันและ กัน โดยผู้คนในชุมชนจะมี การแบ่งงานกันท้า  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเสียสละ
แบ่งปัน  ไม่สะดวกท่ีจะสนับสนุนด้วยแรงกายก็จะสนับสนุนด้วยแรงใจ มีการจัดหาน้้าท่าข้าวปลา
อาหารไปสู่กันกิน ถือเป็นการแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อย การร่วมแรงร่วมใจใน การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนร่วมกัน 

ในการแบ่งงานกันท้าของคนในชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นั้นปัจจุบัน
ยังมีการเปิดกว้างและเคารพใน ความหลากหลายทางความคิด  แต่เมื่อมีการมาท้างานร่วมกันทุกคนก็
จะระดมความคิดเห็นเพื่อน้ามาพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการที่บรรพบุรุษได้ส่งทอดต่อมา ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือรอบชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ฉะนั้นการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นใหม่ๆ ก็จะมีส่วนสนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นั้นถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในชุมชน เป็นการยึดถือเอาเสมอภาคและเท่าเทียมที่จะเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือ 
กันเป็นที่ตั้ง และถือเป็นระบบการบ่มเพาะทางความคิดของคนในชุมชน ที่ถูกส่งทอดมายังคนรุ่นหลัง 
ที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีกัน เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน และถือเป็นกิจกรรมที่ท้า
ให้คนในชุมชนได้หันมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากกว่าในภาวะปกติท่ัวไป 

ทั้งนี้จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากประเด็น
ต่าง  ๆ ข้างต้น พบว่า ในด้าน การตัดสินใจและ สั่งการ (Directing) ทั้งในมิติการตัดสินใจในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยชุมชนยึดถือความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของ



๑๕๗ 
  

ชุมชนเป็นปรากฏการณ์ทางปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด
ในการพึ่งตนเองโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว  นอกจากนั้นยังเป็นการตัดสินใจที่มาจากการ เรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส้าคัญต่างให้ข้อมูลว่า การสั่งการหรือการ
ตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยชุมชน นั้น ทุกคนในชุมชนจะ ยึดถือและด้าเนินการบน
พ้ืนฐานของ ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของ กันและกัน และในบางครั้งใน
การตัดสินใจหรือจะสั่งการในเรื่องใด ๆ ก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือในชั่วชีวิตของ
บุคคลๆ นั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือการถูกสอนสั่ง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
จากครั้งบรรพบุรุษ และทุกครั้งที่เกิดปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมก็จะกลาย เป็นปรากฏการณ์
ทางชุมชนหรือสังคมท่ีจะน้าพาให้ผู้คนในชุมชนและสังคมหันมามี ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือ และร่วมประเมินผลหรือประเมินสถานการณ์ ทั้งในมิติของการปูองกันและการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในซึ่งหน้าหรือก้าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

การตัดสินใจและ สั่งการ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ คนใน ชุมชน นั้น 
พ้ืนฐานที่ส้าคัญก็คือการมีความคิดในการพ่ึงตนเอง เป็นเบื้องต้น โดยเฉพาะในสถาบันครอบครั วที่ทุก
ครอบครัวจะต้องมีการเตรียมการหรือเตรียมความพร้อมในการรองรับกับความเสี่ยงหรือสถานการณ์
ที่จะเกิดข้ึน โดยแต่ละ ครอบครัว จะมีการเตรียมความพร้อมและมีแผนรองรับ อย่างเป็นระบบ และ
เป็นไปตามวงรอบของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่กลางน้้า ซึ่งในหนึ่งปีจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้มา
เยือนทุกปีหรือในทุก ๔ ปี หรือ ๑๐ ปี ท้าให้เกิดการเรียนรู้ การเตรียมการ การวางแผน หรือการ
ตัดสินใจที่เป็นไปตามแนววิถีชีวิตที่ถูกสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น ท้าให้ใกล้ถึงห้วงเวลาในฤดูน้้าหลากผู้คนใน
ชุมชนก็จะมีการเตรียมความพร้อมโดยการคัดแยกและเก็บทรัพย์สินหรือข้าวของอย่างเป็นระบบเพื่อ
ง่ายต่อการขนย้ายหรือการล้าเลียงไปสู่ระบบการจัดเก็บในที่ปลอดภัย มีการเตรียมยานพาหนะเช่น
เรือตะเข้ เรือพาย แพ หรือพาหนะที่คล้ายเรือเพ่ือจะได้ใช้ในการสัญจรหรือเดินทาง  รวมถึงมีการ
วางแผนที่จะพลิกวิกฤตหรือปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมให้เป็นโอกาสโดยการเตรียมเครื่องมือในการ
หาปลาหรือดักจับสัตว์น้้ามาท้าอาหาร มาเป็นวัตถุดิบในการถนอมอาหารทั้งท้าปลาร้า ปลาเกลือ 
ปลาแห้ง ปลากรอบ ปลารมควัน หรืออ่ืนๆ ซึ่งปีไหนโชคดีได้มากก็จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนที่จะน้าไปสู่การจ้าหน่ายจ่ายแจกหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจโดยคนในชุมชนทั้งสิ้น 

นอกจากนั้น การตัดสินใจและ สั่งการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน
ยังให้ความความส้าคัญที่ตั้ง อยู่บนพื้นฐานในการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน หรือที่มีตามศักยภาพส่วน
บุคคลในชุมชนนั้นๆ มาสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนเป็นอันดับแรกและ เป็นปัจจัยสนับสนุน
หรือเก้ือหนุน เป็นหลัก หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในข้ันวิกฤตก็จะมีการประสานไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอ หรือจังหวัดให้จัดหาหรือจัดซื้อสิ่งของที่จ้าเป็นมาสนับสนุนช่วยเหลือใน
ขั้นต่อมาและใน การตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน นั้นส่วนใหญ่ จะให้
ความส้าคัญและน้้าหนักท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ทั้งนี้เพราะเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่
ชุมชนที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตหรือวิถีประชา ที่มีระบบและเป็นกระบวนการที่
ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ถือเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการสานต่อภารกิจ แนวคิด อุดมการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว รวมถึงการยอมรับในความเป็นธรรมชาติและภัยจากธรรมชาติ ถือ
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เป็นภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชนก็ จะมีการ
เตรียมความพร้อมและ วางแผนที่จะ ตัดสินใจด้าเนินการอะไร อย่างไร เพ่ือที่จะให้สามารถที่จะอยู่
ร่วมกับทุกปัญหาอย่างกลมกลืน และท่ีส้าคัญที่สุดคือ ความเป็นเครือญาติในชุมชน ได้ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปด้วยความ เอื้ออาทร เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือเจือจุนกัน  ทุกคนต่างมุ่งให้ความสนใจไปหาผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและหมู่บ้านเป็นอันดับ
แรก และในทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะก่อนเกิดปัญหา ระหว่างที่ประสบปัญหา หรือปัญหาคลี่คลายลง
แล้ว ต่างก็มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายส้าคัญในการตัดสินใจก็คือการสนับสนุนช่วยเหลือกัน การ
ยินยอมพร้อมใจกัน ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้และฟันฝุาในทุกอุปสรรคปัญหา เพ่ือให้ ทุกครอบครัวใน
ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

๓. การจัดการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังเกิดเหตุ 

จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในการติดตาม
และประเมินสถานการณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน นั้น ยังมี การสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายร่วมกันในระดับต้าบลและอ้าเภอ  ทั้ง โดยมีการติดตามตรวจสอบและส้ารวจ
สภาพแวดล้อมชุมชน การติดตามตรวจสอบเพื่อส่งมอบการสนับสนุนช่วยเหลือ  และที่ส้าคัญในช่วง
หลังจากเกิดเหตุน้้าท่วมขังในชุมชนก็จะ มีการประเมินและเร่งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดี
ดังเดิม  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส้าคัญต่างให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีการก้าหนดพื้นที่เปูาหมาย อย่างชัดเจนเพื่อให้
การบริหารจัดการ หรือการคลี่คลายปัญหาบรรลุยังวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายสูงสุด โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่เสี่ยงซึ่งเป็น พ้ืนที่เปูาหมายหลัก ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและสังคม คณะกรรมการ
ชุมชนหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ในทุกชั่วโมงหรือนาทีต่อนาที 

นอกจากนั้นในการฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนหลังเกิดเหตุ  คณะกรรมการ
ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ จะให้ความสนใจและ มีการด้าเนินการ หรือขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่อง  
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุ ก็จะมีการส้ารวจสภาพแวดล้อมชุมชน โดยละเอียด มีการตรวจสอบอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
อย่างเต็มที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดย เฉพาะการ
จัดระบบติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์ระดับน้้า หรือการคาดหมายก้าลังลม 
ปริมาณน้้าฝน และพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิด ความเสียหาย ขณะเดียวกันก็จะมีการก้าหนดจุดวัด ระดับน้้า
ของแม่น้้าล้าคลองในพื้นที่ใน บริเวณจุดเสี่ยงหรือที่คาดคะเนว่าจะเกิดน้้าท่วม ก่อนจุดอื่นๆ ในชุมชน 
พร้อมกับมีการ กระจายข่าวสารไปยังประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันภัยเป็นการ
ล่วงหน้า พร้อมกันนั้นทางผู้น้าท้องที่ท้ังก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะประสานงาน
ไปยังกองอ้านวยการปูองกันภัยฝุายพลเรือนจังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 
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ในขณะที่เกิดเหตุ ก็จะมีการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังประชาชนหรือครัวเรือนที่
ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหาย โดย สนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน  ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค 
ข้าวสารอาหารแห้ง น้้าดื่ม ที่พักพิง ยารักษาโรค และ ให้การบ้าบัดรักษาผู้บาดเจ็บ หรือผู้ปุวยโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลหรือโรงพยาบาลชุมชนประจ้าอ้าเภอ เพ่ือ
รักษาชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะแรกอย่างทันท่วงที รวมทั้งคณะจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในการลดทอนปัญหาความซึมเศร้าและความเครียดและ
อ่ืนๆ พร้อมกันนั้นก็จะมี การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการไปไว้ในที่
ปลอดภัย โดยใช้ก้าลังแรงกายแรงใจของคนในชุมชนและ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนในพ้ืนที่ 
และเร่ง จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค น้้าดื่ม  หรือ สิ่งของจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเข้า ไปช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน  ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ ของคนในชุมชนและสังคมก็
จะมีการประสานงานเพ่ือ ขอรับการสนับสนุนไปยัง หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้นว่า องค์การบริหารส่วนต้าบล อ้าเภอ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ารวจ ทหาร 
หรืออ่ืนๆ เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ โดยเฉพาะการ จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชุมชนที่ประสบภัย  

ในส่วนของการติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนหลังเกิดเหตุ การณ์น้้าท่วม ก็ จะมี
การตรวจสอบและส้ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือและเร่งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชุมชน  
ทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ถนนหนทาง ตลอดทั้งบ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
มากที่สุด มี การซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้ ก็จะ
ด้าเนินการโดยเร็วเพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะมีการรื้อถอน
ออกไปเพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ทั้งนี้นอกจากประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านจะร่วม
แรงร่วมใจกันฟื้นฟูชุมชนอันเป็นที่รักของตนแล้ว ส่วนหนึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องก็จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือและเยียวยา รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนช่วยเหลือเครื่องจักรกลหนักเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การขุด
ลอกคูคลอง ระบบการระบายน้้า  คันคลองประคองน้้า หรือบางส่วนก็มีการจัดท้าหรือจัดสร้างสัน
เขื่อนหรือแนวเขตปูองกันน้้าท่วมในเขตชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน
ครั้งต่อไปน้อยที่สุด ขณะเดียวกันจากประสบการณ์ที่เลวร้ายจากปัญหาอุทกภัยในครั้งที่ผ่านๆ มา ยัง
เป็นเงื่อนไขส้าคัญท่ีท้าให้ประชาชนและชุมชน มีแนวคิดแผนงาน แผนปฏิบัติการ และก่อเกิด
เครือข่ายที่จะ สร้างความร่วมมือร่วม แรงร่วมใจ กันทั้งในระดับต้าบลและอ้าเภอ ในการปูองกัน การ
เตือนภัย การสนับสนุนช่วยเหลือ การเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหากจะเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในครั้งต่อไป 

๔. การจัดการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อความย่ังยืน 

จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในเรื่องของการ
จัดการชุมชนเพ่ือความยั่งยืนในการปูองกันและแก้ไขภาวะวิกฤตหรือประสบปัญหาน้้าท่วมนั้น พบว่า 
การท้าใจยอมรับและ อยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นสิ่งที่
จะต้องพบ ต้องเจอ จนถือว่าเป็นสิ่งที่ชีวิตนั้นขาดไม่ได้ของคนในพื้นที่กลางน้้า ถือเป็นการปูองกัน
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และแก้ไขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมถือเป็นส่วนหนึ่งใน วิถีแห่ง
การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนในพ้ืนที่แห่งนี้ และความคุ้นชินเหล่านี้ท้าให้ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าการเกิด
กรณีน้้าหลากหรือน้้าท่วมเป็นปัญหาของชีวิต หากแต่เขาเหล่านั้นยอมรับได้ว่าการเกิดน้้าแห้ง น้้าแล้ง 
น้้าท่วมหรือน้้าหลาก ซึ่งอาจจะมีมากบ้าง น้อยบ้างนั้น มันเป็นวิถีชีวิตที่จะต้องประสบหรือพบเจอใน
รอบปี ในรอบ ๔ ปี หรือในรอบ ๑๐ ปี จนเกิดการเข้าใจและวางแผนในการด้าเนินชีวิตได้อย่างไม่
ติดขัด เช่น ปีนี้ท่วมหนักข้าวของหรือพืชผลทางการเกษตรอาจจะเสียหายไปบ้าง แต่ในอีก ๓ ถึง ๔ 
ข้างหน้าต่อไปปัญหาวิกฤตถึงจะเวียนมาเกิดซ้้าอีก และหากผ่านพ้นในปีที่ ๔ ไปแล้วยังไม่เกิดปัญหา
น้้าท่วมหรือวิกฤต ก็จะเป็นเครื่องย้้าเตือนหรือเป็นลางบอกให้ทราบว่าปัญหาน้้าท่วมหนักอาจจะ
ขยายยาวไปถึงรอบใหม่ในปีที่ ๑๐ ซึ่งในห้วงเวลานี้ก็จะเร่งเตรียมตัวและกักตุนในหลายสิ่งหลายอย่าง
ให้พร้อมเพ่ือรอรับกับปัญหาที่จะตามมาในรอบใหม่ ถือเป็นการเข้าใจ เข้าถึง แล้วพัฒนาชีวิต ความ
เป็นอยู่ และชุมชนให้อยู่กับปัญหาได้อย่างเป็นปกติชีวิตนั่นเอง 

ส้าหรับการหล่อหลอมประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ตั้งแต่ครั้งปูุย่าตา
ทวดจนมาถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษได้สอนสั่งให้ลูกหลานได้เรียนรู้ที่จะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และ
เตรียมพร้อมที่จะรองรับกับปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ในชุมชนบางปรอง เกาะยม แควใหญ่ เกรียงไกร 
แล้วไล่เรียงไปจนถึงชุมชนบางพระหลวง บางเคียน ส่วนใหญ่ปูุย่าตาทวดก็จะพาลูกหลานสร้างบ้าน
บนแพไม้ไผ่หรือบนลูกบวบอีกหนึ่งหลัง พอน้้ามาก็จะขนข้าวของจากบ้านบนบกข้ึนมาไว้บนบ้านเรือน
แพเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง พอน้้าลดก็จะขนข้างของจากบ้านแพคืนกลับบ้านบนบก ส่วนบ้านแพก็
จะผูกไว้ริมตลิ่งตามแนวแม่น้้าน่านไว้นอนพักในช่วงหน้าแล้วร้อน ๆ ก็จะย้ายจากบ้านบนบกมานอน
บ้านแพให้ชุ่มเย็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ก็มีหลายครอบครัวที่เบื่อการที่จะขนข้าวของไปกลับระหว่าง
บ้านบนบกกับบ้านบนแพ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจพักอาศัยถาวรบนแพเลยก็มีและส่วนหนึ่งก็ยังมีการ
ลากแพไปผูกพักนอนในคุ้งน้้าต่างๆ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วย ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งยังมีการ
ลากแพไปผูกโยงกับแพอ่ืน ๆ เพื่อรวมตัวกันเป็นตลาดย่านการค้าทางน้้าก็มี ซ่ึงทั้งหมดนี้ถือ เป็นการ
วางแผนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เป็นรูปธรรมของคนในพื้นที่ กลางน้้าและเป็นวิถีชีวิต
ที่ยังหลงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน 

ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนาน 
จนกลายเป็นวิถีชีวิตหรือวิถีประชาจนกลางเป็นการวางแผนในการเผชิญความเสี่ยงที่มีระบบและ เป็น
กระบวนการที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการสานต่อภารกิจ แนวคิด 
อุดมการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว รวมถึงการยอมรับในความเป็นธรรมชาติและภัยจาก
ธรรมชาติ ถือเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น และที่ผ่านมาผู้คนที่ปักหลักหรือถิ่น
ฐานอยู่ในบริเวณนี้ก็สืบสานกันมาเช่นนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชน ในภาคพ้ืนนี้ ก็จะมีการ
เตรียมความพร้อมและ วางแผนที่จะ อยู่กับทุกปัญหา และส่วนหนึ่งก็ยังมีการประยุกต์ ใช้จังหวะและ
โอกาสที่จะหาประโยชน์หรือสร้างอรรถประโยชน์ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของปัญหา เช่น น้้ามาก็จะ
เตรียมเครื่องมือจับปลาสร้างรายได้ เป็นต้น และท่ีส้าคัญที่สุดความเป็นเครือญาติในชุมชน ได้ส่งผลให้
เกิดการวางแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปด้วยความ เอื้ออาทร เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือเจือจุนกัน  ทุกคนต่างยื่นมือไปฉุดดึงผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและหมู่บ้านให้ก้าวข้ามผ่านพ้น
วิกฤต มีน้อยมีมากก็แบ่งกันกิน อยู่กันด้วยความรักและสามัคคี ที่ส้าคัญคืออยู่ด้วยความเคารพต่อ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้าหรับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคน
ขาดความเคารพในธรรมชาติ คนกลั่นแกล้งหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และส่วนหนึ่งก็เพราะสังคม
และชุมชนมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น มีคนจากพ้ืนที่อ่ืนแหล่งอ่ืนเข้ามาอยู่ในชุมชนและสังคม
มากขึ้น และที่ส้าคัญคือเพราะความเจริญท้าให้คนพ้ืนที่อ่ืนและคนในชุมชนรับเอาประเพณี 
วัฒนธรรม หรือแนวความคิดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมมากข้ึน ท้าให้ปัญหาหลายหลาก
ที่เกิดขึ้นจากพิษผลของการไม่เข้าใจธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงธรรมธรรม หรือรังแกธรรมชาติจึงเกิดข้ึน
ติดตามมา เช่น การสร้างบ้านของคนรุ่นใหม่นิยมที่จะสร้างบ้านแบบยุโรป โดยหลงลืมบ้านแบบไทยที่
ยกพ้ืนสูงแล้วมาสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวในพ้ืนที่ที่มีน้้าท่วมขังอยู่เป็นประจ้า ซึ่งจะต้องมีการถมพ้ืนดิน
ให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้้าท่วม ปัญหาที่ตามมาคือท้าให้พื้นที่อยู่ของน้้าหรือแก้มลิงในการรองรับน้้าเริ่มแคบ
ลงและแคบลง และเมื่อถมกันมากข้ึนก็ยังก่อให้เกิดการขัดขวางทิศทางเดินของกระแสน้้าหลากหรือ
น้้าไหล ต้นไม้และกอไผ่ที่เคยมีมากก็มีกุดขุดเผาท้าลายเพื่อให้เกิดความโล่งแจ้ง ท้าให้ไม่มีก้าแพงหรือ
กันชนธรรมชาติในการลดแรงหรือความเชี่ยวกรากของสายน้้า ถือเป็นการเยียบย่้าและซ้้าเติม
ธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติเลยลงโทษท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมหนักมากยิ่งๆ ขึ้นไป 

๔.2.๓ การจัดการชุมชนเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

จากการศึกษาข้อมูล และข้อเท็จจริงเชิงส้ารวจ ( Survey Research) พ้ืนที่ในการจัดการ
ชุมชน รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า ( Case Study) โดยเฉพาะใน เขต
พ้ืนที่ราบลุ่มต้นแม่น้้าเจ้าพระยา (ชุมชนเกาะยม-บางปรอง) ชุมชนริมฝั่ง แม่น้้าปิง (ชุมชนวัดคลอง
คราง-บึงเสนาท) ชุมชนริมฝั่ง แม่น้้ายม (ชุมชนบางพระหลวง-บางเคียน) และชุมชนริมฝั่ง แม่น้้าน่าน 
(ชุมชนเกรียงไกร-แควใหญ่)  น้าไปสู่การสัมภาษณ์ภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือให้ได้
กรอบแนวความคิดกว้างๆ ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส และน้าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือก่อให้เกิดกรอบแนวคิดที่จะน้าไปพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการชุมชนกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเวทีการสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน ๙ คน ดังแสดงในตารางที่ ๔.14 ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.14 ผลการวิเคราะห์ SWOT การจัดการชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้า 
 

กรอบการ
วิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริง 

จุดแข็ง ๑. มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ  
๒. ปูองกันและแก้ไขโดยวิถีทางตามธรรมชาติ 
๓. สืบสานและสืบทอด ความคิดและความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น 
๔. สามารถอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติ 
๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ในการเผชิญความเสี่ยง 
๖. สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  
๗. สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของปัญหา  
๘. ความเป็นเครือญาติคือพลังทางสังคม 
๙. เป็นองค์การทางจิตวิญญาณที่เกิดจากจิตส้านึกท่ีมีต่อถ่ินฐานบ้านเกิด 
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กรอบการ
วิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริง 

จุดอ่อน ๑. วิถีทางและนโยบายของรัฐคือจุดเปลี่ยน 
๒. เมื่อรัฐหรือหน่วยงานรัฐน้า ประชาชนจะชะลอ 
๓. การรวมตัวในรูปองค์การที่เป็นทางการมักจะไม่ยั่งยืน 
๔. การตัดสินใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของรัฐมักจะล่าช้าเพราะติดระเบียบ 
๕. การพัฒนาจากโครงการภาครัฐส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีแวดล้อม 

อุปสรรค ๑. การบริหารจัดการของรัฐมุ่งเปูาหมายทางสถิติ (ตัวเลขท่ีด้าเนินการมากกว่าคุณค่าที่เกิดขึ้น) 
๒. การบริหารจัดการของรัฐไม่ค่อยจะต่อเนื่อง เพราะภัยธรรมชาติมีท่วมมีแล้งสลับกัน 
๓. การบริหารจัดการของรัฐเกิดจากความรีบเร่ง ไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
๔. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่ค่อยมีเสถียรภาพ 
๕. การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกันยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

โอกาส ๑. สร้างทัศนคติใหม่ให้อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
๓. สร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน 
๔. หน่วยงานรัฐต้องถอยและคอยเป็นหน่วยสนับสนุนประชาชน 
๕. นโยบายและกรอบความคิดในการจัดการปัญหาควรมาจากระดับล่างสู่ระดับบน 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์บริบทแห่งปัญหาผ่านข้อมูลข้อเท็จจริงที่มาจากการศึกษาวิจัยทั้ง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นฐานข้อมูลที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ซึ่งสามารถ
สรุปวิเคราะห์ออกมาในรูปของการพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่จะน้าไปสู่การ
บริหารจัดการชุมชนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้าที่เป็นรูปธรรม ในรูปแบบ
ของ โครงการ กิจกรรม หรือแนวปฏิบัติที่จะสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมนั้น สิ่งที่
ค้นพบก็คือการคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เรียกว่าภราดรภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้อง 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีพรหมวิหารธรรมที่ดีต่อกัน กล่าวคือ มีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกรุณาที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิต
สาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผ่อนหนักเป็นเบาช่วยกัน ความมีมุทิตาที่ยินดีกับผู้ที่บ้านเรือนยังไม่ถูกน้้า
ท่วมขณะเดียวกันผู้ที่บ้านเรือนไม่ถูกท่วมก็ยินดีที่เห็นผู้ที่ถูกท่วมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งจาก
ชุมชนและจากภาครัฐ พร้อมกันนั้นยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีอุเบกขาธรรม คือ สามารถยอมรับ
กับปัญหาวิกฤตได้โดยเป็นทุกข์ร้อนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ปรับประยุกต์วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โดยการปรับเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เมื่อน้้ามาปลาก็มาฉะนั้นก็จะมีการตระเตรียม
เครื่องมือดักจับสัตว์น้้าเพื่อน้ามาสู่การจัดเก็บเป็นคลังอาหารและเป็นรายได้เสริม ทั้งปลาส้ม ปลาจ่อม 
ปลาร้า ปลากรอบ ปลาแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์แห่ง
ชุมชนในพ้ืนที่กลางน้้านั้น คณะผู้วิจัยขอสรุปวิเคราะห์เพื่อให้เห็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่จะน้าไปสู่การ
พัฒนาเป็นนโยบาย โครงการ กิจกรรม ใน การสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๔.15 ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๔.15 การวิเคราะห์การจัดการชุมชนในพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์ 
 

SWOT MATRIX Strengths Weaknesses 

Opportunities 
 

SO Strategies (ท้าทันที) 
๑. สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพื่อ การปูองกันและแก้ไขโดยวิถีทาง
ตามธรรมชาติ 

๒. สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการ สืบสานและ
สืบทอดความคิด ความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อ
การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓. สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อ เป็น ภูมิคุ้มกัน ในการ
เผชิญกับปัญหา 

๔ . สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิด พลังในการ
ขับเคลื่อน ชุมชนและ พลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาส 

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การ
ทางจิตวิญญาณที่เกิดจากความเป็นเครือ
ญาติเพื่อจิตส านึกท่ีมีต่อถ่ินฐานบ้านเกิด 

WO Strategies (เติมเต็ม) 
๑. ริเริ่มในการ สร้างกรอบความคิด ใหม่ให้

อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกันของ
ชุมชนและภาครัฐ 

๒. ริเริ่มให้รัฐสนับสนุนและ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการแก้ไขปัญหาที่
ยั่งยืน 

๓. ควรริเริ่มให้รัฐสนับสนุน สมาชิกในชุมชน
ท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน 

๔. ควรริเริ่มให้ หน่วยงานรัฐต้อง ปรับลด
ระเบียบและขั้นตอนเพ่ือให้ภาค
ประชาชนสามารถขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น 

๕. ควรริเริ่มในการเปิดรับแนว นโยบายและ
กรอบความคิดมาจากระดับล่าง หรือ
ประชาชนมากขึ้น 

Threats 
 

ST Strategies (ริเร่ิม) 
๑. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการของรัฐ แนว

ใหม่ควร มุ่งเปูาหมายทาง คุณค่ามากกว่า
ตัวเลขสถิติ 

 ๒. สร้างรูปแบบ การบริหารจัดการของรัฐ
จะต้องสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ และวิถี
ของชุมชน  

๓. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการของรัฐ ต้อง
เกิดจาก การ สืบสานและสืบทอด อย่าง
ต่อเนื่อง  

๔. สร้าง เสถียรภาพนโยบายของรัฐ ให้ตั้งอยู่
บนฐานแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. สร้างความร่วมมือและเครือข่าย ในการ
จัดการปัญหาของชุมชนบนฐานของ ความ
เป็นเครือญาติ 

WT Strategies (ทบทวน) 
๑. ทบทวนนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องกับบริบททางปัญหา 
๒. ทบทวนท่ีจะให้หน่วยงานของ รัฐ เป็น

หน่วยน า และควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

๓. ทบทวน การ บริหารจัดการใน รูปแบบ
องค์การที่เป็นทางการ หรือองค์การ
แนวดิ่ง ให้เป็นองค์การแนวราบมากขึ้น 

๔. ทบทวนระเบียบและขั้นตอนในการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ทันต่อสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ 

๕. ทบทวนโครงการ พัฒนาจากภาครัฐให้
สัมพันธ์และสอดคล้องกับ วิถีแวดล้อม
ของชุมชน 

 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน ๙ คน

เพ่ือหาข้อสรุปในการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พบว่า หลายฝุาย
มองว่าปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์นั้นส่วนใหญ่ถือเป็น ภาวะวิกฤติ ( Crisis) ที่เกิดขึ้น
บางครั้งก็เป็นไป อย่าง ที่คาดคิด หรือในบางครั้งก็ ไม่คาดคิด ว่าจะเกิดก็กลับเกิดข้ึน ขณะเดียวกัน
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บางครั้งก็มีการประเมินกันไว้ว่าจะไม่ความรุนแรง แต่ในความเป็นจริงกลับมีความรุนแรงหรือท่วมขัง
อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ี ส่งผลกระทบกับทุกสาขาวิชาชีพในชุมชนนั้นๆ  เพราะเมื่อชุมชน
เกิดวิกฤติการณ์ จากปัญหาอุทกภัยเกิด ขึ้น วิกฤติ การณ์นั้นก็จะเกิดผลกระทบต่อ ชุมชน ฉะนั้นในการ
ปูองกันและแก้ไขชุมชน นั้นจะต้องด้าเนินการบริหารภาวะวิกฤติ ( Crisis Management) ที่เกิดขึ้นให้
ได้โดยเร็ว และการจัดการโดยอาศัยวิธีการต่างๆ  เพ่ือคลี่คลายเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดข้ึนให้เข้าสู่ภาวะ
ปกติ รวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาภัยและการฟื้นฟูอ่ืน ๆ หลังเกิดวิกฤติด้วย  

ในการบริหาร จัดการ ภาวะวิกฤติ จากปัญหาอุทกภัยนั้น สิ่งที่ ชุมชนจะต้อง ด้าเนินการ
อย่างเร่งด่วนควบคู่กันไปด้วยก็คือการเร่งกระจายข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนให้ได้รับทราบโดยเร็ว 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติที่ จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือศรัทธาของ ชุมชน 
ทั้งนี้จะต้องมีการบูรณาการ หลักการบริหารภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ และท่ีผ่านมาก็ ได้รับการ
ยอมรับในนานาอารยะประเทศว่ามีการประยุกต์ใช้แล้วเกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ หลัก 
2P2R ซ่ึงประกอบด้วยหลักการเตรียมพร้อม (Preparation) หลักการปูองกัน (Prevention) หลักการ
จัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) และหลักการฟ้ืนฟู (Recovery) โดยทั่วไปมองว่า หลัก  2P 
คือ การด้าเนินการก่อนเกิดวิกฤติ ส่วนหลัก 2R คือเครื่องมือในการขับเคลื่อนในระหว่างการเกิดภาวะ
วิกฤติและภายหลังการเกิดวิกฤติ ดังนี้  

การเตรียมพร้ อม (Preparation) ในการเผชิญกับภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัย ผู้น้า
ชุมชนจะ ต้อง มีเชื่อ ว่าภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยนั้น สามารถเกิดข้ึนได้ ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะในช่วงก่ึงกลางของจังหวัด 
และเป็นศูนย์รวมของแม่น้้า ๔ สายส้าคัญที่ไหลมาบรรจบกัน (ปิง วัง ยม น่าน) มาประสานเป็นแม่น้้า
เจ้าพระยา เช่นในกรณีน้้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔  ที่มีการท่วมขังนานนับ ๓ เดือน ดังนั้นจึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการภาวะวิกฤติ ด้วยการวางแผน หรือกลยุทธ์ ไว้ล่วงหน้าและ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์คับขันก็สามารถท่ีจะน้ามาประยุกต์ ใช้ได้ทันทีเมื่อเกิด ภาวะ วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็น การ
เตรียมปัจจัยในการ ท้างาน 4Ms ได้แก่ บุคลากร  (Man) งบประมาณ ( Money) เครื่องมืออุปกรณ์
อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะในการขนย้าย  (Material) และระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการ  
(Management) ทั้งการก้าหนดหน้าที่ การก้าหนดกระบวนการและ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน เข้าใจที่ตรงกัน และขับเคลื่อนด้าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อเตรียมความพร้อมเสร็จแล้ว  ขั้นตอนต่อไป จะต้อง สร้างระบบหรือแนวทางใน การ
ปูองกัน (Prevention) ล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือก้าจัดจุดอ่อน เพ่ิมจุดแข็ง อุดรูรั่ว หรืออุปสรรคปัญหาใน ทุก
วิถีทางท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้การด้าเนินการปูองกันและแก้ไขภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ขณะเดียวกันควรที่จะมี การคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งระดับเลวร้ายที่สุด ( Worst 
case scenario) จนถึงเบาบางที่สุด ต่อสภาพปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนด้วย  จากนั้น
ผู้น้าชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการก้าหนดให้เกิด กระบวนการ ซักซ้อมหรือ
เตรียมการใน ทุกระดับ ทั้งการ ซักซ้อมที่เกิดขึ้นแบบประชุมชี้แจง หรือวางแผนบนโต๊ะ  (Table Top 
Exercise) การซักซ้อมที่เกิดขึ้นโดยการก้าหนดหน้าที่ (Functional Exercise) หรือแยกกลุ่ม กระจาย
กลุ่มกันไปซักซ้อมย่อยเป็นจุด ๆ หรือบางครั้งอาจจะมีเวลาหรือโอกาสเอื้ออ้านวยก็ควรที่จะมีการ
ซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบ  (Full Scale Exercise) หรือการซักซ้อมใหญ่เสมือนจริง  ทั้งนี้ในข้ันตอนการ
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ซักซ้อมหรือการเตรียมความพร้อม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตในลักษณะนี้ ถือเป็นสิ่งที่ผู้น้า
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ ต้องกระท้าให้เกิดข้ึนมากที่สุด  เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน โดยทุกคนใน ชุมชนจะได้ ทราบแนวคิด ทิศทางของ ชุมชน หรือข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของปัญหาภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ผู้น้าชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน ทุกคนในชุมชน
จะต้องเป็น แกนน้า ในการสร้างความเข้าใจ ที่ดีให้เกิดขึ้น กับคนในชุมชนหรือภาคีเครือเครือข่าย 
ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือที่จะได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อ
เกิดภาวะวิกฤติ 

เมื่อชุมชนเตรียมความพร้อมและปูองกันแล้ว แต่ยังเกิดภาวะวิกฤติ จากปัญหาอุทกภัย
เกิดขึ้นอีก ผู้น้าชุมชนหรือผู้รับผิดชอบ จะต้องรีบด้าเนินการ จัดการหรือตอบสนอง (Response) ต่อ
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการตอบสนองหรือ การรับมือกับภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทก ภัย โดย
จะต้องด้าเนินการ ยึดหลักการเร่ง ระงับ การก้ากับ ควบคุม และ เร่งขจัดปัญหาที่เกิดข้ึน อย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด  นอกจากนั้นควรที่จะมี การ
ท้างานเชิงรุกในขณะที่เกิดภาวะวิกฤติ กล่าวคือ จะต้องท้างานด้วยความรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง และ
มีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  สุดท้ายเมื่อวิกฤติการณ์ผ่านไป ชุมชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันท้า การฟ้ืนฟู  (Recovery) หลังเกิดภาวะวิกฤติ จาก
ปัญหาอุทกภัย และ จะต้องท้าการชี้แจง สิทธิในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ พร้อม
ยอมรับถึงข้อผิดพลาด บางประการหรือบางจุด ที่ไม่สามารถท่ีจะปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นได้
อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการทบทวนอุปสรรคปัญหาเพื่อการสร้างแนวทางหรือรูปแบบ
ในการปูองกันและแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือที่ จะไม่ยอมให้เกิดปรากฏการณ์แบบเดียว กันนี้เกิดข้ึนซ้้าแล้วซ้้า อีก
ในอนาคต ดังแสดงกรอบความคิดใน แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ใน การจัดการชุมชน กับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามตาราง ๔.9 ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.16  แบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์ใน การจัดการชุมชน เพ่ือการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 
 

สถานการณ ์
ระบบการบริหาร

จัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ก่อนเกิดเหตุ 2P 
Preparation 

และ  
Prevention  

การวางแผน 
(Planning) 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท
ทางปัญหา 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 
๓. จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การ

แนวราบ 
๔. ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา 
๕. มุ่งพัฒนาโครงการที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของ

ชุมชน 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ 

ชุมชน / ผู้น าชุมชน / ประชาชน / องค์กรภาคประชาชน / อปท. / 



๑๖๖ 
  

สถานการณ ์
ระบบการบริหาร

จัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Organizing)  หน่วยงานภาครัฐ 

การก้าหนดภารกิจ
หน้าท่ี (Staffing)  

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตาม
ธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด ความ
เชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับปัญหา 

๔. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชนและพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การทางจิตวิญญาณที่เกิด
จากจิตส านึกท่ีมีต่อถ่ินฐานบ้านเกิด 

การตัดสินใจหรือ  สั่ง
การ (Directing)  

ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น / ประชาชน / ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ 

การติดตามประเมินผล 
(Controlling) 

การติดตาม / การสอบถาม / การสังเกต / การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม /แบบประเมินผล /แบบสอบถาม / การร่วมลงประชามติ  

ระหว่างเกิดเหตุ 
จะต้อง

ตอบสนอง 
(Response)        

การวางแผน 
(Planning) 

๑. อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกัน 
๒. อุทกภัยคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. สมาชิกในชุมชนคือพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 
๔. หน่วยงานรัฐต้องปรับลดระเบียบและขั้นตอนเพื่อให้ขับเคลื่อน

ได้ง่ายขึ้น 
๕. หน่วยงานรัฐต้องทุ่มสรรพก าลังอย่างเต็มที่เพื่อการกอบกู้วิกฤต

แห่งปัญหา 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ 

(Organizing) 

ประชาชน / ผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น 
/ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

การก้าหนดภารกิจ
หน้าท่ี (Staffing) 

๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
ชุมชน 

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อให้พร้อมรับกับ
ภาวะวิกฤต 

๓. จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในทันที  

๔. ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
สนับสนุนช่วยเหลือ 

๕. เร่งขุดลอกล าคลองและเพิ่มช่องทางในการระบาย น้ าออกจาก
ชุมชน 



๑๖๗ 
  

สถานการณ ์
ระบบการบริหาร

จัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

๖. จัดสร้างเพิงพักหรือท่ีพักส ารองกรณีที่มีการอพยพประชาชนไป
อยู่ท่ีสูง 

๗. ท าการอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือจุดอันตราย 
๘. จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในกรณีที่มีบาดเจ็บหรือเจ็บปุวย 
๙. สนับสนุนเครื่องยั้งชีพท้ังข้าวสารอาหารแห้ง 

การตัดสินใจหรือสั่ง
การ (Directing) 

ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น / ประชาชน / ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ 

การติดตามประเมินผล 
(Controlling) 

การติดตาม / การสอบถาม / การสังเกต / การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม /แบบประเมินผล /แบบสอบถาม / การร่วมลงประชามติ 

หลังเกิดเหตุ
จะต้องท้าการ

ฟ้ืนฟู 
(Recovery) 

 

การวางแผน 
(Planning) 

๑. การบริหารจัดการของรัฐที่มุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่ามากกว่า
ทางสถิติ 

๒. ปรับประยุกต์รูปแบบการบริหารจัดการของรัฐที่สอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติและวิถีของชุมชน  

๓. การบริหารจัดการของรัฐต้องเกิดจากการสืบสานและสืบทอด
อย่างต่อเนื่อง  

๔. สร้างเสถียรภาพนโยบายของรัฐให้ตั้งอยู่บนฐานแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๕. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชน
บนฐานของความเป็นเครือญาติ 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ 

(Organizing) 

ชุมชน / ผู้น าชุมชน / ประชาชน / องค์กรภาคประชาชน / อปท. / 
หน่วยงานภาครัฐ 

การก้าหนดภารกิจ
หน้าท่ี (Staffing) 

๑. ติดตามการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๒. ติดตามต่อเนื่องถึงการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชน 
๓. จัดวางมาตรการในการฟื้นฟูจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้เกิดความ

มั่นคงเข้มแข็ง 
๔. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขของภาครัฐเพื่อความ

ยืดหยุ่น 
๕. ปรับประยุกต์การน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย 

การระวังภัย และการบริหารจัดการ 

การตัดสินใจหรือสั่งการ 
(Directing) 

ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น / ประชาชน / ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ 

การติดตามประเมินผล 
(Controlling) 

การติดตาม / การสอบถาม / การสังเกต / การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม /แบบประเมินผล /แบบสอบถาม / การร่วมลงประชามติ 



๑๖๘ 
  

สถานการณ ์
ระบบการบริหาร

จัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การป้องกันและ
แก้ไขอย่าง

ยั่งยืน 
(Sustainable) 

การวางแผน 
(Planning) 

๑. การสร้างจิตส้านึกและความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน 
๒. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกี่ยวกับปัญหา อุทกภัยและการอยู่ร่วมกับ

ปัญหาอุทกภัยอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
๓. การสร้างจิตส้านึกร่วมกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๔. การปรับลดระเบียบและขั้นตอนภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนปูองกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๕. การบริหารจัดการ ภาครัฐที่มุ่งเน้นตัวช้ีวัดเชิ งคุณค่าที่สอดคล้อง

กับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชน 
๖. การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของ

ชุมชนบนฐานของความเป็นเครือญาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบ 

(Organizing) 

ชุมชน / ผู้น าชุมชน / ประชาชน / องค์กรภาคประชาชน / อปท. / 
หน่วยงานภาครัฐ 

การก้าหนดภารกิจ
หน้าท่ี (Staffing) 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส้านึกและความรับผิดชอบร่วมกันในทุก
ชุมชน 

๒. สร้างชุดความรู้เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหา
อุทกภัย 

๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะเพื่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๔. ทบทวนและแก้ไข ระเบียบและขั้นตอน ในองค์กรของรัฐเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๕. ปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดในโครงการพัฒนาของรัฐให้
สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชน 

๖. จัดกิจกรรมเสริม สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการ
ปัญหาของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การตัดสินใจหรือสั่งการ 
(Directing) 

ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น / ประชาชน / ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ 

การติดตาม
ประเมินผล 

(Controlling) 

การติดตาม / การสอบถาม / การสังเกต / การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม /แบบประเมินผล /แบบสอบถาม / การร่วมลงประชามติ 

 
ส้าหรับประเด็น เชิงกลยุทธ์ ในการจัดการชุมชน กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

นั้นข้อสรุปจากเวทีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน ๙ คน  ได้
ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

 



๑๖๙ 
  

กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการปูองกันก่อนเกิดอุทกภัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างประสบอุทกภัย 
กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย 
กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑. ด้านการปูองกันก่อนเกิดอุทกภัย 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดอุทกภัย นั้น พันธกิจที่
ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการก็คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน  และลด
ระเบียบและข้ันตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติ บนพื้นฐาน มี
ส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัยจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

๓. ปลูกจิตส้านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหา 

๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ  เพื่อก่อให้เกิด
พลังในการขับเคลื่อนชุมชน 

๕. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒. ด้านการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างประสบอุทกภัย 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระหว่างที่ประสบ อุทกภัยนั้น 
พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการ
ก็คือ 

๑. ชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินของชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย 

๒. เร่ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แก่ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้ ทราบข่าวความ
เคลื่อนไหวและความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤต 

๓. สนับสนุนช่วยเหลือกันในการ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์  เช่น เครื่องสูบ
น้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดเหตุ  

๔. เร่งประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ รวมถึงส่วนงานราชการ 
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน 

๕. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชน  รวมถึงการสร้าง
แนวปูองกันในจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายในชุมชน 
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๖. ด้าเนินการ จัดสร้าง ศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนใน กรณีท่ีมีการอพยพ จากพ้ืนที่
วิกฤตไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย 

๗. สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการ อพยพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือ
พ้ืนทีอั่นตรายไปยังพื้นท่ีปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้ 

๘. จัดชุดเจ้าหน้าที่ หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือเข้ามาท้าการรักษาพยาบาลในกรณีทีไ่ด้รับบาดเจ็บ กรณเีจ็บปุวย หรือเกิดความเครียดจากปัญหา 

๙. เร่งส่งมอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค หรืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยระหว่างที่ประสบปัญหา อุทกภัย 

มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) 
ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๓. ด้านการเยียวยาและฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หลังประสบอุทกภัยนั้น พันธกิจ
ที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการก็คือ 

๑. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการ ติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ  

๒. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการ ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้จุดอ่อนกลับกลายเป็นจุดแข็ง 

๓. จัดวางมาตรการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการฟื้นฟูหรือแก้ไขจุดเสี่ยง 
จุดอันตราย เพ่ือให้เกิดความม่ันคงเข้มแข็งในอนาคต 

๔. ประชุม สัมมนาเพื่อ ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของภาครัฐเพ่ือ ปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากกว่าที่ผ่านมา 

๕. ปรับประยุกต์ วิธีการบริหารจัดการโดย การน้าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการ แจ้ง
เตือนภัย การบริหารสถานการณ์ท่ีเป็นสาธารณ ภัย และการบริหารจัดการ ที่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๔. ด้านการบูรณาการเพื่อความย่ังยืน 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อย่างยั่งยืนนั้น พันธกิจที่ส้าคัญ
ที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการก็คือ 

๑. สร้างจิตส้านึกร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุกวัยว่า อุทกภัยคือความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
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๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัย
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

๓. สร้างจิตส้านึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อน เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๔. หน่วยงานรัฐจะต้องทุ่มสรรพก้าลังอย่างเต็มที่ และปรับลดระเบียบและข้ันตอน ในการ
ท้างานเพ่ือให้ขับเคลื่อนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยไดง้่ายขึ้นและสะดวกข้ึน 

๕. หน่วยงานรัฐจะต้องการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่าท่ีสอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติและวิถีของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูลหรือตัวเลขทางงบประมาณ 

๖. ชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐาน
ของความเป็นเครือญาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดการชุมชนกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อย่างยั่งยืน มี ตัวชี้วัด คือ ๑) 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
ชุมชน 

กล่าวโดยสรุป จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิง
ส้ารวจ (Survey Research) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน แล้วสังเคราะห์ พัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการ
จัดการชุมชน กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ใน ๔ กลยุทธ์ส้าคัญ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑  
ด้านการปูองกันก่อนเกิดอุทกภัย  กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างประสบอุทกภัย  กล
ยุทธ์ที่ ๓ ด้านการเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังประสบอุทกภัย และกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบูรณาการเพื่อความ
ยั่งยืน ทั้งนี้สามารถน้ามาประมวลและ สรุปในภาพรวมเป็นองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยดัง แผนภาพที่ 
4.2 ดังนี้ 
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Planning 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์
กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๑. ทุกครอบครัวเตรียมความ
พร้อมและมีแผนรองรับกับ
ปัญหาอุทกภัย 
๒. มีการหล่อหลอมจากรุ่นสู่
รุ่นเป็นการวางแผนโดยวิธี
ธรรมชาติและเป็นรูปธรรม  
๓. ชุมชนมีการวางแผน
รองรับกับปัญหาอุทกภัยท้ัง
ก่อนเกิด ขณะเกิดและหลัง
เกิดอุทกภัย 

Staffing Controlling Organizing Directing 

๑. การรวมตัวกันเป็นองค์กร
ทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจาก
จิตส้านึกที่มีต่อถ่ินฐานบ้าน
เกิด 
๒. การรวมตัวกันเป็นไปด้วย
ความเสียสละเพื่อชุมชนท่ีรัก
และผูกพัน  
๓. การสืบสานเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติ และ
ชุมชนกับชุมชนข้างเคียง 

๑. มีการแบ่งงานกันท้า
เป็นระบบการบ่มเพาะทาง
ความคิดของคนในชุมชน 
๒. การแบ่งงานกันท้าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกในชุมชน  
๓. การแบ่งงานกันท้าเป็น
หน้าท่ีในการปกปูอง
ประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน 

๑. การตัดสินใจถือ เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อชุมชนตนเองอยู่ 
 ๒. การตัดสินใจถือเป็น
ปรากฏการณ์ เชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่
อาศัยอยู่ในชุมชน  
๓. การตัดสินใจต้ังอยู่บน
พื้นฐานความคิดในการ
พึ่งตนเองโดยเฉพาะใน
สถาบันครอบครัว 

๑. มีการติดตามและ
ประเมินผลบนฐาน การสร้าง
ความร่วมมือและเครือข่าย 
๒.การติดตามและตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการ
แก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต  
๓. การติดตามและตรวจสอบ
เพื่อ เร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ชุมชนให้กลับมาดีดังเดิม 

ทบทวน 

๑. ทบทวนนโยบายของรัฐเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับบริบททางปัญหา 
๒. ทบทวนท่ีจะให้หน่วยงานของรัฐ
เป็นหน่วยน้า และควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ 
๓. ทบทวนการบริหารจัดการใน
รูปแบบองค์การท่ีเป็นทางการหรือ
องค์การแนวด่ิง ให้เป็นองค์การ
แนวราบมากข้ึน 
๔. ทบทวนระเบียบและข้ันตอนในการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ทันต่อ
สภาพปัญหาและสถานการณ ์
๕. ทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐ
ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถี
แวดล้อมของชุมชน 

ริเริ่ม 

๑. ริเริ่มในการสร้างกรอบความคิดใหม่
ให้อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกัน
ของชุมชนและภาครัฐ 
๒. ริเริ่มให้รัฐสนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ี
ยั่งยืน 
๓. ควรริเริ่มให้รัฐสนับสนุนสมาชิกใน
ชุมชนท้างานร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อน 
๔. ควรริเริ่มให้หน่วยงานรัฐต้องปรับ
ลดระเบียบและข้ันตอนเพื่อให้ภาค
ประชาชนสามารถขับเคลื่อนได้ง่ายข้ึน 
๕. ควรริเริ่มในการเปิดรับแนวนโยบาย
และกรอบความคิดมาจากระดับล่าง
หรือประชาชนมากข้ึน 

เติมเต็ม 

๑. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการของ
รัฐแนวใหม่ควรมุ่งเปูาหมายทางคุณค่า
มากกว่าตัวเลขสถิติ 
 ๒. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการของ
รัฐจะต้องสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ
และวิถีของชุมชน  
๓. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการของ
รัฐต้องเกิดจากการสืบสานและสืบทอด
อย่างต่อเน่ือง  
๔. สร้างเสถียรภาพนโยบายของรัฐให้
ต้ังอยู่บนฐานแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายใน
การจัดการปัญหาของชุมชนบนฐาน
ของความเป็นเครือญาติ 

ท้าทันท ี

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการปูองกันและแก้ไข
โดยวิถีทางตามธรรมชาติ 
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน
และสืบทอดความคิด ความเช่ือจากรุ่น
สู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืน 
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันใน
การเผชิญกับปัญหา 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชนและพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาส 
๕. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
องค์การทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจาก
ความเป็นเครือญาติเพื่อจิตส้านึกที่มีต่อ
ถ่ินฐานบ้านเกิด 

กลยุทธ์ท่ี ๑. การปูองกันก่อน
เกิดอุทกภัย 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐสอดคล้อง
กับวิถีชุมชน ลดระเบียบและข้ันตอน
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา 
๒. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามวิถีทางตามธรรมชาติบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมร่วมจากรุ่นสู่รุ่น 
 ๓. ปลูกจิตส้านึกที่มีต่อถ่ินฐานบ้าน
เกิดและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งใน
การเผชิญกับปัญหา 
๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการใน
ชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ 
เพื่อก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
ชุมชน 
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ทรัพยากรสนับสนุนท่ีจ้าเป็นในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

กลยุทธ์ท่ี ๒. การแก้ไข
สถานการณ์ระหว่างเกิดอุทกภัย  

 ๑. จัดต้ังศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขวิกฤตทางอุทกภัย 
๒. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อรองรับกับภาวะวิกฤต 
๓. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีท่ีเกิดเหตุ  
๔. ประสานงานกับ อปท. และท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน 
๕. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพิ่มช่องทาง
ในการระบายน้้าออกจากชุมชน  
๖. จัดสร้างศูนย์พักพิงเพื่อรองรับการ
อพยพจากพื้นท่ีวิกฤต 
 ๗. อพยพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือ
พื้นท่ีอันตรายไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
 ๘. จัดชุดเจ้าหน้าท่ีพยาบาลเพื่อท้า
การรักษาในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ  
๙. มอบความช่วยเหลือท้ังข้าวสาร
อาหารแห้ง ยารักษาโรค หรืออื่นๆ ท่ี
จ้าเป็น 

กลยุทธ์ท่ี ๓. การเยียวยา
ฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย 

 ๑. จัดชุดปฏิบัติการติดตามช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยท้ังทางร่างกายและจิตใจ  
๒. จัดชุดปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
๓. ขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ
ในการฟื้นฟูหรือแก้ไขจุดเสี่ยง จุด
อันตราย  
๔. ปรับประยุกต์เงื่อนไขภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา 
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น 
 ๕. ปรับประยุกต์วิธีการบริหารจัดการ
โดยการน้าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
การแจ้งเตือนภัย การบริหาร
สถานการณ์เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ท่ี ๔. การบูรณาการ
เพื่อความยั่งยืน 

 ๑. สร้างจิตส้านึกว่าอุทกภัยคือความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่าง
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
๓. สร้างจิตส้านึกร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
พลังในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 
๔. หน่วยงานรัฐจะต้องทุ่มสรรพก้าลัง
อย่างเต็มท่ีในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 
๕. หน่วยงานรัฐจะต้องการบริหาร
จัดการท่ีมุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่าท่ี
สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและวิถีของ
ชุมชนมากกว่าท่ีจะเน้นสถิติข้อมูลหรือ
ตัวเลขทางงบประมาณ 

๖. ชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายในการจัดการปัญหา
ของชุมชนบนฐานของความเป็นเครือ
ญาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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4.3 การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของ  
ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า 

ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่
กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย 2) วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลาง
น้้าที่ประสบอุทกภัย ตามหลักพุทธจิตวิทยา  และ 3) สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
จิตวิทยาเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย พบรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.1  ปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย 

ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัญหาทาง
สุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย 1) สาเหตุทางกาย (Biological 
Cause) 2) สาเหตุด้านจิตใจ ( Psychological Cause) และ ๓) สาเหตุด้านสังคม ( Social Cause)  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  ๔.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย โดยภาพรวม      (n=๓94) 

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัย 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D.      แปลผล 

๑. สาเหตุทางกาย (Biological Cause) 3.81 0.454 มาก 
๒. สาเหตุด้านจิตใจ (Psychological Cause) 3.88 0.413 มาก 
๓. สาเหตุด้านสังคม (Social Cause) 3.85 0.427 มาก 

รวม 3.85 0.379 มาก 

จากตารางที่ ๔. 17 พบว่า ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัย โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก (   = 3.85) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัยที่มาจากสาเหตุทางจิตใจ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด  (  = 3.88) รองลงมา คือ ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัยที่มาจากสาเหตุด้านสังคม (  =3.85) และปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้า
ที่ประสบอุทกภัยที่มาจากสาเหตุทางร่างกาย (  =3.81)  

 

 

 

 



๑๗๔ 
  

ตารางท่ี  ๔.18  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัยที่มสีาเหตุมาจากทางกาย       (n=๓94) 

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้า 
ที่ประสบอุทกภัย 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D.  แปลผล 

1. เมื่อประสบอุทกภัยท้าให้เบื่ออาหารจนเกิดความเครียด  3.93 .650 มาก 
2. เมื่อประสบอุทกภัยท้าให้นอนไม่หลับจนเกิดความเครียด 4.09 .715 มาก 
3. เมื่อประสบอุทกภัยท้าให้เจ็บปุวยง่ายจนเกิดความเครียด  3.99 .771 มาก 
4. เมื่อทรัพย์สิน ข้าวของที่หามาได้จากน้้าพักน้้าแรงได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยท้าให้ต้องร้องไห้บ่อยครั้งจนเกิดความเครียด  

3.81 .743 มาก 

5. เมื่อได้รับความเสียหายและการสูญเสียจากอุทกภัยท้าให้ต้อง
ด่ืมแอลกอฮอล์จนติดและท้าให้เกิดความเครียด  

3.85 .732 มาก 

6. เมื่อประสบอุทกภัยท้าให้ร่างกาย ขาดการพักผ่อนและ เกิด
ความเครียด 

3.74 .821 มาก 

7. จากปัญหาอุทกภัยท้าให้ ร่างกายซูบผอมหรือเปลี่ยนไปจนเกิด
ความเครียด 

3.81 .768 มาก 

8. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันท้าให้คิดมากจนเกิดอาการ
ไมเกรน 

3.80 .763 มาก 

9. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จนท้า
ให้เครียดและเกิดภาวะใจสั่น  

3.92 .767 มาก 

10. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จน
ท้าให้เกิดความเครียดและมีอาการเบลอๆ 

3.81 .739 มาก 

รวมทั้งหมด 3.88 0.413 มาก 

จากตารางท่ี ๔. 18 พบว่า ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัย ที่มีสาเหตุ มาจาก ทางกาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.88) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย สูงสุดได้แก่ เมื่อ
ประสบอุทกภัยท้าให้นอนไม่หลับจนเกิดความเครียด  (  = 4.09) และในระดับระดับค่าเฉลี่ยต่้า สุด
ได้แก่ เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันท้าให้คิดมากจนเกิดอาการไมเกรน (  = 3.80)  
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ตารางท่ี  ๔.19  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัยที่มีสาเหตุมาจากทางด้านจิตใจ               (n=๓94) 

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้า 
ที่ประสบอุทกภัย 

ระดับความคิดเห็น  
  S.D.      แปลผล 

1. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จน
ท้าให้เกิดอาการช็อก  

3.87 .738 มาก 

2. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางแก้ไขปัญหา
ไม่ได้จนท้าให้รู้สึกผิดและเสียใจ  

3.77 .738 มาก 

3. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันท้าให้เกิดความหวาดกลัว 
หวาดระแวงว่าจะเกิดปัญหาโรคภัยหรือการเจ็บปุวย  

3.78 .750 มาก 

4. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จน
ท้าให้เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง  

3.91 .746 มาก 

5. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จน
ท้าให้เกิดความเศร้าเพราะต้องอยู่และเผชิญปัญหาคนเดียว  

3.84 .773 มาก 

6. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหลายวันและหาทางออกไม่ได้จน
ท้าให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวและเกรี้ยวกราดกับคนรอบข้าง 

3.79 .755 มาก 

7.  เมื่อเกิดความเครียดจากปัญหาอุทกภัยท้าให้เกิดการ
กระทบกระท่ังและท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

3.72 .819 มาก 

8. เมื่อเกิดความเครียดจากปัญหาอุทกภัยและหาทางออกไม่ได้
บางคนถึงกับท้าร้ายตัวเอง  

3.87 .740 มาก 

9. เมื่อเกิดการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักจากปัญหา
อุทกภัยบางคนถึงกับพยายามที่จะฆ่าตัวตาย  

3.76 .802 มาก 

10. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยและเกิดการสูญเสียบุคคลหรือ
สิ่งของอันเป็นที่รักท้าให้บางคนถึงกับแสดงอาการ มึนชา  ไร้
อารมณ ์ความรู้สึก 

3.84 .788 มาก 

รวมทั้งหมด 3.81 0.454 มาก 

จากตารางท่ี ๔. 19 พบว่า ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัยที่มีสาเหตุมาจากทางด้านจิตใจ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มีระดับค่าเฉลี่ย สูงสุดได้แก่ เมื่อประสบปัญหาอุทกภัย
หลายวันและหาทางออกไม่ได้จนท้าให้เกิดความ ท้อแท้ สิ้นหวัง (   = 3.91) และข้อที่ มีระดับ
ค่าเฉลี่ยต่้า สุดได้แก่  เมื่อเกิดความเครียดจากปัญหาอุทกภัยท้าให้เกิดการกระทบกระทั่งและ ท้าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืน (  = 3.72) 
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ตารางท่ี  ๔.20  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ที่มีสาเหตุมาจากทางด้านสังคม                    (n=๓94) 

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้า 
ที่ประสบอุทกภัย 

ระดับความคิดเห็น  

  S.D.      แปลผล 
1. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
ชอบเก็บตัวเงียบอยู่เพียงล้าพัง  

3.95 .720 มาก 

2. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
ชอบหลีกเลี่ยงที่จะพบปะผู้คน  

3.87 .696 มาก 

3. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
ชอบมีอาการหวาดระแวงบุคคลแปลกหน้า 

3.84 .735 มาก 

4. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
ชอบแยกตัวจากผู้อื่นหรือแอบไปท้ากิจกรรมอื่นคนเดียว 

3.84 .755 มาก 

5. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
หลีกหนีสังคมและไม่ยอมร่วมกิจกรรมที่ส่วนงานต่างๆ จัดขึ้น  

3.89 .749 มาก 

6. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคนเกิด
ความขัดแย้งกับผู้อื่น  

3.78 .840 มาก 

7. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน มี
ปัญหาในการท้างานและไม่ตอบสนองเท่าท่ีควร 

3.76 .789 มาก 

8. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน
หลีกหนีสังคมและยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง 

3.92 .716 มาก 

9. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน ยุติ
ความสัมพันธ์ กับคนที่เคยรู้จักเพราะคิดว่าเขาไม่มีน้้าใจที่จะมา
ช่วยเหลือ 

3.80 .766 มาก 

10. เมื่อปัญหาอุทกภัยคลี่คลายแล้วก็ยังท้าให้บางคนหันหลัง
ให้กับพวกพ้องเพราะมองว่าเขาเหล่านั้นไม่มีน้้าใจ 

3.89 .744 มาก 

รวมทั้งหมด 3.85 0.427 มาก 

จากตารางท่ี ๔. 20 พบว่า  ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบ
อุทกภัย ที่มีสาเหตุมาจากทางด้าน สังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.85) เมื่อพิจารณา
เป็นราย ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มีระดับค่าเฉลี่ย สูงสุดได้แก่ เมื่อประสบปัญหา
อุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคนชอบ เก็บตัวเงียบอยู่เพียงล้าพัง  (  = 3.95) และข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยต่้า สุดได้แก่  เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยยาวนานหลายวันท้าให้บางคน มีปัญหาในการท้างาน
และไม่ตอบสนองเท่าท่ีควร (  = 3.76)  
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4.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภัยตามหลักพุทธจิตวิทยา 

จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยตาม
หลักพุทธจิตวิทยา  พบว่า ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัยจะมีผล
ต่อการแสดงพฤติกรรม ที่แสดงออก ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงข้ัน ควบคุมตนเอง
ไม่ได้ และมีการแสดงออกทางกายที่พึงสังเกตเห็นได้ ได้แก่  ๑) เกิดความเศร้าหมอง ท้อแท้  ๒) ร้องไห้
ง่าย ๓) หลงผิด ไปดื่มหรือเสพ สุราหรือสารเสพติดอ่ืนเพื่อให้ผ่อนคลาย ๔) เกิดความ เบื่อหน่าย  ๕) 
อารมณ์หงุดหงิดไม่มีสมาธิ  ๖) โทษตนเอง คิดว่าตนเองไร้ค่า ชีวิตไม่มีความหมาย  ๗) พยายามฆ่าตัว
ตาย ๘) โกรธ แค้น อาฆาต และพยาบาท กับบุคคลหรือส่วนงานที่ท้าให้เกิดการสูญเสีย และ ๙) วิตก
กังวลมากจนท้าอะไรไม่ ถูกหรือจ้าอะไรไม่ได้ ทั้งนี้ในทาง พุทธจิตวิทยา นั้นมองว่า สิ่งที่ท้าให้จิตใจ ผู้
ประสบปัญหาอุทกภัยเกิดความเศร้าหมองหรือเกิดความทุกข์ จนแสดงลักษณะอาการผ่านออกมาทาง
กายนั้น มีปัจจัยหลักที่สัมพันธ์และเก่ียวข้องอยู่ ๓ ประการส้าคัญ คือ  

๑. อาจจะมาจากอารมณ์ของ โลภะหรือความโลภ ความอยากได้ ความเพลิดเพลินยินดี 
ความยึดเหนี่ยวจิตใจ  เป็นต้นว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ฟาร์มปลา ฟาร์มปศุสัตว์ หรือ
แม้กระท่ังชาวนา ชาวสวนที่ลงทุน ลงแรง เพื่อหวังจะกอบโกยหรือเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร แต่
สุดท้ายน้้าก็มาท้าลายหรือท่วมขังจนท้าให้พืชผลทางการเกษตรเกิดการเน่าเสีย หรือ ได้รับความ
เสียหาย ขาดทุนย่อยยับอะไรประมาณนี้ 

๒. อาจจะมาจากอารมณ์ของ โทสะ คือ ความโกรธ ความขัดเคืองใจ ความเศร้า ความ
เสียใจ ความกลัว ความทุกข์ทางใจทั้งหลาย ที่อาจมาจากผลของการได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ที่ช้ากว่าที่คาดการหรือคาดหวังไว้ สุดท้ายจึงเกิดการเสียหายหรือได้รับความเสียหายในชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก และอารมณ์สูญเสียข้างต้นจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นอารมณ์
แห่งโทสะหรืออารมณ์แห่งความโกรธ เกลียดในตัวบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่ยอมมาสนับสนุน 
ช่วยเหลือให้ทันเวลา 

๓. อาจจะมาจากอารมณ์ของ โมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้ ในการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติหรือข้อมูลข่าวสารที่ประกาศในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดความหลงผิดในข้อมูลข่าวสารจนเป็น
ฐานแห่งอวิชชา  

ขณะเดียวกันในการแสดงออกถึงภาวะ ทางกาย ซึ่งเป็นสภาวะที่ส่วน ใหญ่เป็นผลมาจาก
อาการทางจิตที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บปุวย ทรุดโทรมและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เช่น ๑) เบื่ออาหาร ร่างกายซูบผอม ๒) นอนไม่หลับ  ๓) เจ็บปุวยง่าย คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องอืด จุกเสียด ฯลฯ ๔) ร้องไห้ ฟูมฟาย  ๕) ใช้แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด และมีความเสี่ยงที่จะติด
แอลกอฮอล์และสารเสพติด  ๖) ขาดการพักผ่อนและ เคร่งเครียดจนเกิดปัญหาสุขภาพ  ๗) การท้างาน
ของอวัยวะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกายไม่เป็นปกติ เช่น  ใจสั่น ใจเต้นเบาแต่รัว  แขนขาอ่อน
แรง ปวดหัวมากและบางรายปวดจนเป็นไมเกรน ตาค้าง นอนไม่หลับ หรือมีอาการเบลอๆ  

การแสดงออกตามภาวะทางอารมณ์ สภาวะที่เกิดขึ้นจะมีตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงรุนแรง
มาก ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ ทางบุคลิกภาพ ทั้งต่อตนเองและบุคคลแวดล้อม เช่น  ๑) ช็อก มึนชา ไร้
ความรู้สึก ไร้อารมณ์ ๒) รู้สึกผิด เศร้าโศก เสียใจ ๓) หวาดกลัว หวาดระแวง  ๔) ท้อแท้ หมดหวัง สิ้น
หวัง ๕) มีอารมณ์เศร้า และบางรายมีอาการหนักจนถึงข้ันต้องการท้าร้ายตัวเอง พยายามฆ่าตัวตาย 
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เช่น กินยาตาย กรีดข้อมือ ผูกคอตาย กระโดดน้้าตาย เป็นต้น  ๖) มีอารมณ์ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด ใน
บางรายอาจถึงขั้นพยาบาทและท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

การแสดงออกตามภาวะทางสังคม สภาวะที่เกิดขึ้นของผู้ ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่ จะเก็บ
ตัวอยู่เพียงล้าพัง และหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม รวมทั้งมีอาการหวาดระแวง  ชอบเก็บตัวอยู่เพียงล้าพัง  
และมีแนวโน้มที่จะท้าร้ายร่างกายตนเองได้สูง เนื่องจากจะจมอยู่กับความทุกข์โศกเศร้า ความสูญเสีย
ดังนั้นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลแวดล้อมต้องช่วยกันดูแล สภาวะที่เกิดขึ้นทาง
สังคมจะปรากฏออกมาในลักษณะ  ๑) แยกตัวจากผู้อื่น / หลีกหนีสังคม  ๒) ขัดแย้งกับผู้อื่นมากข้ึน   
๓) มีปัญหาในการท้างาน ๔) หลีกหนีสังคมอย่างรุนแรง ไม่กล้าเข้าสังคม 

การแสดงออกตามภาวะทางสติปัญญา สภาวะที่เกิดขึ้นจะมีความคิดในทางลบ ตั้งแต่การ
มองโลกในแง่ร้าย คิดในทางลบ และอาจทวีความรุนแรงจนถึงข้ันเจ็บปุวยทางจิตใจได้ เช่น  ๑) ความ
เชื่อมั่นในศักยภาพตนเองลดลง ต้าหนิตนเอง  ๒) ความสามารถในการตัดสินใจไม่ดี  ๓) รู้สึกผิด
ตลอดเวลา ๔) มีอาการสับสน สูญเสียความเป็นตัวเอง และ ๕) ขาดสติ และใช้อารมณ์ชั่ววูบ 

ในส่วนของ สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับ ความสูญเสียในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ประสบกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นปัญหาอุทกภัย  จะมีตั้งแต่ระดับเบาบางไปจนถึงข้ันรุนแรง กล่าวคือ มี
ตั้งแต่เศร้า ร้องไห้ เสียใจ โกรธแค้น อาฆาต สาปแช่ง ฟูมฟาย เก็บตัว โทษตนเอง ท้าร้ายตนเอง และ
พยายามฆ่าตนเอง ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงแรก  ๆ วิธีการที่ใช้จัดการกับโดยส่วนมากจะใช้
การพูดคุยเล่าเรื่องให้กับคนที่ไว้ใจ การท้าสมาธิ การอ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น ถ้าเป็นการกระท้าใน
เชิงบวกก็จะช่วยส่งเสริมให้สภาวะนั้น  ๆ ดีขึ้นและเป็นไปในทางบวก แต่ถ้ากระท้าในเชิงลบก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เช่น เกิดความเครียด ร่างกายขาด
การพักผ่อน เกิดความตึงเครียดและส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาจท้าให้เจ็บปุวยและเป็นโรคประจ้าตัวใน
อนาคต 

เมื่อสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยเริ่มที่จะคลี่คลาย แล้ว ก็จะเกิดการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตที่ดีข้ึน และ เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องหลักธรรมที่ จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์  ในทางพระพุทธศาสนามอง
ว่าความเครียด ความหดหู่ หรือเกิดการหมดอาลัยตายจาก อาจจะ เกิดจากการไม่ รู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนหรือความนึกคิดของตน เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น ยึดติดใน สภาวะหรือปัญหา ตลอดจนยึดติดใน
ความเสียหายหรือความสูญเสียจน ท้าให้ เกิดความเครียด เกิดการเจ็บปุวย  ส่งผลให้เกิดความทุกข์ 
ความไม่สงบ และรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ดังนั้นผู้ประสบอุทกภัยควรที่จะมองให้ เป็นสภาวธรรมที่ท้าให้ได้
เห็นถึงกฎไตรลักษณ์ที่ประกอบด้วย  อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ซ่ึงเป็นสภาวะที่ท้าให้เข้าใจใน ปัญหา
และภาวะของชีวิตมากขึ้น รวมถึงเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง  ความแปรปรวน ความไม่สม่้าเสมอของ
สิ่งต่าง ๆ  

เมื่อ เกิดอาการเครียดหรือภาวะทางจิตที่มีสาเหตุมาจากอุทกภัย  ซ่ึง เป็นสภาวะอัน
เกี่ยวเนื่องถึงความ เป็นเจ้าของและ การเผชิญกับปัญหาความเสียหายหรือความสูญเสียในสิ่งของหรือ
บุคคลอันเป็นที่รัก นั้น สภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งระยะอาการได้ ๒ ระยะ คือ ระยะแสดง
อาการทางลบและระยะแสดงอาการทางบวก ดังนี้ 



๑๗๙ 
  

1. ระยะแสดงอาการทางลบ กล่าวคือ เป็นการแสดงออกในเชิงลบทั้งจิตใจ ความคิด 
อารมณ์ อาการทางกาย และด้านสังคม มีตั้งแต่ระดับเบาไปถึงขั้นรุนแรง ได้แก่ จิตใจเศร้าหมอง 
ร้องไห้ โกรธ แค้นอาฆาต พยาบาท ต้องการท้าร้าย ตนเอง คนอ่ืน และอาจจะรุนแรงถึงข้ัน ฆ่าตัวตาย 
เป็นต้น ซึ่งสภาวะต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีความเชื่อมโยงกัน เช่น หากผู้ ประสบอุทกภัย มีสภาวะอาการ
มองโลกในแง่ร้าย คิดโทษตนเองไปจนถึงข้ันคิดโทษผู้อื่น  อาจส่งผลให้ขาดสติปัญญาและท้าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง รวมถึงส่งผลต่อสุขภาพจิต จนท้าให้ บางรายอาจมีอาการย้้าคิดย้้าท้า (ในการคิดโทษตนเอง) 
หรืออาจมอีาการก้าวร้าว ซึมเศร้า รวมทั้งส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงถึงขั้นเจ็บปุวย โดยระดับความ
รุนแรงของอาการท่ีเกิดข้ึนนั้นมีตั้งแต่ระดับปกติที่สามารถเยียวยาได้ด้วยตนเองไปจนถึงข้ันรุนแรงที่
จ้าเป็นต้องรักษาด้วยการขอค้าปรึกษาหรือใช้ยาบ้าบัดรักษาจากจิตแพทย์ นอกจากนี้มีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่บุคคลแวดล้อมในสังคมโดยเฉพาะครอบครัว จะต้องคอยให้ก้าลังใจและเป็นที่พ่ึงทางใจแก่ผู้
ที่ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย  เพื่อให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า และ
เป็นที่ต้องการของสังคม 

2. ระยะแสดงอาการ ทางบวก จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับ
ความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยได้ผ่านกระบวนการเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ จนท้าให้เกิดความเข้าใจ 
มีสติรู้คิด และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ในทุกการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวิธีการจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นนั้น 
มีวิธีการหลากหลายประกอบด้วย การใช้วิธีการตามหลักธรรม หลักพุทธศาสนา การใช้วิธีการตาม
แนวคิดตะวันตก วิธีการทางการแพทย์ และ/หรือการใช้วิธีการตามความเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

จากปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ที่แสดงออก
ทางด้านจิตใจ จะพบว่าส่วนใหญ่เรื่องความเศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมองวิธีการ ที่จะเยียวยาและฟ้ืนฟู
กับสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ คือ การท้าให้ตนเองมีสติ เพราะสติเป็นเหตุให้เกิดกุศล เกิดความสว่าง เกิดภาวะ
ทางธรรมชาติดี  ๆ ขึ้น ถึงแม้ภายในจิตใจจะมีแต่ ความเศร้าหมอง จากประสบความสูญเสียหรือได้รับ
ความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ในทางพระพุทธศาสนาหาก เกิดสติรู้เท่าทันอกุศลจิต อกุศลจิตก็จะ
เปลี่ยนเป็นมหาอกุศลจิตทันที ทั้งนี้เพราะ การมีสติรู้ทันและสร้างจิตให้สดใส ให้จิตเบิกบานบริสุทธิ์
และคิดยอมรับตามจริง อนึ่งในการจัดการกับสภาวะจิตใจที่เศร้าหมอง ของผู้ประสบความสูญเสียหรือ
ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยยัง สามารถใช้หลักสมถะจัดการกับอารมณ์เศร้า หมองที่เกิดขึ้น 
ได้ ทั้งนี้เพราะ สมถะ คือ การบรรเทา กดข่ม หรือใช้ธรรมที่ตรงข้ามกับอารมณ์นั้นมาจัดการ เช่น พอ
โกรธก็ต้องพยายามแผ่เมตตา หรือเอาจิตมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับความโกรธหรือ
คนที่ท้าให้เราโกรธ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการใช้สมาธิมาบรรเทาความโกรธก็ได้ 

ส้าหรับกรณีที่ จิตเกิดความ เศร้าหมอง สิ่งแรกที่พึงท้าคือการหาสาเหตุของความเศร้า
หมองก่อนว่า ที่จิตเศร้าหมองอยู่ ณ เวลานี้ เกิดจากสาเหตุอะไร เพราะมีสาเหตุมากมายที่จะท้าให้จิต
เศร้าหมอง เช่น โกรธเกลียด ผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ เป็นต้น ล้าดับต่อมาคือการรู้ทันสิ่งเหล่านั้นว่าที่เกิดขึ้น
จนท้าให้จิตเศร้าหมองอยู่ในขณะนี้หากมาจากปัจจัยอื่นหรือมาจากบุคคลอื่น ก็ต้องไตร่ตรองว่าแก้ไข
ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขแล้วจะได้ประโยชน์ในทางท่ีดีบ้างไหม หากแก้ไขได้ส้าเร็จคิดต่อว่าเป็นความส้าเร็จ
ที่เป็นความจริงไหม แต่ทุกอย่างก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยแห่งเหตุ และในบางครั้งเหตุบางอย่างก็ไม่จ้าเป็นต้อง
แก้ เพียงแต่จิตที่เศร้าหมองไปเพราะไปหลงผิดยึดติด จิตเศร้าหมองในโลกแห่งความอยากจึงมักจะมา
จากสิ่งที่มากระทบเมื่อรู้เช่นนี้ก็พึงท้าความเข้าใจสิ่งที่มากระทบว่าเหตุมาจากอะไร ควรแก้หรือไม่ 



๑๘๐ 
  

หรือแค่รับรู้แล้วปล่อยวาง ท้าจิตให้ว่างไม่ยึดติดไม่สนใจ รู้ทันต่อสาเหตุแห่งความเศร้าหมอง ควบคุม
จิตมิให้โลดแล่นตามกระแสแห่งเหตุที่ไม่สมควรแก่เหตุหรือเป็นเหตุนั่นเอง 

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ที่แสดงออกทางกาย 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ช่วย เยียวยาและฟ้ืนฟู สภาวะที่เกิดขึ้นทางกายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใน
เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรักษาศีล การควบคุมกาย  วาจา และใจ ให้อยู่ในทางที่ดี คือ ท้า
ให้มีหรือท้าให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ ซ่ึงนอกจากการรักษาศีลแล้วยังมีหลักธรรมอื่น  ๆ
อีกท่ีช่วยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาว การรักษาศีล ๕ จึงเป็นการเพียรพยายามเพ่ือระงับโทษทางกาย  
วาจา และใจเพ่ือไม่ให้กิเลสเกิดข้ึนครอบง้า  

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ที่แสดงออก ทาง
อารมณ ์หากกล่าวถึงสภาวะทางอารมณ์ หลักธรรมจะมีความใกล้เคียงกับการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาวะ
ที่เกิดทางจิตใจ หลักธรรมที่จะช่วยระงับยับยั้งอารมณ์ได้ดีที่สุด  คือ สติเพราะสติท้าให้เกิดการรู้คิด 
และท้าให้เกิดสมาธิ และการรู้คิดหรือการมีสมาธินั้นจะท้าให้เกิดปัญญา ปัญญาที่มีสมาธิหรือการรู้คิด
เป็นฐานนั้นจะมีพลัง เพราะฉะนั้นผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย
จึงต้อง พึงมีสติให้อยู่กับปัจจุบัน  อย่าใจลอย ใจต้องอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องท้า ไม่คิดฟูุงซ่านถึง
ความทุกข์โศกเศร้า ให้ดูตามปัจจุบันว่าท้าอะไร อย่างไร จนเกิดเป็นสมาธิ แล้ว ให้สมาธินั้นท้าให้เกิด
ปัญญาและน้าไปสู่การแก้ไข ทั้งนี้เพราะ ปัญญาคือความรอบรู้ ส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ชัดรู้จริงที่
จะต้องน้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนั้นได้ และสติกับสัมปชัญญะต้องมาด้วยกัน เพราะสติคือความ
รู้ทัน ส่วนสัมปชัญญะคือความรู้เท่าถึงการณ์ เห็นเหตุแล้วคาด ได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรตามมา ดังค้า
กล่าวที่ว่า “รู้เท่าเอาไว้ปูองกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข”  

ปัญหาทางสุขภาพจิตของประชาชนพื้นที่กลางน้้าที่ประสบอุทกภัย ที่แสดงออกทางสังคม 
หลักธรรมที่ส้าคัญที่จะมุ่งเปูาหมายไป ขยายผลหรือน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ของ บุคคลแวดล้อมของผู้ที่
ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะ สมาชิก หรือบุคคล ใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และเพ่ือนร่วมงาน จะต้องน้อมน้าหลักกัลยาณมิตรซึ่งเป็นคุณธรรม ๗ 
ประการส้าหรับมิตรแท้ เพ่ือนแท้ เพื่อนตาย  และเป็นมิตรที่หวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ ซึ่ง
กัลยาณมิตรในที่นี้ไม่ได้หมายรวมแค่เพียงเพ่ือนฝูงเท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัว 
ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนร่วมงาน ของผู้ที่ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย
ด้วย เพื่อ ให้ทุกผู้คน จะได้ร่วมกันประคับประคองเยียวยา และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ให้ผู้ที่ ประสบความ
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยคืนกลับสู่สภาวะที่ปกติ รายละเอียดดังนี้ 

๑. มีความน่ารัก ความมีเมตตากรุณา ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจสภาวะอาการท่ี
เกิดข้ึนของผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ว่าเป็นความเจ็บปุวย
ชนิดหนึ่งที่จะต้องได้รับการดูแลและได้รับความเข้าใจด้วยใจจริงเป็นอย่างยิ่ง  

๒. มีความน่าเคารพ น่าเชื่อถือ  เป็นผู้มีหลักการ  ท้าให้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นที่พ่ึง แก่ผู้ที่
ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังปัญหา 
ความทุกข์ใจผู้ทีป่ระสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยประสบอยู่  

๓. มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ  และเป็นที่น่ายก
ย่องให้เป็น แบบอย่าง สามารถให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ที่ ประสบความ



๑๘๑ 
  

สูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ได้ และชักชวนผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับ
ความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยให้กลับมาด้าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง 

๔. รู้จัก การอธิบายหรือชี้แจง ให้เข้าใจ คอยให้ค้าแนะน้าตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
รวมถึงยังเป็นผู้ที่รู้กาลเทศะที่พึงปฏิบัติต่อผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหา
อุทกภัย ว่าสิ่งใดควรท้า  สิ่งใดควรพูด หรือสิ่งใดไม่ควร ท้าและสิ่งใด ไม่ควรพูด เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่น้ามาซึ่ง ความเจ็บความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ ประสบความสูญเสีย
หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยต้อจมปลักในเรื่องดังกล่าวซ้้าแล้วซ้้าอีก 

๕. เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อการรับฟัง  อดทนต่อถ้อยค้า พร้อม ที่จะรับฟัง ให้ค้าปรึกษา
ซักถาม อดทนต่อค้าล่วงเกินหรือการก้าวล่วงในบางเวลา  เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น และเป็นผู้รับฟัง
ที่ดี เพราะในบางครั้งผู้ที่ ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย อาจจะมี
อาการย้้าคิดย้้าท้า หรืออาจจะไม่ให้ความร่วมมือท้าตามค้าแนะน้าก็ต้องอดทน พร้อม ยอมรับใน
ข้อจ้ากัดของผู้ที่ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยและพร้อมที่จะให้อภัย 

๖. สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  สามารถท่ีจะอธิบายเรื่องราวต่าง  ๆ ที่ผู้ที่
ประสบความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ขอค้าแนะน้าปรึกษาได้อย่างละเอียด 
และเข้าใจง่าย ไม่ใช้ค้าที่ซับซ้อน หรือถ้อยค้าที่สร้างความเจ็บ ความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ประสบความสูญเสีย
หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยเพ่ิม 

๗. ไม่ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล  ไม่ชักจูงให้ผู้ที่ ประสบความสูญเสีย
หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยก้าวไปในทางท่ีเสื่อมเสีย เช่น การดื่มสุราของมึนเมาเพ่ือให้
ลืมความทุกข์ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นความเสื่อม ทั้งเสื่อมในเรื่องศีลธรรม เสื่อมในเรื่องสุขภาพ และส่งผล
กระทบให้เกิดความเสื่อมในเรื่องอ่ืน  ๆ ร่วมด้วย เป็นต้น ขณะเดียวก็ก็ควรที่จะ ชักจูงผู้ที่ประสบความ
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ไปท้ากิจกรรมในทางสร้างสรรค์เชิงบวก เพ่ือให้มี
สภาวะที่ดี และสามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 

4.3.3 การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 

ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพจิตของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และแสดงออกท่ีเป็น
ลักษณะอาการทางกาย ทางอารมณ์  และทางสังคมนั้น ในทางพระพุทธศาสนาและตามแนวทางพุทธ
จิตวิทยามองว่า แนวทางหรือรูปแบบที่จะน้าไปสู่การฟ้ืนฟู เยียวยา และแก้ไขสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
นั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประสบอุทกภัย บุคคลที่อยู่รอบข้าง  หรือบุคคลในครอบครัวจะต้องช่วยกัน
ประคับประคอง สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปุวยหรือผู้ได้รับผลกระทบสามารถท่ีจะกลับมาใช้ชีวิตดังเดิม ดังนี้ 

๑. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหรือได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือสูญเสีย จะต้องตื่น รู้เท่า
ทันอารมณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เพราะ ทุกข์ของมนุษย์เกิดจากความคิด ฉะนั้นถ้าจะหยุดทุกข์ก็ต้อง
หยุดคิด การหยุดความคิดในที่นี้คือการหยุดคิดในสิ่งที่เศร้าหมองในอดีต และหยุดกังวลถึงเรื่องในอนาคตที่
ยังมามาถึง โดยการเฝูามองดูอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งอารมณ์สุข ทุกข์ อย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้จะช่วยให้จิตกลับ
เข้าสู่ความเป็นกลางและเกิดความสงบ เมื่อจะเริ่มคิดก็ให้เลือกคิดแต่สิ่งที่ดี ๆ มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 
มนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่า ตัวเองก้าลังถูกความคิดลากไปเรื่องแล้วเรื่องเล่า หรือรู้ว่าก้าลังคิดแต่ไม่รู้จัก
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เลือกเรื่องท่ีคิด เพราะคิดเรื่องเศร้าหมองจนเป็นนิสัยหรือรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นก่อให้เกิดความทุกข์ แต่ไม่
สามารถพาตัวเองออกจากความคิดเหล่านั้นได้เพราะไม่มีก้าลังสมาธิเพียงพอ 

๒. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหรือได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือสูญเสีย ขอให้มีสติ
หรือตั้งสติ ทั้งนี้มนุษย์อาจจะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองคิดอยู่นั้นก่อให้เกิดทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะออกจากกองทุกข์นั้น
ได้อย่างไร หรือขณะที่ก้าลังขบคิดแก้ปัญหาแต่คิดเท่าไรก็คิดไม่ออก  ก่อให้เกิดความสับสนและว้าวุ่น 
เมื่อจิตเกิดความไม่สงบอันประกอบด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้ ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น
ไม่อยากได้ การหมกมุ่นในกามตัณหา  ความโกรธเกลียดอาฆาตแค้น ความเบื่อหน่ายเซ็งชีวิต ความ
ฟูุงซ่านสับสนและความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ จิตจะไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบ สภาวะจิตเช่นนี้ นอกจาก
จะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ยังจะท้าให้เรายิ่งทุกข์และยิ่งแก้ไขปัญหาไม่ออกเหมือนเดิม หรือ
อาจจะมีปัญหาอ่ืนตามมาอีกเป็นทวีคูณ ฉะนั้นวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะแก้ไขปัญหานี้คือ การหยุดคิดและ
ให้ลืมปัญหา ลืมตัวเอง ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะหนึ่ง โดยการสวดมนต์หรือท้าสมาธิโดยการจดจ่อ
อยู่กับลมหายใจโดยไม่คิดเรื่องอ่ืน จิตจึงจะมีเริ่มมีพลัง สภาวะจิตจึงจะเหมาะแก่การน้าไปขบคิด เพ่ือ
แก้ไขปัญหา เพื่อออกจากกองทุกข์ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ  นอกจากนั้นใน
สภาวะปกติเม่ือไม่มีความทุกข์ใด ๆ ก็ให้หมั่นสวดมนต์ ท้าสมาธิและให้น้าพลังสมาธินี้ไปใช้เพื่อเฝูา
มองดูอารมณ์ในชีวิตประจ้าวัน และฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวในทุก ๆ อิริยาบถเพ่ือท้าลายนิสัยเก่า ๆ ที่เคย
ชินกับความคิดเดิม ๆ ที่เศร้าหมองและสับสนและสร้างนิสัยใหม่ในการเลือกความคิด คิดแต่ในสิ่งที่ดี
และมีประโยชน์ต่อไป 

๓. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหรือได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือสูญเสีย และเมื่ออยู่
ร่วมกับผู้เผชิญชะตากรรมเดียวกัน และต่างคนต่างก็ประสบกับความเดือดร้อน เสียหาย หรือสูญเสีย  
ขอให้พูดทีละค้าฟังทีละเสียง  ทั้งนี้เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่ได้ยินเสียงที่ตัวเองพูด ไม่รู้ว่าตนเองก้าลัง
พูดอะไร พูดไปท้าไม พูดแล้วจะเกิดอะไร พูดและไม่พูดผลต่างกันอย่างไร บางครั้งสักแต่ว่าพูด  ๆ ไป
ตามความคิดที่ผุดขึ้นมาตามความเคยชิน ประกอบกับผู้ประสบภัยบางคนก็ มักชอบพูดเพ้อเจ้อ พูด
นินทา พูดส่อเสียด พูดค้าผรุสวาท พูดโกหกจนเป็นนิสัยโดยที่ไม่รู้ตัว การพูดโดยขาดสติ ไม่มีความ
ยับยั้งชั่งใจ ไม่มีความรู้สึก ฉะนั้นวิธีแก้ไขท่ีง่ายที่สุดคือแก้ไขท่ีต้นเหตุคือ ขอให้ทุกคนคิดก่อนพูดและ
ต้องได้ยินหรือใส่ใจในสิ่งที่ตนเองก้าลังพูดออกมาด้วย 

๔. เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยหรือได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือสูญเสีย ผู้ประสบ
อุทกภัยจะต้องพยายามหรือฝืนที่จะ ท้าจิตใจ เกิดความ ผ่องใสและ ผ่อนคลาย และ เพียรพยายาม
ประคับประคองจิตใจให้มีความผ่องใสเบิกบาน โดยมีวิธีปฏิบัติ คือ ๑) รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์เพื่อท้า
ให้จิตสามารถตั้งอยู่ได้  เพื่อไม่ให้เกิดการรังแกกันจนก่อให้เกิดความเดือดร้อน  ซึ่งจะท้าให้จิตใจหยาบ
กระด้าง ไร้ความรู้สึก ข้อสองคือ การลักทรัพย์เอาของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ข้อสามคือการ
ประพฤติผิดในกาม ซึ่งจะท้าให้จิตใจจะเกิดความวกวนและหวาดระแวง ไร้ความสงบ ข้อที่สี่คือการพูด
เท็จ การพูดค้าหยาบ การพูดส่อเสียด และการพูดเพ้อเจ้อ หรือการพูดมากขาดสติจะท้าให้จิตใจ
ฟูุงซ่าน ขาดความสงบ ข้อที่ห้าคือการดื่มสุราหรือหมกมุ่นในสิ่งของมึนเมา ซ่ึงจะท้าให้ขาดสติและขาด
ความยับยังชั่งใจ สามารถก่ออกุศลกรรม  และท้าให้จิตใจเกิดความสับสน ทุกข์ทรมาน ขาดความสงบ
มากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ  ๒) มีสติรู้เท่าทันสภาวะจิตของตนเองว่า ในขณะนี้เราก้าลังอยู่ในสภาวการณ์
ใดๆ ว่ามีความทุกข์ทรมานอึดอัด หรือผ่องใสเบาสบาย อย่างไร ๓) มีสมาธิเพื่อใช้ในการมองและรู้เท่า
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ทันสภาวะจิตอย่างต่อเนื่อง  ๔) ใช้ปัญญาในการข่มจิตเพื่อประคับประคองจิตใจ ๕) รู้จักและเข้าใจ
ระบบความคิดของตน พยายามประคับประคองจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ  

ขณะเดียวกันใน เวลาที่พบเจอ ปัญหาอุทกภัยจนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือ
สูญเสียนั้น เมื่อเกิดความสูญเสียใด ๆ ควนที่จะวางใจให้เป็นกลาง ๆ และมองด้วยจิตที่บริสุทธิ์ว่า  เมื่อ
คาดหวังหรือปรารถนาใคร่ได้ ในสิ่งใดก็มีแต่จะพบกับความ ทุกข์ หาความสุขไม่ได้เลย ฉะนั้นจึงขอให้
ละความพอใจยินดี ในสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่รัก ความทุกข์ก็จะลดน้อยลง ขณะเดียวกันก็ควรที่จะ
ตรึกตรองนึกคิดปรารถนาดี หรือแสดงออกถึงความมี เมตตา ต่อเพ่ือนร่วมชะตากรรมด้วยกัน  โดย
แสดงออกซ่ึงน้้าใจที่โอบอ้อมอารี เอ้ืออาทร สงเคราะห์ แบ่งปัน เพื่อหวังให้ เขาเหล่านั้นได้รับความสุข
หรือมีความสุข  และสิ่งที่พึงท้าในล้าดับต่อมาคือการเว้นโทษ เว้นการผูกเจ็บแค้นใด  ๆ ถือเป็นการให้
อภัยเป็นทานต่อความผิดพลาดจากการวางแผนหรือการท้างานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพราะยิ่งผูกโทษหรือผูกใจเจ็บมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทุกข์หนักมากขึ้นอีก  

สิ่งที่ส้าคัญในการที่จะผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพจิตของ ผู้
ประสบอุทกภัยการท้าในใจโดยแยบคาย การคิดพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและลึกซึ้ง หรือการคิดที่
ถูกวิธี มีระเบียบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ ดังนี้                   

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ คิดแบบมีเหตุผล เช่น  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยใช้
วิธีการคิดแบบสืบสาวหาเหตุจากปัจจัย พระองค์ตั้งค้าถามข้ึนมาเก่ียวกับเวทนา ได้แก่ ความรู้สึกสุข
ทุกข์ โดยทรงพิจารณาว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้เกิดข้ึนโดยมีอะไรเป็นปัจจัย แล้วพระองค์ก็สืบสาว
ไปก็ทรงค้นพบว่า มีผัสสะ เป็นต้น 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะ ส่วนประกอบ คือ การคิดจ้าแนกแยกแยะองค์รวมของสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นองค์ย่อย ๆ ท้าให้มองเห็นความและความสมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยเหล่านั้นว่ามีความ
เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุเป็นผลและพ่ึงพาอาศัยกันอย่างไร จึงประสานสอดคล้องกันเป็นองค์รวม วิธีคิด
แบบนี้จะท้าให้เรารู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง 

๓. วิธีแบบสามัญลักษณะ คือ คิดแบบไตรลักษณ์  (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)  คิดแบบรู้เท่า
ทันธรรมดา ชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ ทุกขังมีแต่ความทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนที่
แน่นอน 

๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ วิธีคิดแบบแก้ปัญหา คือ การพิจารณาปัญหามีอะไรบ้าง 
(ทุกข)์  

สาเหตุอยู่ที่ใด (สมุทัย) แนวทางและเปูาหมายของการแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ (นิโรธ) พิจารณา
วิธีการด้าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย (มรรค) ซึ่งเราสามารถใช้เป็นหลักยึดในการพิจารณาถึงความ
เป็นจริงและน้าไปสู่การคิดตามกระบวนการนี้ 

๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย เป็นการคิดแบบสุต
บุรุษหรือสัปปุริสธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี คือ รู้จักเหตุ รู้จักผลรู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จัก
บุคคล รู้จักชุมชน    

๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณ–โทษและทางออก คือ มองในเชิงคุณค่าว่าสิ่งนั้น ๆ มีคุณในแง่ไหน 
มีโทษในแง่ไหน มองทั้งคุณและโทษ แล้วก็หาทางออกท่ีจะแก้ไข 

๗. คิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม รู้จักแยกแยะสิ่งดีชั่วได้อย่างมีเหตุผล                  
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๘. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมหรือชุดความดี หมายถึง การ
บ้าเพ็ญความดี ซึ่งจะต้องกระท้าให้ถึงท่ีสุด 

๙. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  คือ คิดอยู่ในปัจจุบัน แนวนี้ต้องมีวิปัสสนากรรฐาน
เป็นเครื่องมือ 

๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (แบบจ้าแนก) คือ คิดแบบรอบด้าน แยกแยะ มองสิ่งต่าง ๆ  
ในหลาย ๆ มุมอย่างละเอียดรอบคอบ 

ส้าหรับบุคคลที่แวดล้อมผู้ที่ประสบอุทกภัย เป็นเสมือนมิตรแท้ เพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือ
อย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร่วมกันประคับประคองและเยียวยาให้ ผู้ที่ประสบอุทกภัยมีสภาวะ
ที่ปกติ กัลยาณมิตรจะต้องมีคุณธรรม ๗ ประการ ประกอบไปด้วย มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและ
ประโยชน์สุขของเขา เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นถือหลักการเป็นส้าคัญ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญา
ความรู้ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดี อดทนต่อถ้อยค้า กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ยุ่งยากลึกซึ้ ง
ให้เข้าใจง่าย และไม่ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย  

กล่าวโดยสรุป เมื่อประสบอุทกภัยนั้น สภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งระยะอาการ
ได้ ๒ ระยะ คือ ระยะแสดงอาการทางลบ และระยะแสดงอาการทางบวก ระดับความรุนแรงที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั้น  

1. ระยะแสดงอาการทางลบ กล่าวคือ เป็นการแสดงออกในเชิงลบทั้งจิตใจ ความคิด 
อารมณ์ อาการทางกาย และด้านสังคม มีตั้งแต่ระดับเบาไปถึงขั้นรุนแรง ได้แก่ จิตใจเศร้าหมอง 
ร้องไห้ โกรธ แค้น อาฆาต พยาบาท ต้องการท้าร้ายคนอ่ืน และฆ่าตัวตาย เป็นต้น ซึ่งสภาวะต่าง  ๆ ที่
เกิดข้ึนจะมีความเชื่อมโยงกัน เช่น หาก ผู้ที่ประสบอุทกภัย  มีสภาวะอาการมองโลกในแง่ร้าย คิดโทษ
ตนเองไปจนถึงข้ันคิดโทษผู้อื่น อาจส่งผลให้ขาดสติปัญญาและท้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อ
สุขภาพจิต ในบางรายอาจมีอาการย้้าคิดย้้าท้า (ในการคิดโทษตนเอง) อาการก้าวร้าว และอาการ
ซึมเศร้า รวมทั้งส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมลง และถึงขั้นเจ็บปุวย โดยระดับความรุนแรงของอาการท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีตั้งแต่ระดับปกติที่สามารถเยียวยาได้ด้วยตนเองไปจนถึงข้ันรุนแรงที่จ้าเป็นต้องรักษาด้วย
การขอค้าปรึกษาหรือใช้ยาบ้าบัดรักษาจากจิตแพทย์ นอกจากนี้มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคคล
แวดล้อมในสังคมโดยเฉพาะครอบครัว จะต้องคอยให้ก้าลังใจและเป็นที่พ่ึงทางใจแก่ผู้ที่เผชิญความอก
หัก เพื่อให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป 

ส้าหรับสุขภาพจิตในทางบวกนั้น จะเกิดข้ึนจากการที่ ผู้ที่ประสบอุทกภัยได้ผ่าน
กระบวนการเยียวยาในรูปแบบต่างๆ จนท้าให้เกิดความเข้าใจ มีสติรู้คิด และยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนกับ
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวิธีการจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นนั้น ประกอบด้วย 

๑. การใช้วิธีการตามหลักธรรม / หลักพุทธศาสนา 
๒. การใช้วิธีการตามแนวคิดตะวันตก / วิธีการทางการแพทย์ 
๓. การใช้วิธีการตามความเชื่อต่าง ๆ 
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้วิธีการตามหลักธรรมหรือหลักพุทธศาสนา จะเป็น

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สังคม คือพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และไม่สร้าง
ปัญหาให้กับผู้อื่น เป็นวิธีการที่เริ่มที่ตนเองเป็นส้าคัญ ตามดู ตามรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้ว  
ก้าหนดรู้ไปตามนั้น เพ่ือให้เกิดสติเพราะการที่คนเรามีสติเกิดข้ึนจะสามารถท้าทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นก็ใช้วิธีการคิดเพ่ือให้เกิดปัญญาในการจัดการกับปัญหา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ การใช้หลักอริยสัจ ๔ และการคิดโดยใช้หลักไตรลักษณ์ เป็นต้น แล้ววางใจของ
ตนในการเข้าใจ ยอมรับ และให้อภัย เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป  ในช่วงเวลาของการ
เยียวยาจิตใจของผู้ที่ประสบอุทกภัย  นั้น มักจะน้าวิธีการตามแนวคิดตะวันตก /วิธีการทางการแพทย์
มาประยุกต์ร่วมใช้ด้วย เช่น ในบางรายที่ไม่อยากให้ตนเองว่าง ก็จะหางานอดิเรกท้าหรือไปออกก้าลัง
กาย เพ่ือให้สามารถนอนหลับได้สนิท ไม่ต้องคิดฟูุงซ่านหรือใช้ยานอนหลับ หรือในบางรายจะใช้
วิธีการไปท่องเที่ยวสังสรรค์กับครอบครัวและเพ่ือนฝูงของตน เพื่อไม่ให้อยู่คนเดียวจะได้ลดอาการ
เหงา การคิดมาก และอาการซึมเศร้า เป็นต้น 
 

4.4 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้้าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ เป็นการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน้้าให้เป็นไปตามแนวพระราชด้าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นการศึกษาเพ่ือหาทางออกให้กับชุมชน ให้มีกรอบการ
บริหารจัดการน้้าทั้งกรณีน้้าท่วม น้้าแล้ง พบรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.4.1 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
นครสวรรค์ ขณะอีกสายหนึ่งได้ไหลไปบรรจบกับล้าห้วยคลองโพธิ์ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแนวแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะ
กลายเป็นน้้าตากแดด แล้วไหลลง ไปบรรจบกับล้าห้วยทับเสลาในเขตอ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
ย้อนกลับ เข้ามาในเขตอ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลเลียบผ่านเขาสะแกกรัง ในเขต
จังหวัดอุทัยธานี จนได้ชื่อว่าแม่น้้าสะแกกรัง ก่อนจะลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อน
เจ้าพระยา   

ส้าหรับปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์หรือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนมากเกิด
จากปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นท่ีภาคเหนือและตามแนวผืนปุาตะวันตก เมื่อมี



๑๘๖ 
  

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

การปูองกันปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนลุ่มน้้าแม่วงก์ หากมองลงไปในเชิงลึกถึงต้นตอ
ของปัญหาอุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่าหนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญท่ีน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อุทกภัยหรือปัญหาน้้าท่วมก็คือ ปัญหาการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร  โดย
ในแต่ละปีในเกือบจะพบว่าพ้ืนที่ปุาต้นน้้าได้ถูกท้าลายลงเป็นจ้านวนมาก ผลที่ตามมาความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่ปุาไม้ที่เปรียบเสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่จะช่วยดูดซึม ดูดซับ หรือเก็บกักน้้าก่อนที่
จะค่อยๆ ปล่อยออกสู่ล้าห้วย ล้าธารและไหลลงสู่แม่น้้าขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือหรอ ซ้้าร้ายใน
พ้ืนที่สูงตามที่ลาดเชิงเขาเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักติดต่อกันปัญหาน้้าปุาไหลหลากและดินโคลนถล่มก็
เกิดข้ึนติดตามมาและก็มักจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน  

ส้าหรับความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์นั้น หลังจากกรมชลประทานได้
เริ่มส้ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในลุ่มน้้าสะแกกรังตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ รัฐบาลญี่ปุุน 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
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
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สรุปมติร่วมกันว่าจะไม่สร้างเขื่อน เนื่องจากกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืชเจ้าของพ้ืนที่เห็นว่า พื้นที่
ปุาส่วนใหญ่เป็นปุาสมบูรณ์มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการสร้างเขื่อน นอกจากนั้นกรมอุทยานฯ ยังมีแผน
ผนวกอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เข้าเป็นพื้นที่มรดกโลกรวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งด้วย  ผล
การยกเลิกหรือล้มเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ท้าให้หลายคน หลายฝุาย โดยเฉพาะประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้้าแห่งนี้ต่างมีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ต่อไปการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วม น้้าแล้งในลุ่มน้้าสายนี้จะด้าเนินการกันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเนิ่นนานกว่า ๒๐ ปีมาแล้วที่ทุกคน 
ทุกฝุาย ต่างเฝูารอคอยการเกิดขึ้นของเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสมมติฐาน และสัญลักษณ์ที่
ส้าคัญประหนึ่งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งได้ ขณะเดียวกันเข่ือนแห่งนี้ก็จะเป็นแม่เหล็ก
ส้าคัญที่จะดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ ซ่ึงผลจากการ
ยกเลิกหรือเลิกล้มการก่อสร้างเข่ือน แม่วงก์ในครั้งนี้ก็ท้าให้หลายคน หลายฝุายต่างอยู่ใน ความกังวล
และมองไม่เห็นหนทางท่ีจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาซ้้าซาก (น้้าท่วม น้้าแล้ง) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ข้างต้น 

 
แผนภาพที่ 4.3 สภาพล้าน้้าแม่วงก์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 

ในส่วนของ เส้นทาง เดินของ น้้าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์นั้น จาก
การศึกษาพบว่า มีระบบและโครงข่ายเส้นทางเดินของน้้าแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 

 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 

 

                                           
 กรมชลประทาน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค,์ 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔. 
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แผนภาพที่ 4.4 น้้าปุาไหลหลากบริเวณเกาะแก่งใหญ่ในพ้ืนที่ล้าน้้าแม่วงก์ 

 

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

 
แผนภาพที่ 4.5 น้้าท่วมขังในฤดูน้้าหลากในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ 

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

  



๑๘๙ 
  

 
 

แผนภาพที่ 4.6 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
กางเต้นท์เฝูาฝายกัน เลยทีเดียว  ทั้งนี้เพราะชาวบ้านในพื้นที่ จะเป็นผู้ท้าหน้าที่ มาเปิด – ปิดประตูน้้า
กันเอง  และ ไม่มีหน่วยงานกลางที่มาคอยช่วยควบคุมทิศทางการไหลที่ถูกต้องว่าเวลาหน้าน้้าควร
จะต้องเปิดหรือปิดประตูระบายน้้า อย่างไร ผลที่ตามมาท้าให้บางครั้ง จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าท่วม
พ้ืนทีต่ลาดลาดยาวในที่สุด  

 
แผนภาพที่ 4.7 การบริหารจัดการน้้าของฝายสะเดาซ้าย – ฝายคลองขุนลาด 

                                           
 กรมชลประทาน, เอกสารประกอบการประชุมโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ , 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔. 



๑๙๐ 
  

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 4.8 การบริหารจัดการน้้าของฝายดอนปอ 

จาการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงบริบทในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ พบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการน้้าโดยแบ่งพ้ืนที่โดยรวมของลุ่มน้้าแม่วงก์ออกเป็น ๓ ส่วน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

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



๑๙๑ 
  

 
แผนภาพที่ 4.9 สภาพการจัดท้าฝายทดน้้าของล้าคลองย่อยหรือล้าคลองล้าน้้าแม่วงก์ 

 
2. พ้ืนที่ ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนกลาง เป็นพ้ืนที่ดอน น้้าไหลมาแล้วก็ไหลไป  ไม่มีปัญหาน้้า

ท่วมต่อเนื่องรุนแรง ตรงนี้มีปัญหาแล้งพอสมควร แต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพัฒนาอ่างเก็บน้้า
ขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นท่ีและพิจารณาสร้างเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีเหมาะสม ปรับปรุงฝาย และ ขุดลอกล้า
น้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้มากขึ้น สนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเอง และใช้น้้าใต้ดิน
หรือบ่อบาดาลสูบขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง 

 
แผนภาพที่ 4.10 สภาพการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 

 

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

 



๑๙๒ 
  

 
แผนภาพที่ 4.11 สภาพการจัดท้าสระกักเก็บน้้าในพื้นที่ล้าน้้าแม่วงก์ 
 

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 4.12 การปูองกันและแก้ไขระบบระบายน้้าในพื้นท่ีล้าน้้าแม่วงก์  

 

สรุปได้ว่า ใน พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนบน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกือบจะลาดชันมีการจัดการและ
วางแผนในการกักเก็บน้้าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และคงความชุ่มชื้นของผืนดินรวมทั้งปุาเขา โดยการ
ก่อสร้างฝายทดน้้าหรือฝายแม้วเป็นระยะๆ ขณะที่ในพ้ืนทีลุ่่มน้้าแม่วงก์ตอนกลางซ่ึงเป็นพื้นที่ดอนได้ มี
การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กและมีการปรับปรุงเหมืองฝาย ขุดลอกล้าน้้าให้สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ได้
มากขึ้น และมีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้้าเป็นของตนเองรวมถึงใช้น้้าใต้ดินหรือบ่อบาดาลสูบ



๑๙๓ 
  

ขึ้นมาเสริมให้กับพืชในฤดูแล้ง  ส้าหรับ พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ตอนล่าง ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ สลับเชิงเขา  
และมักจะมีปัญหาน้้าท่วม-น้้าแล้งพอสมควร จึงมีการแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กตาม
เชิงเขา พัฒนาบ่อน้้าใต้ดินและบ่อขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้และบรรเทาความเดือดร้อน 

4.4.2 ลุ่มน้้าแม่วงก์กับการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

ในการจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ผู้ให้ข้อมูลหลายคน
มองว่าเป็น ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดมากท่ีสุดพื้นที่หนึ่ง ในประเทศ ทั้งนี้เพราะ การใช้
เทคโนโลยีกักเก็บน้้าโดยการ สร้างเขื่อน สร้างฝายขนาดให ญ่ อ่างเก็บน้้า หรือว่ าใช้ในการขุดคลอง
รวมทั้งวิธีการต่ าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ ต้องการควบคุมธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่จะถูกสร้างข้ึนเพื่อให้มี
ความชอบธรรมในการ เข้ามาจัดการน้้า อย่างเป็นระบบ  จากการ ลงพื้นที่วิจัย พบว่า  ในเขตลุ่มน้้า  
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  มีการจัดการน้้าของชุมชน เริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีบ่อหิน บ่อน้้าตื้น 
บ่อน้้าซับ การใช้ประโยชน์และการจัดการบ่อ เหล่าน้้านี้เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคของคนใน พ้ืนที่ และปัจจุ บันก็ยังพบร่องรอยและยังมี บ่อน้้าที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่เกือบทุก
ชุมชน ใน การขุดบ่ อนั้นพบว่ าชาวบ้านได้อาศัย ภูมิปัญญา บาง อย่าง เพ่ือ ให้เข้าถึงน้้าใต้ดินอย่าง
เหมาะสม เช่น การสังเกตว่าบริเวณใดมีต้นมะเดื่อปล้องอยู่แสดงว่าใต้ พ้ืนดินมีตาน้้า อยู่ไม่ลึกมากนัก 
หรือการที่ชาวบ้านใช้ ้วิธีการสังเกตโดยการ น้ากะลาไปครอบไว้ แล้วดูว่ามีไอน้้าเกาะที่กะลาหรือไม่  ใน
บางชุมชนมีระบบการจัดการน้้าแบบให ม่ ๆ ที่ชุมชนได้อาศัยความรู้เดิมและความรู้ที่ เข้ามา จาก
ภายนอก เป็นต้นว่าที่ชุมชนธารมะยมซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาแม่กระทู้ในเขตต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์  ที่มี
การจัดท้าประปาภูเขาและน้้าดื่มชุมชน ทั้งนี้การจัดการน้้าลักษณะดัง กล่าวเป็นความพยายามในการ
แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้าของชุมชนต้นน้้า และการน้าน้้ามาใช้ ประโยชน์จึงไปมีส่วนสัมพันธ์กับ
ชุมชนอ่ืน ๆ  ที่อยู่ ก่ลางน้้าและปลายน้้า เมื่อ เป็นเช่นนี้ การจัดการน้้าที่ เป็นรูปแบบใหม่ ๆ จึงต้องท้า
ความเข้าใจกับส่วน อ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์โยงใยกันเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ขึ้นเพราะความ
ไม่เข้าใจกันเก่ียวกับการจัดการน้้าได้ 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้้า อีกหลากหลาย เป็นต้นว่า การจัดการน้้า โดยการให้
น้้าจากพ้ืนที่สูงไหลลงสู่พ้ืนที่ต่้าหรือ เรียกว่า  “กาลักน้้า ” โดยน้้าที่ไหลจาก ภูเขาจะส่งน้้าผ่านท่อ
ล้าเลียงไปเก็บยัง ถังเก็บน้้า และถังเก็บน้้า นั้นนอกจากมีประโยชน์ในการเก็บน้้า แล้วยังช่วยเป็น
เครื่องมือในการกรองเอาเศษ ทราย เศษไม้ และใบไม้ที่ไหลมากับน้้าได้ตกตะกอน ขณะเดียวกัน
ชาวบ้านก็จะใช้ผ้าขาวบางๆ มาผูกติดกับก๊อกน้้าเพื่อเป็นการกรองน้้าก่อนที่จะน้าไปใช้เพื่อการอุปโภค
ในเรื่องต่างๆ และอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการเปิดน้้าใสภ่าชนะและรอให้น้้าตกตะกอนเองหรือ ใช้การแกว่ง
สารส้มเพื่อท้าให้น้้าสะอาดยิ่งขึ้น ส่วนในฤดูแล้งชาวบ้านหลายชุมชนก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้้า เพราะ
น้้าจากภูเขา จะแห้งและ ไม่ไหล  ชาวบ้านก็จะใช้ น้้าประปาหมู่ บ้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดสร้างขึ้นทดแทนกันไปหรือควบคู่กันไป  

ขณะเดียวกันส้าหรับ การจัดการน้้าแบบการสร้างระบบประปาหมู่บ้นของชุมชนจะใช้ ้น้้า
ผิวดินจากบ่อดิน สระน้้า หรือเหมืองฝายที่กั้นล้าน้้าแม่วงก์มาใช้เป็นน้้าดิบเพ่ือการ ผลิตเป็นน้้าประปา
หมู่บ้าน  ซ่ึงการผลิตน้้าประปาหมู่ บ้านบางส่วนก็ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือจากงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย และในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านมีการจัดตั้งหรือคัดเลือกตัวแทนสมาชิกผู้
ใช้น้้า มาท้าหน้าที่ในการด้าเนินการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านจะประกอบด้วย  ประธาน รองประธาน เหรัญญิก คณะกรรมการที่ปรึกษา  และผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน เงินที่เก็บได้จากค่าใช้น้้าประปาหมู่บ้าน ก็จะมาจากการออกข้อบัญญัติเรื่องการ
ใช้น้้าประปาและอัตราค่าน้้าประปาหมู่บ้าน 

 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 ทั้ง 
บ่อน้้าดินกน้ลึกและบ่อน้้าดินก้นตื้นหรือสระน้้า ซ่ึงชาวบ้านขุดบ่อขึ้นเพ่ือน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค เลี้ยงปลาหรือใช้น้้าเพื่อการเกษตร  

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

 

 
แผนภาพที่ 4.13 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  จากการลงพ้ืนที่ล่าสุดกลับพบว่าในปัจจุบันนี้ชาวนายุคใหม่ไม่ได้ให้
ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าผ่านระบบการจัดท้าบ่อล่อปลาหรือระบบเหมืองฝายมากนัก ทั้งนี้
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เพราะเขาเหล่านั้นไม่สนใจว่าน้้าจะแห้งหรือยังท่วมยังในแปลงนา เมื่อเห็นข้าวแก่จัดก็จะใช้รถเก่ียว
ข้าวเข้าไปเกี่ยวได้เลย หลังจากนั้นก็จะใช้รถไถนาไปบดอัดหรือตีดินเพื่อเหยียบย่้าตอซังข้าวคลุกเคล้า
เข้ากับดิน และปรับสภาพผืนนาเพื่อการหว่านด้าในรอบต่อไปในเกือบจะทันที 

ส้าหรับการขุดยกร่องเป็นลักษณะของการจัดการน้้าและดินมาตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้ง
ชุมชนเพราะเง่ือนไขของระบบภูมิศาสตร์ได้แก่ ที่ตั้งของชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม ชาวบ้านจึงจ้าเป็น  
ต้องขุดดินข้ึนมาเพ่ือเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลาก โดยใช้พ้ืนที่ดินส่วนที่ขุดข้ึนนี้
ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชและใช้น้้า ช่วงระยะหลังมาชาวบ้านได้น้าความรู้เรื่องการขุดโคกยกร่องมา  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นพ้ืนที่ส้าหรับปลูกผักหรือกไม้ผล หรือที่เรียกว่า “การท้าไร่นาสวน
ผสม” ซ่ึง การจัดการน้้า ในรูปแบบนี้จะมี การขุดยกร่องที่เป็นการน้าความรู้แต่เดิมของชุมชนมา  
ประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบัน ถือเป็นการจัดการน้้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน
และชุมชน และเป็นทางออกส้าหรับการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพให้กับชุมชนได้  แต่ข้อจ้ากัดเรื่องการขุด
ยกร่องเพ่ือการบริหารจัดการน้้ายังมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่ต้อง ใช้จ้านวนมากหากจะมี
การขุดยกร่อง ท้าให้การจัดการน้้า ในลักษณะข้างต้น นี้จ้ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางการเงินดีหรือ
บุคคลที่สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 

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  

 
แผนภาพที่ 4.14 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาที่ศาลเจ้าไก่ต่อ  

                                           
 ศศิน เฉลิมลาภ, เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2555, หน้า 73. 
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สรุปได้ว่า มีการจัดการน้้าของชุมชนเริ่มตั้งแต่การจัดการบ่อน้้าซึ่งมีบ่อหิน บ่อน้้าตื้น บ่อ  
น้้าซับ เพื่อน้าน้้ามาใช้ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในพื้นที่ 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 

4.4.3 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม นักวิชาการ  ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น และ

ผู้แทนภาคประชาชนได้ ออกมาแสดงทัศนะท่ีน่าสนใจ และน้ามาเป็นข้อสนับสนุนทางวิชาการ ที่เป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าตามโครงการพระราชด้าริระดับชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้น
พบรูปแบบในการบริหารจัดการน้้าที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวพระราชด้าริ มีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการน้้าด้วยความเข้าใจ 

ชุมชนแต่ละท้องถิ่นในเขตลุ่มน้้าแม่วงก์มีส่วนร่วมในการจัดการน้้าในพื้นที่ของตน  เพราะ
การจัดการน้้าโดยชุมชนจะเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นจริงของชาวบ้านมากกว่า
โครงการของรัฐ  ซ่ึงจะมีความ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน หรือเกษตรกรผู้ใช้น้้าซึ่งในพ้ืนที่อ้าเภอ  
แม่วงก์และอ้าเภอลาดยาวบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ชาวบ้านหรือเกษตรกรในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่
จะเป็นคนไทยจากภาคอีสานที่อพยพหนีความแห้งแล้งกันดารจากดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ามาจับจองและลงหลักปักฐานร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนจนหนาแน่นขึ้นเป็นอ้าเภอแม่วงก์ 
อ้าเภอแม่เปิน และอ้าเภอชุมตาบงในปัจจุบัน และชาวบ้านนี้ต่างก็ มีองค์ความรู้ในการหาแหล่งน้้าเพ่ือ
น้ามาอุปโภคและบริโภคก่อนที่จะมีระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาชุมชนดังเช่นในปัจจุบัน โดย  
ภูมิปัญญาที่ว่านั้นคือการ ขุดบ่อน้้าตื้นหรือใน ภาษาอีสานที่มักนิยมเรียกกันก็คือการ ขุดน้้าส่างไว้เพ่ือ
เป็นบ่อน้้าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค  ซึ่งในกระบวนการก่อเกิดองค์ความรู้ข้างต้นนั้นชาวบ้าน
จะรวมตัวกัน ออกไปเดินหา จุดหรือพิกัดท่ีจะขุดบ่อน้้าตื้น ในช่วง เวลากลางคืน และหากเป็นช่วง หนา้
หนาวหรือฤดูหนาว ได้ยิ่งดี  หากพบว่าที่ใดมีไออุ่นจากพ้ืนดิน ลอยขึ้นก็หมายความว่าที่นั้นมีน้้าใต้ดิน 
พอจะขุดบ่อน้้าตื้นหรือน้้าส่าง ได้ ขณะเดียวกันยังมีความเชื่อและ เทคนิของชาวบ้านบางแห่ง ที่ยังนิยม
ใช้กะลาแห้งครอบ ไว้ตามผิวดินในช่วงกลางคืน  แล้วก็จะมาตรวจสอบหรือพิสูจน์ ดูในตอนเช้า  ซึ่งหาก
พบวา่จุดใดมีไอน้้าเกาะด้านในของกะลามากก็จะแสดงว่าจุดนั้นก็มีน้้ามาก และเม่ือร่วมกันขุดเจาะบ่อ
น้้าตื้นหรือน้้าส่างร่วมกันแล้วบ่อน้้าแห่งนั้นก็จะตก เป็นสมบัติ ของส่วนรวมที่ ชาวบ้าน จะใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และนอกจากนั้นยังมีการขุดวางร่องระบายน้้าตามแปลงนาเพื่อง่ายต่อ
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การดึงน้้าเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะในการท้านาปีในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะต้องมี
ความเร่งรีบด้าเนินการเพ่ือให้เพาะปลูกเสร็จสิ้นตามกรอบของฤดูกาล  

 

 
แผนภาพที่ 4.15 การบริหารจัดการน้้าของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

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

 

 
แผนภาพที่ 4.16 การขุดสระรูปตัว “U” ของชาวนาในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์ 

ในขณะเดียวกันหากพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นโพรงหินหรือมีดินพ้ืนบ่อท่ีไม่ใช่ดินเหนียว การ
ขุดบ่อแบบตัวยูก็ยิ่งเป็นผลดีเพราะจะท้าให้ ตะกอนที่ถูกพัดพามากับโคลนเลนยามน้้าไหลบ่าจะเป็น
ตัวเชื่อมประสานหรือ อุดพ้ืนบ่อให้กักเก็บน้้าได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากบ่อน้้าตื้นหรือ
สระน้้าตามหัวไร่ปลายนาหรือตามร่องน้้าไหลนั้น ชาวบ้านก็จะมีน้้าเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัวหรือท้าการเกษตรขนาดเล็กๆ เพ่ือเป็นรายได้เสริมในหน้าแล้ง เช่น การเพาะปลูกพริก มะเขือ 
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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 

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
คละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือ ความพอดี ให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตน และ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว   



๒๐๐ 
  

องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของคนในภูมิภาคนี้ถือ เป็นองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของการเข้าใจและเข้าถึงกฏหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการพร้อมที่จะด้าเนินวิถีชีวิต
ให้เป็นไปหรือสอดคล้องกับระบบหรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างแนบชิด แอบอิง หรือ
เป็นไปในลักษณะหนึ่งเดียว  และถือ เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการประมวลและจัดให้เป็นระบบ ในทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิชาการ หากแต่เป็น องค์ความรู้ ที่มาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดทางความคิด ซ่ึงไม่อาจเรียนรู้ผ่านถ่ายทอด
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือของโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้
เหล่านี้โดยผ่านวิถีชีวิต และได้รับการพัฒนาหรือยกระดับไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ธรรมชาติ และยังเปน็ฐานส้าหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของสังคมคนเมืองในปัจจุบัน รวมถึงยังเป็น
ทางเลือก ในการบริหาร จัดการน้้า อย่างยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้เพราะแนวคิดหรือองค์ความรู้ข้างต้นจะ
ก่อให้ เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศ วิถีแห่งธรรมชาติ  ดังการจัดการน้้าในรูปแบบประปาภูเขาของ
ชุมชนธารมะยม ต้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.17 

 

 
แผนภาพที่ 4.17 รูปแบบการจัดการน้้าของชุมชนธารมะยมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  
 

หลักการส้าคัญของการจัดการน้้าของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  หลักการส้าคัญของการ
จัดการทรัพยากรของคน พ้ืนที่นี้ คือ การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ และที่ผ่านมาชาวบ้านเรียนรู้เพ่ือ
ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและระบบนิเวศโดยการเฝูาสังเกตธรรมชาติ  ทดลองปฏิบัติ  แต่บางครั้ง สิ่ง 
เหล่านี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับของ ระบบราชการ ท้าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการน้้าตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตั้งอยู่บนหลักการเคารพต่อธรรมชาติกลับไม่ได้ถูกน้ามาใช้  และใน
บางครั้งยังมีการ ปรับตัวหรือปรับวิธีการผลิต การเลือกพืช การเลือกวิธีการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ไป
เปลี่ยนแปลงทีท่้าให้เกิดการเสียศูนย์ ซ่ึงเป็นหลักการหรือปรัชญาไม่ใช่แค่เพียงว่าจะ บริหารจัดการน้้า
อย่างไร จะท้าเหมืองฝายอย่างไร จะเอาน้้าผุดมาใช้อย่างไรเท่านั้น  

                                           
 ศศิน เฉลิมลาภ, เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2555, หน้า 77. 



๒๐๑ 
  

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 

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
หรือปุาไม้จะเห็นได้ว่าหลักการจัดการทรัพยากรของชาวบ้านและชุมชนในพื้นท่ีนี้ ที่ตั้งอยู่บนองค์ความ
รู้และความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย  มีการจัดองค์กร ชุมชนและระหว่างชุมชน ที่มีฐาน
จากการเอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน อุดหนุนเจือจานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามจ้าเป็นเร่งด่วน และ เป็นระบบ
ศีลธรรมที่เกื้อหนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ขณะเดียวกันใน การก่อตัวของชุมชนและเครือข่าย ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ นั้น ใน
หลายพื้นท่ี มีการผลิต สินค้าการเกษตร ออกมาไม่เหมือนกัน ทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ แต่ สายน้้า 
แม่วงก์ก็ยังคงเป็น ตัวเชื่อมระหว่าง ส้าคัญระหว่างอาชีพเกษตรกรเหล่านั้น ฉะนั้นล้าน้้าแม่วงก์ จึง
เปรียบประหนึ่งสายใยชีวิตที่เรียงร้อยผู้คนตั้งแตพ้ื่นที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  พ้ืนที่
กลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าในพื้นที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้าซึ่งมีความแตกต่าง
ค่อนข้างสูงและยังมีความเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ให้กลับกลาย  
เปน็เครือข่ายประชาชนเข้าด้วยกัน ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝุายต่างก็เผชิญปัญหาร่วมกันและ
ขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 
ต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุกวิกฤตที่
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เกิดข้ึนการพัฒนาที่เห็นภาพเป็นรูปธรรมทางการบริหารจัดการ ก็คือ มีการส่งข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวก็จะยังคงมีถึงกันเสมอโดยผ่านเครื่อข่ายผู้น้าท้องที่ เป็นต้นว่า ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก้านัน หรือผ่านกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือ อบต. ที่อยู่ในพื้นท่ี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
คอยสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนักเข้าสนับสนุนเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันเมื่อปัญหาความแห้งแล้งมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องมาจาก
ปรากฏการณเอลนิโญหรือลานิญ่า หลายชุมชนเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้้าโดยการ
ผลักดันและร้องขอให้ทางภาครัฐด้าเนิน การสร้าง ฝายหรือประตูระบายน้้า เพ่ือเป็น เครื่องมือในการ  
ทดน้้าหรือกักเก็บน้้าเพื่อเกษตรกรในพ้ืนที่ตั้งแต่พ้ืนทีร่ิมปุาเขา 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
หลาก น้้าท่วม และน้้าแล้งในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันน้ามาซึ่งการสร้าง
อาชีพและความสุขในครัวเรือนเนื่องจากพ่อแม่ไม่ต้องตระเวณออกไปขายแรงงานในช่วงฤดูแล้งตาม
โครงการก่อสร้างในต่างจังหวัด แต่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าที่หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ  
สร้างข้ึนมา สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปี 
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แผนภาพที่ 4.18 การบริหารจัดการน้้าของหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ 
 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการตาม แนวพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
แม่วงก์นั้น เป็นการบริหารจัดการที่มาจาก ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน้้าของชาวบ้าน และ
ชุมชน และ เป็นองค์ความรู้ในการ บริหาร จัดการที่ มาจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวัน และ  
สืบทอดความรู้มาจากปูุย่าตายายและบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เป็นฐาน ทาง
ความคิดในการจัดการน้้าของ ผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ เป็นองค์ความรู้ที่ สามารจะอธิบายความ
สลับซับซ้อนของระบบนิเวศของชุมชน ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลาย ที่
เกิดข้ึนตลอดล้าน้้าสายนี้ ผู้คนและชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าแม่วงก์นั้นมี “ความเข้าใจ” ในสภาพภูมิศาสตร์  
เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นรอยต่อกับผืนปุาต้นน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงสลับกับพ้ืนราบใน
ตอนกลางของพ้ืนที่ การก่อเกิดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงเกิดข้ึน 
ประกอบกับประชาชนและชุมชนส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอีสานที่อพยพมาจากดินแดนที่ราบสูง
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเข้ามาตั้งรกรากอาศัย องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้คนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีความ
เข้มแข็ง อดทน และทนอยู่รอดกับสภาพหรือขีดจ้ากัดทางธรรมชาติได้ ฉะนั้นในภาพรวมจึงเห็นว่า
ผู้คนในแถบลุ่มน้้าแม่วงก์สามารถท่ีจะปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มาหลายทศวรรษ  

ส้าหรับในมิติของ “การเข้าถึง” นั้น เมื่อผู้คน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าข้างต้นสามารถอยู่ร่วมกับ
สภาพและพ้ืนที่อย่างผู้มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติพร้อม
ทั้งมีการรักษาความสมดุลให้เกิดขึ้นเพ่ือการด าเนินชีวิตไม่ให้ติดขัด เป็นต้นว่า การขุดสระรูปตัวยู “U” 
การจัดระบบเหมืองฝายไส้ไก่ การจัดระบบประปาภูเขาของชุมชนธารมะยม ที่มีระบบการบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนในการใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการท้านา
ปีหรือท้าไร่ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจและเข้าถึงขีดจ้ากัดทางธรรมชาติที่อาจจะมีท้ังท่วมและ
แล้งคละเคล้ากันไป ฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติก็คือการสร้าง “ระบบความสมดุล” หรือ ความพอดี ให้เกิดข้ึนกับที่นาหรือท่ีไร่ของตนและ
พยายามที่จะสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดข้ึนเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในครอบครัว 
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ในมิติของ “การพัฒนา” นั้น ล้าน้้าแม่วงก์ท่ี เปรียบ เสมือนสายโลหิตส้าคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตผู้้คนตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้้าที่อยู่รายรอบอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนทีก่ลางน้้าซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้้าใน
พ้ืนที่ราบในเขตอ้าเภอลาดยาว และพ้ืนที่ปลายน้้า ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างสูงและยังมีความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ยามแห้งแล้งทุกคนทุกฝุายต่างก็เผชิญปัญหา
ร่วมกันและขณะเดียวกัน ในยามฤดูน้้าหลากในปีที่มีฝนตกหนักและตกชุก ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้าต่างก็เชิญกับบัญหาน้้าหลาก น้้าท่วมขัง ไล่เรียงและส่งทอดกันมาเป็นล้าดับเช่นกัน แต่ในทุก
วิกฤตที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบเครือข่าย 
และมีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวพระราชด้าริบนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่มาจาก ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และชุมชน และ เป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่
เกิดจากการปฏิบัติทดลองในชีวิตประจ้าวันและสืบทอดความรู้ มาจากปูุย่าตายายและบรรพบุรุษ ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เป็นฐานทางความคิดในการจัดการน้้าของ ผู้คนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้า
แม่วงกเ์ป็นองค์ความรู้ที่สามารจะบูรณาการเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับ ความสลับซับซ้อนของระบบ
นิเวศของชุมชน และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้นตลอดล้าน้้า
สายนี้ จะมีแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการน้้าขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีน้าพาให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปัญหาที่
เกิดข้ึนในแห่งความวิกฤตปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรื่องน้้าในลุ่มน้้าแห่งนี้ ดังแสดงเป็นแผนภาพดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 4.19 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์  

เข้าถึง 
เข้าใจ 

พัฒนา 

การบริหารจัดการน้ า 
แบบยั่งยืน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบูรณาการ 
ตามแนวพระราชด าร ิ

การปรับตัวเข้ากับธรรมชาต ิ

การอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิภูมิปัญญาท้องถิ่น 
/ องค์ความรู้ 

การรักษาความสมดุล 



๒๐๕ 
  

4.5 ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการ
บริหารจัดการน้้าในพื้นที่กลางน้้า 

การวิจัย เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  โดยมุ่งหวังที่จะมีกรอบการบริหาร จัดการปัญหาอุทกภัยแบบ
บูรณาการของภาคีเครือข่าย  เพ่ือให้เกิดกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกัน พบ
รายละเอียดดังนี้ 

4.5.๑ กระบวนการจัดการปัญหาอุทกภัยกับบทบาทของภาคีเครือข่าย  

คณะผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ผลกระบวนการจัดการน้้ากับบทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  จากกลุ่มตัวอย่างที่มาจาก
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีกลางน้้า จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ทั้ง
ในภาพรวมและรายละเอียดรายด้าน ดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

โดยภาพรวม                              (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
     ๑. การรับรู้ข่าวสาร    ๓.๗๘ .๖๖๐ มาก 
     ๒. การปรึกษาหารือ   ๔.๐๗ .๕๑๓ มาก 
     ๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น    ๔.๑๙ .๔๓๗ มาก 
     ๔. การตัดสินใจ   ๓.๙๑ .๕๓๔ มาก 
     ๕. การใช้กลไกกับการขับเคลื่อน ๓.๙๑ .๕๓๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ .๔๒๓ มาก 
 
จากตารางท่ี 4.21  พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับบทบาท บทบาทขององค์กรภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x  =๓.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (x =๔.๑๙) รองลงมาได้แก่ การปรึกษาหารือ (x =๔.๐๗) การตัดสินใจ (x = ๓.๙๑) และน้อยผล
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือการรับรู้ข่าวสาร   (x = ๓.๗๘)  

 
 
 
 



๒๐๖ 
  

ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร                                         (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. การรับรู้ข่าวสารของภาคีเครือข่ายในการวางแผนงาน

ปูองกันปัญหาอุทกภัย  
๑.๙๕ ๑.๐๕๕ น้อย 

๒. การร่วมรับรู้ระบบในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ของ
ภาคีเครือข่าย ๒.๓๔ ๑.๒๙๙ น้อย 

๓. การรับรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหา
อุทกภัย ของภาคีเครือข่าย 

๓.๔๒ ๐.๘๐๓ ปานกลาง 

๔. การรับรู้ข่าวสารวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันปัญหา
อุทกภัย  ๓.๘๖ ๐.๕๔๔ มาก 

๕. การรับรู้ข่าวสารของภาคีเครือข่ายในการวางแผนงาน
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  ๓.๖๑ ๐.๙๑๔ มาก 

๖. การร่วมรับรู้ระบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของ
ภาคีเครือข่าย ๒.๗๙ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

๗. การรับรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของภาคีเครือข่าย ๔.๓๖ ๐.๗๒๖ มาก 

๘. การรับรู้ข่าวสารวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหา
อุทกภัย  ๓.๗๔ ๐.๗๕๗ มาก 

๙. การรับรู้ข่าวสารและระเบียบเกี่ยวกับการเยียวยา
ปัญหาอุทกภัย  ๓.๔๖ ๐.๕๖๗ ปานกลาง 

๑๐ การรับรู้ข่าวสารและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยา
ปัญหาอุทกภัย  

๓.๔๓ ๐.๗๐๘ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๒๙ ๐.๔๒๐ ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.22  พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x =๓.๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การรับรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ของภาคีเครือข่าย (x =๔.๓๖) รองลงมาคือการรับรู้ข่าวสารและระเบียบเกี่ยวกับ การเยียวยา
ปัญหาอุทกภัย  (x =๓.๔๖) ส่วนที่น้อยท่ีสุดคือ การรับรู้ข่าวสารของภาคีเครือข่ายในการวางแผน งาน
ปูองกันปัญหาอุทกภัย  (x =๑.๙๕)  

 



๒๐๗ 
  

ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ด้านการปรึกษาหารือ                                      (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายในการวางแผน

งานปูองกันปัญหาอุทกภัย  
๒.๗๐ ๐.๙๗๒ ปานกลาง 

๒. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายในการจัดวาง
ระบบในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๒.๕๕ ๑.๐๒๗ ปานกลาง 

๓. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๒.๓๓ ๐.๙๒๓ น้อย 

๔. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๒.๗๘ ๑.๐๔๖ ปานกลาง 

๕. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายในการวางแผน
งานแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๒.๕๓ ๐.๙๐๙ ปานกลาง 

๖. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึงระบบใน
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

๒.๗๒ ๑.๒๔๓ ปานกลาง 

๗. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายเก่ียวกับ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  

๒.๖๕ ๑.๑๗๕ ปานกลาง 

๘. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๒.๙๗ ๑.๒๘๐ ปานกลาง 

๙. มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึงระเบียบ
เกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  

๒.๙๑ ๑.๑๔๐ ปานกลาง 

๑๐ มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  ๓.๙๖ ๐.๙๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๒.๘๑ ๐.๖๒๙ ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.23  พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ด้านการปรึกษาหารือ 
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ปานกลาง  (x =๒.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปรึกษาหารือ
ของภาคีเครือข่ายถึง วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  (x =๓.๙๖) รองลงมาคือ  มีการ
ปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึง วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  (x =๒.97) ส่วนที่มี
คะแนนต่้าที่สุดในด้านนี้คือ มีการปรึกษาหารือของภาคีเครือข่ายถึง กฎระเบียบเกี่ยวกับ การปูองกัน
ปัญหาอุทกภัย  (x =๒.33)  
 



๒๐๘ 
  

ตารางท่ี 4.24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ด้านการประชุมรับฟังความคิดเห็น                                            (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายใน

การวางแผนงานปูองกันปัญหาอุทกภัย  
๔.๔๑ ๐.๔๙๓ มาก 

๒. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ในการจัดวางระบบในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๔.๕๖ ๐.๖๒๑ มากที่สุด 

๓. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๔.๑๖ ๐.๙๕๘ มาก 

๔. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๔.๕๓ ๐.๗๑๑ มากที่สุด 

๕. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายใน
การวางแผนงานแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๔.๐๔ ๐.๘๒๕ มาก 

๖. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงระบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

๔.๑๕ ๐.๕๗๔ มาก 

๗. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  

๔.๕๘ ๐.๗๕๓ มากที่สุด 

๘. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๔.๓๐ ๐.๖๖๔ มาก 

๙. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงระเบียบเกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  

๔.๐๘ ๐.๖๓๘ มาก 

๑๐ มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  

๔.๓๘ ๐.๗๒๕ มาก 

 ภาพรวม ๔.๓๑ ๐.๔๙๗ มาก 
 

ตารางท่ี 4.24 พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ด้านการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๔.๓๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็น ของภาคีเครือข่ายเก่ียวกับ กฎระเบียบเกี่ยวกับ การ แก้ไข ปัญหา  (x =๔.๕๘) 
รองลงมาคือ มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของภาคีเครือข่ายถึง วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การปูองกัน
ปัญหาอุทกภัย  (x =๔.๕3) และท่ีน้อยที่สุดในด้านนี้ คือ มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของภาคี
เครือข่ายในการวางแผนงานแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  (x =๔.๐๔)  

 



๒๐๙ 
  

ตารางท่ี 4.25  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ด้านการตัดสินใจ          (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการ

วางแผนงานปูองกันปัญหาอุทกภัย  ๓.๓๓ ๑.๐๒๑ ปานกลาง 

๒. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการจัด
วางระบบในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๑๕ ๑.๐๕๓ ปานกลาง 

๓. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๒๔ ๑.๒๒๕ ปานกลาง 

๔. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๓๒ ๑.๐๕๙ ปานกลาง 

๕. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการ
วางแผนงานแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๒.๘๑ ๑.๐๖๖ ปานกลาง 

๖. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึงระบบใน
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

๓.๐๑ ๒.๖๒๒ ปานกลาง 

๗. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายเก่ียวกับ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  

๓.๕๓ ๑.๐๑๖ มาก 

๘. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  ๒.๙๓ ๑.๑๐๒ ปานกลาง 

๙. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึงระเบียบ
เกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  ๒.๕๘ ๐๙๗๓ ปานกลาง 

๑๐. มีการตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึงวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  ๓.๒๕ ๑.๐๔๔ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๑๑ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.25  พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ด้านการตัดสินใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการตัดสินใจร่วมกันของ
ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับ กฎระเบียบเกี่ยวกับ การแก้ไข ปัญหา (x =3.53) รองลงมาคือ มีการตัดสินใจ
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการวางแผนงานปูองกันปัญหาอุทกภัย  (x =3.33) และท่ีมีคะแนนน้อย
ที่สุด คือ มี การตัดสินใจร่วมกันของภาคีเครือข่ายถึง ระเบียบ เกี่ยวกับ การเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  
(x =2.58)  

 



๒๑๐ 
  

ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการน้้ากับ บทบาทขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ด้านการใช้กลไกในการขับเคลื่อน                   (n = ๔๐๐) 

การจัดการปัญหาอุทกภัย กับบทบาทของภาคีเครือข่าย  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 
๑. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายใน

การวางแผนงานปูองกันปัญหาอุทกภัย  ๓.๓๘ ๑.๐๗๒ ปานกลาง 

๒. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายใน
การจัดวางระบบในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๓๔ ๐.๙๖๙ ปานกลาง 

๓. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๐๙ ๑.๑๔๗ ปานกลาง 

๔. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาอุทกภัย  

๓.๓๓ ๐.๙๖๘ ปานกลาง 

๕. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายใน
การวางแผนงานแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  

๓.๓๗ ๑.๑๑๔ ปานกลาง 

๖. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
ระบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

๓.๓๙ ๑.๐๕๕ ปานกลาง 

๗. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่าย
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  

๓.๒๑ ๑.๐๕๙ ปานกลาง 

๘. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  ๓.๐๗ ๑.๑๒๐ ปานกลาง 

๙. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
ระเบียบเกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  ๒.๖๘ ๑.๓๑๕ ปานกลาง 

๑๐. มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  ๒.๙๙ ๑.๑๑๐ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๑๘ ๐.๗๓๗ ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.26 พบว่า กระบวนการจัดการน้้ากับบทบาท บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ด้านการใช้กลไกในการ
ขับเคลื่อนโดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการใช้
กลไกในการขับเคลื่อน ของภาคีเครือข่ายถึงระบบใน การ แก้ไข ปัญหาอุทกภัย  (x =3.39) รองลงมา
คือ มีการใช้กลไก ในการขับเคลื่อน ของภาคีเครือข่าย ในการวางแผน งาน ปูองกันปัญหาอุทกภัย  
(x =3.38) และท่ีมีคะแนนน้อยที่สุดในด้านนี้ คือ มีการใช้กลไกในการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายถึง
ระเบียบเกี่ยวกับการเยียวยา ปัญหาอุทกภัย  (x =2.68)  

 



๒๑๑ 
  

4.5.๒ บทบาทภาคีเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทบทบาท
ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
สามารถน้ามาสรุปเป็นประเด็นและหัวข้อที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

จังหวัดนครสวรรค์หรือเมืองสี่แคว เป็นจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
ตอนบน มีเนื้อที่ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ อ้าเภอ ๑๒๘ ต้าบล 
๑,๔๓๗ หมู่บ้าน มีแม่น้้าส้าคัญ ๔ สาย กล่าวคือ แม่น้้าปิง วัง ยม และน่าน ที่มาประสานรวมเป็นหนึ่ง
เดียวคือ “แม่น้้าเจ้าพระยา”  ที่ตลาดปากน้้าโพ นอกจากนั้นยังมีล้าคลองสาขาอีกหลายสิบล้าคลอง  
กระจายไปทั่วทุกส่วนของจังหวัด เป็นต้นว่า ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดมี ๑๗ ล้าคลองขนาดเล็ก
ที่มาจากเทือกเขาใน เขตรอยต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วไหลลงบึงบอระเพ็ด ด้านทิศตะวันตกมีล้า
คลองขนาดใหญ่ ๒ ล้าคลอง คือ คลองโพธิ์ซึ่งเป็นต้นน้้าส้าคัญของลุ่มแม่น้้าสะแกกรังและล้าน้้าแม่วงก์
ซึ่งก้าลังเป็นที่สนใจเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาทให้สร้างเขื่อน
ปิดกั้นล้าน้้าสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ทางด้านทิศเหนือมีล้าคลองสาขาจากล้า
น้้าคลองลานและล้าน้้าคลองวังเจ้า รวมถึงบริเวณส่วนกลางของจังหวัดยังมีล้าคลองท่ีเชื่อมประสาน
ระหว่างสายน้้าส้าคัญๆ หลายสาย ส่วนทางด้านทิศใต้มีล้าคลองสายส้าคัญ คือ คลองอนุศาสตร์ที่
ล้าเลียงน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาไปยังอ้าเภอ    ตาคลีก่อนจะไหลลงสู่จังหวัดลพบุรีเพื่อเชื่อมประสาน
กับลุ่มแม่น้้าปุาสัก 

ปัญหาส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่น้ามาซึ่งปัญหาอุทกภัยที่เห็นชัดที่สุด ก็คือ เรื่อง
การไหลหรือการระบายของน้้าที่มาจากแม่น้าสายส้าคัญท้ัง ปิง วัง ยม น่าน และล้าคลองอีกหลายสิบ
ล้าคลองท่ีไหลลงมารวมเป็นแม่น้้าเจ้าพระยาซึ่งจะต้องไหลผ่านช่องแคบ ๆ ประมาณ ๔๐๐ เมตร 
บริเวณคอสะพานเดชาติวงศ์ซ่ึงห่างจากจุดรวมประสานต้นน้้าเจ้าพระยาเพียง ๑ กิโลเมตร ทั้งนี้จาก
สภาพโดยทั่วไปของแม่น้้าเจ้าพระยา ณ จุดสะพานเดชาติวงศ์นั้นสามารถที่จะรองรับน้้าได้ไม่เกิน
ความจุที่ ๓,๕๐๐ ล้านลูกบาตรเมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที)  ขณะเดียวกันถ้าหากมีมวลน้้าที่มี
ปริมาณที่มากกว่าหรือเกินกว่าค่าเฉลี่ยข้างต้น มวลน้้าก็จะเกิดการไหลเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ราบลุ่มเหนือ
สะพานเดชาติวงศ์ และตามแม่น้้าสายส้าคัญรวมถึงล้าคลองสาขา ทั้งนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ชุมชนทั่วไปใน
หลายอ้าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ และเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัด หรือ ตลาดปากน้้าโพ
อย่างปฏิเสธไม่ได้ 

                                           
 แม่น้้าเจ้าพระยาเกิดจากการไหลรวมกันของแม่น้้าปิง วัง ยม และ น่าน โดยแม่น้้าปิงกับแม่น้้าวัง

ไหลรวมกันที่อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จากนั้นได้ไหลลงมาผ่านจังหวัดก้าแพงเพชร เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
ขณะเดียวกันแม่น้้ายมกับแม่น้้าน่านนั้นได้ไหลมาบรรจบกันที่ต้าบลเกยไชย อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
จากนั้นทั้งสองสายน้้าก็ได้ไหลมารวมกันท่ีตลาดปากน้้าโพ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส้าคัญตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ดร.พีระพล  ไตรทศาวิทย์, ปฏิบัติการผู้ว่าซีอีโอนครสวรรค์ , (นครสวรรค์ : ทิศทางการพิมพ,์ 
๒๕๔๘), หน้า ๑๒๖ -๑๒๗. 

 แม่น้้าปิงมีความจุโดยรวมประมาณ ๑ ,๙๖๐ ลบ.ม./วินาที ส่วนแม่น้้าน่านนั้นมีความจุที่ ๑ ,๓๗๐ 
ลบ.ม./วินาที 
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ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองซึ่งเป็น  
เขตเศรษฐกิจได้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมใหญ่มาแล้วหลายครั้ง เป็นต้นว่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓, 
๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๘ ที่ประสบภาวะน้้าไหลเอ่อเข้าท่วมขัง  
บางปีในตัวตลาดมีระดับความลึกตั้งแต่ระดับเอวไปจนถึงระดับอกและได้สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ขณะที่ในปี ๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๙ ถึงแม้จะมีมวลน้้าจ้านวนมหาศาลไหล
เอ่อเข้าท่วมในหลายพื้นที่เกือบค่อนจังหวัดแต่ในเขตเศรษฐกิจหรือพ้ืนที่เขตเมืองก็ยังสามารถสกัดกั้น
และทัดทานกระแสน้้าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมเมืองได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากมีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดสร้างเขื่อนคอนกรีตในจุดที่เป็นปัญหาและการมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันมาเป็นเวลานานที่คณะท้างานโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความ
เชี่ยวชาญที่จะปูองกันไม่ให้น้้าไหลทะลักเข้าเมืองได้ 

ในแต่ละปีโดยเฉลี่ยประมาณเดือนกันยายนคนนครสวรรค์ก็จะได้ลุ้นกับปริมาณน้้าเหนือ
ที่เริ่มไหลบ่าลงมาท่วมขังยังท้องทุ่งรวมถึงในเขตพ้ืนที่บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติที่มีขนาด
ใหญ่นับแสนๆ ไร่  จากการเก็บข้อมูลของกรมชลประทานพบว่า มวลน้้าที่ปล่อยจากเข่ือนภูมิพล 
จังหวัดตาก จะใช้เวลาเดินทางมาตามล้าน้้าปิงมาถึงจังหวัดก้าแพงเพชรประมาณ ๓๖ ชั่วโมง จาก
จังหวัดก้าแพงเพชรถึงตัวเมืองนครสวรรค์หรือบริเวณต้นน้้าเจ้าพระยา ๒๔ ชั่วโมง สรุปแล้วน้้าจาก
เขื่อนภูมิพลจะเดินทางมาถึงต้นน้้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค์ใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชั่วโมงหรือ ๒ 
วันครึ่ง ขณะเดียวกันหากมีการปล่อยน้้าที่เข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จากเข่ือนแควน้อยบ้ารุงแดน
และล้าน้้าสาขาน้้าจะเดินทางมาถึงตลาดปากน้้าโพหรือต้นแม่น้้าเจ้าพระยาใช้เวลาประมาณ ๔ วันครึ่ง
หรือประมาณ ๑๐๘ ชั่วโมง 

1. มหาอุทกภัย ๒๕๕๔ 

อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นในระหว่างฤดูมรสุมเมื่อพายุหมุนนกเต็นขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของ
เวียดนาม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้
เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยในสัปดาห์แรกของอุทกภัยก็มี
รายงานผู้เสียชีวิตถึงสิบสามคน อุทกภัยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อยังมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก 
และภายในเวลาไม่นานอุทกภัยก็ลุกลามและขยายพ้ืนที่สร้างความเสียหายกว้างใหญ่ยิ่งขึ้น เริ่มจาก
ภาคเหนือก่อนจะลามลงมาทางใต้เมื่อแม่น้้าเจ้าพระยาได้รับน้้าปริมาณจ้านวนมหาศาลจากแม่น้้า
สาขาจนส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคกลางและไหลหลากเข้าท่วมกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในที่สุด   

มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ
สังคมไทย และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายร้ายแรงทั้งในแง่ของปริมาณน้้าและจ้านวนผู้
ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก กล่าวคือ มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า ๑๒.๘ ล้าน
คน ทั้งนี้ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท   โดยท้าให้พ้ืนดินกว่า 
๑๕๐ ล้านไร่ ซึ่งในจ้านวนนี้เป็นทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อ้าเภอ 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๔,๐๘๖,๑๓๘ ครัวเรือน ๑๓,๕๙๕,๑๙๒ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 
๒,๓๒๙ หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๙๖,๘๓๓ หลัง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 



๒๑๓ 
  

๑๑.๒ ล้านไร่ ถนน  ๑๓,๙๖๑ สาย ท่อระบายน้้า ๗๗๗ แห่ง ฝาย ๙๘๒ แห่ง ท้านบ ๑๔๒ แห่ง 
สะพาน/คอสะพาน ๗๒๔ แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร่ ปศุสัตว์ ๑๓.๔๑ ล้านตัว มี
ผู้เสียชีวิต ๘๑๓ ราย (๔๔ จังหวัด) สูญหาย ๓ คน (จ.แม่ฮ่องสอน ๒ ราย จ.อุตรดิตถ์ ๑ ราย)    

ส้าหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังจากท่ีเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้เร่งระบาย
น้้าเต็มพิกัด  หลังจากท่ีมีปริมาณมวลน้้าถูกกักเก็บเหนือเข่ือนเกินความจุ ซึ่งจากรายงานของกรม
ชลประทาน พบว่า ณ วันที่  ๑๕  กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้้าไหลผ่าน ๓,๕๖๘ 
ลบ.ม./วินาที สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๒๕ เมตร  ซึ่งถือเป็นระดับน้้าที่แม่น้้า
เจ้าพระยาสามารถรองรับได้สูงสุดและถ้าหากเพ่ิมสูงขึ้นกว่านี้ก็จะเกิดกรณีน้้าล้นตลิ่ง  ส่วน
สถานการณ์ในระดับวิกฤตท่ีเกิดข้ึนพอสรุปได้ดังนี้  

- วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ระดับน้้าขยับสูงขึ้นไปที่ ๔,๐๓๘ ลบ.ม./วินาที สูงกว่า
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๕๑ เมตร   

- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระดับน้้ายังพุ่งสูงขึ้นเป็น ๔,๕๒๔ ลบ.ม./วินาที สูงกว่า
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๕๔ เมตร   

- วันที่ ๘, ๙, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ มวลน้้าเพิ่มระดับสูงขึ้นเป็น ๔,๖๕๐ ลบ.ม./วินาที 
หรือที่ระดับสูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๘๕ เมตร  ซึ่งถือเป็นระดับที่วิกฤตพอที่จะ
ส่งผลให้คันกั้นน้้าบริเวณหลังโรงไฟฟูาน้้าแข็งเก่าซ่ึงติดกับชุมชนตลาดลาวในเขตเศรษฐกิจเมือง
นครสวรรค์พังทลายลง  จนท้าให้มวลน้้าจ้านวนมหาศาลทะลักเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในตัวเมือง
นครสวรรค์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนสายเอเชียเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ 

- ไม่เฉพาะเท่านั้นระดับน้้าที่มาจากการระบายอย่างเต็มพิกัดของสองเข่ือนใหญ่ยังเพิ่ม
ระดับสูงขึ้นจนเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายสิบปีที่ ๔,๖๘๖ ลบ.ม./วินาที หรือท่ีระดับสูงกว่า
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๘๗ เมตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ส้าหรับสรุปภาพรวมความเสียหายของจังหวัดนครสวรรค์จากมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ นั้น 
พบว่า  มีพื้นท่ีประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยทั้งจังหวัด  ๑๕ อ้าเภอ  ๑๒๓ ต้าบล ๙ เทศบาล ๑.๒๔๔ 
หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยจากน้้าหลาก  ๕ อ้าเภอ ๔๕ ต้าบล ๕๘๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประสบ
ภัยจากน้้าท่วมขัง ๑๐ อ้าเภอ ๗๘ ต้าบล ๖๖๔ หมู่บ้าน ๗๕ ชุมชนเมือง ๑๑๓,๐๙๙ ครัวเรือน 
ประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ๓๕๖,๐๑๒ คน  เสียชีวิต  ๙๑ ราย บ้านเรือนถูกน้้า
ท่วม ๑๑๒,๒๑๙ หลังคาเรือน  โรงเรียน  ๑๐๕ แห่ง  วัด ๑๙๐ แห่ง สถานบริการสารธารณสุข ๔๕  
แห่ง  ถนน  ๖๒  สายและอ่ืน ๆ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน ๑๓ อ้าเภอ 
๙๐๓,๔๐๐ ไร่  การปศุสัตว์ การประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยหน้ากัน  

                                           
 http://th.wikipedia.org/wiki เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ข้อมูลจากกรมชลประทาน http://th.hydro-5.com/HD-06/6-H2.htm. เข้าถึงเมื่อวันท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ 

ปี ๒๕๕๔, สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ , ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. 

http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.hydro-5.com/HD-06/6-H2.htm.%20��Ҷ֧
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นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ว่า น่าจะมีร้านค้า บริษัทห้างร้านและโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต่้ากว่า ๖,๐๐๐ ราย รวมมูลค่ากว่า ๙,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมไปถึงภาคสินค้าคงคลังที่จมไปกับน้้า 
ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก็มีเครื่องจักรและสินค้าได้รับความเสียหายเช่นกัน นอกจากนั้นยังหมาย
รวมถึงความเสียหายจากโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจที่จะต้องอาศัยระยะเวลาฟ้ืนฟูทางกายภาพ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกนับไม่ถ้วน 

2. เหตุและปัจจัยที่ท้าให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ 

การเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า (ต้นแม่น้้าเจ้าพระยา) จากการศึกษาน่าจะมีสาเหตุหลัก
มาจากสภาพทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีลุ่มน้้า และการกระท้าของมนุษย์ต่อสภาพทางกายภาพ
ของลุ่มน้้าเจ้าพระยา ดังที่สรุปวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 7.2.1 แล้วว่า ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหา ๒ 
ประการ คือ  1) เกิดจากสาเหตุจากธรรมชาติ  ทั้งกรณีเกิดฝนตกหนักถือ  กรณีขนาดของล้าน้้า ที่มี
ความตื้นเขินหรือมีความคับแคบ ท้าให้ ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับน้้าไหลบ่าจากพ้ืนที่
ต้นน้้า ประกอบกับลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งมีลักษณะเป็นหุบเขา
และภูเขาท้าให้น้้าท่วมไหลบ่าลงมาท่วมพื้นท่ี ได้ง่าย ขณะเดียวกันปัญหาน้้าท่วมก็มาจากสาเหตุ  
 ๒) จากการกระท้าของมนุษย์  ที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการ การตัดไม้ท้าลายปุา กันอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับมีการ ขยายตัวของชุมชนเมืองและการถมปรับพ้ืนที่และการก่อสร้าง ท้าให้เป็นอุปสรรค
หรือเป็นสิ่งกีดขวางทางระบายของน้้าได้ 

เมื่อเกิด กรณีฝนตกหนัก ในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้าปิง วัง ยม 
น่าน ก็จะท้าให้มีมวล น้้าไหลบ่า ลงมายังพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และบริเวณต้นแม่น้้าเจ้าพระยา 
หลังจากท่ีน้้าในแม่น้้าทั้ง ๔ สายได้ไหลมารวมกันในปริมาณท่ีมากก็จะเกิดปรากฏการณ์น้้าล้นตลิ่งและ
สร้างความเสียหายทั้งต่อพ้ืนที่ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าสาขา และเอ่อล้นเข้า
ท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนที่ชนบทที่ตั้งอยู่ในที่ราบ 2 ฝั่งของแม่น้้า ซ่ึงลักษณะการเกิดและสภาพ
น้้าท่วมที่เกิดข้ึน ในลักษณะข้างต้นนี้จากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2554 
มีสภาพการณ์เกิดข้ึน ดังนี้ 

๑. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2518 เกิดสภาวะน้้าท่วมใหญ่ทั้งลุ่มน้้า สาเหตุเนื่องมาจากมี
พายุดีเปรสชั่นพาดผ่านในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบน ในช่วงเดือนกันยายน ท้าให้มีปริมาณ
น้้าสูงสุดที่จังหวัดนครสวรรค์ถึง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นเหตุให้ปริมาณน้้าในแม่น้้าสาขา
และแม่น้้าเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมที่ราบลุ่มตลอดทั้งสองฟากฝั่งล้าน้้า 

๒. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2521 เกิดขึ้นจากพายุดีเปรสชั่น “เบส” และ “คิท” พาดผ่าน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบนหรือพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นปุาต้นน้้าของแม่น้้าปิง วัง ยม น่าน ส่งผลให้มีปริมาณ
น้้าไหลหลากลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค์ มีประมาณการวัดความเร็วของน้้าที่ 3,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้้าท่วมที่เกิดขึ้นตามพ้ืนที่การเกษตรและชุมชน แต่มีความรุนแรง
ไม่มากนัก  
                                           

 วารสาร หอการค้า ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑๕๕ ประจ้าเดือนธันวาคม  ๒๕๕๔. 



๒๑๕ 
  

๓. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2523 เกิดจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านภาคเหนือของประเทศ
ไทยช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนบนหรือพ้ืนที่สูงซึ่ง
เป็นปุาต้นน้้าของแม่น้้าปิง วัง ยม น่าน จนมีปริมาณน้้าไหลหลากผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีความเร็วสูง
ถึง 4,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้้าหลากดังกล่าวเมื่อเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ได้ไหลล้นเข้าท่วมทุ่งซึ่งเป็นพ้ืนราบและชุมชนในหลายอ้าเภอ  

๔. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ.2526 เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุม
พาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม รวมทั้งได้รับอิทธิพลพายุโซน
ร้อน “เชอร์เบอร์ท” ในระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคมในปีเดียวกัน และพายุดีเปรสชั่น “คิม” ระหว่าง
วันที่ 17 – 20 ตุลาคม ส่งผลให้ปริมาณน้้าในล้าน้้าต่างๆ มีปริมาณน้้าสูงสุดประจ้าปี โดยเฉพาะที่
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้้า 2,290 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม) 
แม่น้้าสะแกกรังที่อ้าเภอสว่างอารมณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในพ้ืนที่อ้าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ที่มีพ้ืนที่คาบเก่ียวกัน ก็มีปริมาณความเร็วของน้้าไหลแรงสูงสุดถึง 1,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท้าให้ปริมาณน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาและพ้ืนที่ข้างเคียงเกิดการท่วมขัง 

๕. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันตลอดช่วงฤดูฝน
เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่้าและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่าง
สม่้าเสมอ ครอบคลุมทั้งลุ่มน้้าเจ้าพระยา อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากพายุทั้งทางตรงและทางอ้อม (พายุ
แกรี่, พายุเฮเลน, พายุโลอิส และพายุนินา) จนเป็นเหตุให้เกิดสภาวะอุทกภัย โดยสภาพน้้าของแม่น้้า
เจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้้าหลากความเร็วสูงสุด 4,820 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ถึงแม้ว่าปีนั้นเขื่อนภูมิพลจะสามารถเก็บกักน้้าจากลุ่มน้้าปิงไว้ได้ท้ังหมด แต่ขณะเดียวกันเข่ือนสิริกิติ์
กลับไม่สามารถทัดทานมวลน้้าจ้านวนมาหาศาลได้ จึงจ้าเป็นต้องระบายน้้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ปริมาณน้้าเต็มเข่ือนและเกินกว่าระดับเก็บกักท่ีเขื่อนจะสามารถรองรับ ส้าหรับปริมาณน้้าที่ระบาย
ออกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมในปีนั้นคิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณน้้าของแม่น้้า
เจ้าพระยาทั้งหมด 

๖. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2539 จากการวิเคราะห์พบว่าสภาพน้้าท่วมในปีนั้นเกิดจาก
ปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่าสาเหตุจากปริมาณน้้า
เหนือไหลหลากเหมือนกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยสามารถวัดปริมาณความเร็วของน้้าที่ไหลผ่าน
จังหวัดนครสวรรค์ได้ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และถือเป็นความโชคดีท่ีความรุนแรงของน้้า
ท่วมในปีนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตรและชุมชนมากนัก  

๗. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยปีนั้นพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนจ้านวน 4 
ลูก พายุไต้ฝุุนจ้านวน 11 ลูก และพายุดีเปรสชั่นอีกจ้านวน 2 ลูก ที่พัดเข้ามาควบคู่ไปกับการเกิดลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมอากาศต่้าจ้านวน 4 ครั้ง จนเป็นเหตุให้เกิดสภาวะอุทกภัยโดยสภาพ
น้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้้าหลากความเร็วสูงสุดมากกว่า 4,2๐0 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จนท้าให้ในทุกพ้ืนที่และทุกชุมชนที่แม่น้้าปิง วัง ยม น่าน ไหลผ่านในอ้าเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้้าท่วมขังนานนับเดือน 



๒๑๖ 
  

๘. สภาพน้้าท่วมปี พ.ศ. 2554 และความเสียหายที่เกิดข้ึนเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกมาก ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประมาณ 39% ในพื้นที่ภาคเหนือ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการณ์ถึงร้อยละ 22 
ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ภาคกลางยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนไหหม่า นกเต็น ไห่ถาง เนสาด  นาล
แก และร่องความกดอากาศต้่าก้าลังแรงท่ีพาดผ่านภาคเหนือ ท้าให้ทุกพ้ืนที่เกิดพายุฝนตกหนักและมี
ปริมาณน้้าท่าสะสมมากกว่าค่าปกติ ส้าหรับปริมาณน้้าสูงสุดที่ไหลต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม 2554 ที่ไหลมามารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้้าสูงสุดที่ 4,686
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้้าไหลผ่าน 36,961 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 
2538 ถึง 9,890 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาที่มวลน้้าไหลผ่านอ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์จ้านวนมหาศาลที่มีระดับความเร็วและกินระยะเวลายาวนานกว่ามากเหตุการณ์น้้า
ท่วมขังในหลายๆ ปีที่ผ่านมา หากคิดปริมาตรน้้าสะสมที่ไหลผ่านอ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 พบว่า มีประมาณ 36,961 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และมีปริมาณมากกว่าปี พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเพียง 27,071 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ 9,890 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้นจึงส่งผลให้สถานการณ์น้้าท่าของพ้ืนที่ตอนต้นแม่น้้าเจ้าพระยาโดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองรวมถึงพ้ืนที่ทางการเกษตรและอ่ืนๆ เริ่มพบปัญหา
วิกฤตตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนกันยายน 2554 ขณะเดียวกันในปีนั้นมีรายงานว่าการระบายน้้าใน
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2554 มีปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้า 
2,842.5 และ 2,340.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ซึ่งท้าให้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้้าเก็บกักใน
อ่างเก็บน้้าเท่ากับ 12,481.0 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92.0 ของความจุในการเก็บกัก 
ขณะที่เข่ือนสิริกิติ์มีปริมาณน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าเท่ากับ 9,404.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ เวลานั้น
คิดเป็นร้อยละ 99.0 ของความจุเก็บกัก ก่อนที่จะมีการระบายน้้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 
2554 เป็นปริมาณ 776.0 และ 1,830.5 ล้านลูกบาศก์เมตรของทั้งสองเขื่อนในเวลาต่อมา 

จากการรายงานของกรมชลประทาน พบว่า ที่สถานีตรวจวัดปริมาณน้้า C.2 อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดปริมาณน้้าที่ต้นแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณหลังค่ายจิรประวัติ 
นครสวรรค์ และพบว่าแม่น้้าเจ้าพระยาจะมีความจุล้าน้้าเพียง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  หาก
พบว่ามีปริมาณน้้าที่เร็วหรือสูงกว่านี้น้้าก็จะไหลเอ่อล้นล้าน้้าเข้าท่วมพ้ืนที่ราบหรือท้องทุ่งการเกษตร
รวมถึงชุมชนที่อยู่ในที่ราบต่้า และจากข้อมูลพบว่าน้้าได้เริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีและชุมชนต่างๆ ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 มีปริมาณน้้าไหลผ่าน 3,013 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ที่ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 0.3 เมตร และมีปริมาณน้้าไหลผ่านสูงสุด  3,721 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ที่ระดับน้้าสูงกว่าตลิ่ง 1.6 เมตร วันที่ 21 กันยายน 2554 ก่อนที่จะรุนแรงและสร้างความ
เสียหายในภาพรวมทั้งจังหวัดนานนับ ๖๐ วันหลังจากนั้น 

3. การต่อสู้และปูองกันมหาอุทกภัย  

ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์นั้นแนวทางในการต่อสู้และปูองกันปัญหาอุทกภัย
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ชาวนครสวรรค์จะเป็นกลุ่มคนที่ผูกพันอยู่กับสายน้้าสังเกตได้จาก
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สภาพบ้านเรือนที่อยู่ในที่ราบลุ่มที่มีน้้าท่วมขังเป็นประจ้าทุกปี  โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมปลูก
สร้างบ้านเรือนในสภาพยกใต้ถุนสูงและมีเรือแจวเก็บไว้เกือบทุกหลังคาเรือน  นอกจากนั้นยังนิยมทาสี
บ้านเรือนในลักษณะสีสดใสไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีส้ม สีฟูา ทั้งนี้เหตุผลส้าคัญก็คือจะช่วยให้มองเห็นใน
ระยะไกล ๆ ในกรณีที่เกิดน้้าท่วมหรือน้้าหลากซ่ึงจะเป็นการง่ายที่จะพายเรือลัดเลาะเวิ้งน้้ากลับบ้าน
ได้ถูก 

ส้าหรับการต่อสู้และปูองกันอุทกภัยหรือมหาอุทกภัยนั้นหากเป็นพื้นท่ีตามท้องถิ่นหรือ
ชนบททั่วไปก็จะมีการต่อสู้และปูองกันในช่วงแรก ๆ ที่มีน้้าหลากเข้าไปในพ้ืนที่  โดยใช้วิธีการขุดลอก
คูคลองเพ่ือเร่งระบายน้้าให้ออกจากพ้ืนที่ได้ดีขึ้น พร้อมกันนั้นส่วนหนึ่งก็จะมีการสร้างคันดินกั้นน้้า
หรือวางแนวกระสอบทรายเพ่ือไม่ให้น้้าหลากเข้าพ้ืนที่  ทั้งนี้หากน้้าไหลหลากมามากก็จะยอมหรือ
ปล่อยให้หลากไปตามธรรมชาติ 

ขณะเดียวกันในภาพของการปูองกันและการต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่องก็คือ ภาพการต่อสู้ของเทศบาลนครนครสวรรค์ทั้งในภาพอดีตและในปัจจุบัน  
หลังจากท่ีเขตเมืองหรือเขตเศรษฐกิจประสบปัญหาน้าท่วมได้รับความเสียหายมาหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๓, ๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๘ ที่ประสบภาวะน้้าไหลเอ่อ
เข้าท่วมขังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ส่วนในปี ๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๙ ถึงแม้จะ
มีมวลน้้าจ้านวนมหาศาลไหลเอ่อเข้าท่วมในหลายพื้นที่เกือบค่อนจังหวัด  แต่ในเขตเศรษฐกิจหรือ
พ้ืนที่เขตเมืองสามารถสกัดก้ันและทัดทานกระแสน้้าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมเมืองได้  ก่อนที่สุดท้ายมหา
อุทกภัย ๒๕๕๔ จะมากระหน่้าซ้้าเติมจนเกิดรอยแผลแห่งความเสียหายเกือบมิดทั้งเมือง 

ส้าหรับแนวทางท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ใช้ในการปูองกันเขตเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัย 
๒๕๕๔ นั้นได้ยึดเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นมาในรอบ
หลายสิบปี  โดยน้าเอาแนวคิดและความส้าเร็จในการปูองกันปัญหาน้้าท่วมในปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙ 
มาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การวางแผนที่จะท้าการปิดล้อมพ้ืนที่เศรษฐกิจด้วยการให้
ความส้าคัญกับระบบท่อระบายน้้าซึ่งโยงเป็นใยแมงมุมทั่วทุกถนนและตามตรอกซอกซอยของแต่ละ
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้และท้าความเข้าใจกับทิศทางการไหลของน้้าที่อาจจะไม่ไหลไปตามทิศทางปกติ
ในกรณีที่มีน้้าท่วมขัง หรือ กรณีที่มีน้้าในแม่น้้าหนุนสูงขึ้นซึ่งน้้าอาจจะทะลักหรือไหลย้อนตามท่อเข้า
มาในชุมชนเมือง  ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางข้างต้นเทศบาลนครนครสวรรค์ก็จะด้าเนินการอุดท่อ
ระบายน้้าตามจุดเสี่ยง หรือ ท้าการบล็อกท่อด้วยกระสอบทราย จากนั้นก็จะด้าเนินการติดตั้งเครื่อง
สูบน้้าขนาดใหญ่เพ่ือสูบน้้าเสียจากชุมชนลงสู่แม่น้้า   

ในขั้นต่อมาคือก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตริมน้้าที่ขยายพื้นที่เป็นแนวยาวริมฝั่งแม่น้้า
เจ้าพระยา ตามมาด้วยการสร้างพนังไม้เสริมแนวเขื่อนกรณีท่ีมีน้้าสูงกว่าแนวสันเขื่อน และการสร้าง
คันหินคลุก คันดินลูกรัง การวางแนวกระสอบทราย การใช้คันผสม เป็นต้นว่า ๑)  ด้านหน้าเป็น
กระสอบทรายด้านหลังเป็นแนวหินคลุก การใช้คันผสม ๒)  ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์
ด้านหลังเป็นแนวคันดินลูกรัง การใช้คันผสม ๓) ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์ด้านหลังเป็นแนว
กระสอบทราย การใช้คันผสม และ ๔)  ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์ด้านหลังเป็นแนวคันดิน
เหนียว  รวมถึงวิธีการน้าผ้าใบไปคลุมตามแนวคันกั้นน้้าในรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นเพ่ือปูองกันเม็ดฝนที่
จะซะล้างหรือปูองกันน้้าไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาตามช่องว่างซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงในยามวิกฤต  
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ทั้งนี้แนวปูองกันต่าง ๆ นั้นก็จะด้าเนินการตามจุดเฝูาระวังหรือจุดเสี่ยง และบางส่วนยังเสริมพ้ืนผิว
การจราจรให้สูงขึ้นโดยวางหินคลุกเพ่ือปรับสภาพถนนให้เป็นแนวกั้นน้้าอีกชั้นหนึ่ง    

ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ยังมีระบบสูบน้้าใต้ดิน ๕ จุดสนับสนุนการปูองกันปัญหา
อุทกภัย  โดยจุดแรกตั้งอยู่บริเวณปลายถนนอรรถกวีใกล้กับธนาคารกรุงไทย  จุดที่สองปลายถนนมาตุ
ลีข้างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จุดที่สามอยู่ข้างสะพานเดชาติวงศ์ จุดที่สี่อยู่ข้างศาลเยาวชน
และครอบครัวนครสวรรค์ และจุดที่ห้าจุดสุดท้ายปลายถนนหน้าตลาดศรีนครสะพานด้า ซึ่งเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตเครื่องสูบน้้าทั้งใต้ดินและบนดินของจังหวัดนครสวรรค์สามารถสูบน้้าออกจากเขตตัวเมือง
ได้วันละไม่ต่้ากว่า  ๑  ล้านลูกบาศก์เมตร 

ถึงแม้เหตุการณ์ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔ จะมีกระแสน้้าไหลทะลักเข้าท่วมเมือง แต่
จากการตรวจสอบในกล้อง CCTV ในจุดที่เกิดปัญหาพบว่า แนวปูองกันน้้าของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ยังคงท้าหน้าที่อย่างแข็งแรง จะผิดพลาดก็ตรงที่มีประชาชนลากเรือแจวเข้าออกข้ามแนว
ปูองกันจนเกิดรอยแยกเพียงจุดเดียวก่อนที่จะขยายวงกว้างข้ึนเพราะแรงดันอันมหาศาลของมวลน้้า  
สุดท้ายก็ท้าให้มวลน้้าไหลทะลักเข้าตัวเมืองในที่สุด   ซึ่งจุดดังกล่าวคือบริเวณหลังโรงไฟฟูาน้้าแข็งเก่า
ติดกับชุมชนตลาดลาว  ซึ่งกว่าเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน้า Big Bag ไปวางก้ันน้้าได้ส้าเร็จ
ก็ส่งผลให้เกิดน้้าท่วมสูงเกือบทั้งเมือง  และเม่ือด้าเนินการเรียบร้อยแล้วก็เร่งด้าเนินการสูบน้้าที่ขังอยู่
ในตัวเมืองออก 

4. การเยียวยาช่วยเหลือหลังมหาอุทกภัย 

ในภาพรวมของจังหวัดมีการสนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาจากรัฐ เป็นต้นว่ามอบถุง
ยังชีพ  ๒๘๙,๔๔๙  ชุด, น้้าดื่ม ๖๙,๕๖๔ ชุด, เรือพาย/เรือท้องแบน  ๕๙๘  ล้า, เครื่องสูบน้้า  ๑๓๙  
เครื่อง, สุขาลอยน้้า  ๑๓๒  หลัง, เต็นท์ที่พัก  ๒๔๕  หลัง, กระสอบทราย ๒ ล้าน ๒ แสนใบ, รถผลิต
น้้าดื่ม  ๕  คัน, สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการ ๑,๕๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าบริการ ๙๖,๙๔๒ คน 
แจกจ่ายยา ๙๒,๑๐๗ ชุด, จัดสถานที่รองรับผู้ประสบภัย ๑๓ แห่ง มีผู้อพยพเข้าพักอาศัย ๒,๖๒๖ 
ครัวเรือน ๙,๑๕๖ คน นอกจากนั้นภาครัฐยังมีการจ่ายเงินเยียวยาบ้านถูกน้้าท่วมครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ 
บาทตามมติ ครม. จ้านวน ๑๑๒,๑๗๑ ครัวเรือน และเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจ้านวน ๙๑ ราย 
รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ไม่เฉพาะเท่านั้นยังมีการจ่ายชดเชยความเสียหายในด้านต่างๆ รวมถึง
สวัสดิการ การลดหย่อนภาษี การฟ้ืนฟูสถานประกอบการและรัฐยังให้สนับสนุนฟื้นฟูในรูปแบบอื่นๆ  

ในขณะที่การสนับสนุนช่วยเหลือของเทศบาลนครนครสวรรค์หลังจากเกิดมหาอุทกภัย 
๒๕๕๔ ดูเหมือนจะได้รับบทหนักเกือบทุก ๆ เรื่อง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร 
บุคลากรหน่วยงานข้างเคียง เช่น ต้ารวจ ทหาร และประชาชนผู้รักถ่ินฐานต่างออกมาสนับสนุน
ช่วยเหลือกันในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การรีบช่วยเหลือและขนย้ายประชาชนและข้าวของที่จ้าเป็นออกจาก
จุดเกิดเหตุ การร่วมกันปูองกันน้้าที่ก้าลังทะลักเข้ามาท่วมเมือง การเข้าไปดูแลเรื่องระบบน้้าประปาที่
ถูกน้้าท่วมขังท้าให้ไม่สามารถผลิตน้้าประปาได้ในช่วงวันสองวันแรกให้กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งเพื่อให้
ประชาชนมีน้้าดื่มน้้าใช้  การตั้งศูนย์อพยพ การดูแลเรื่องอาหารการกิน เรื่องการรักษาสุขภาพ   
ขณะเดียวกันหลังจากน้้าลดภารกิจในการเก็บกวาดขยะจ้านวนกว่า ๑๕,๐๐๐ ตัน  การล้างท้าความ
                                           

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน, เล่าเรื่อง..เมื่อปากน้้าโพแตกแค่แผลเดียว. 
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สะอาดเมือง การจัดเก็บคันดินและหินคลุกรวมถึงแนวกระสอบทราย พนังก้ันน้้า และท่ีส้าคัญ คือ 
การเร่งแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียที่ขังตามแอ่งหรือที่ลุ่มต่้าต่าง ๆ ซึ่งสร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและ
ยังเป็นที่เพาะเชื้อโรคนานาชนิด  ผู้ที่เก่ียวข้องต้องน้าปูนขาวเข้าไปหว่านเพ่ือให้น้้าที่ขุ่นตกตะกอนและ
มีสีใสขึ้น พร้อมกันนั้นยังน้าน้้าหมักชีวภาพ หรือ E.M. ไปใส่ตามจุดที่มีปัญหาซึ่งก็สามารถลดกลิ่น
เหม็นของน้้าลงได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงเร่งสูบน้้าเสียจากท่อระบายน้้าออกจากเมืองควบคู่กันไปอีก
ทางหนึ่ง   

โดยสรุปแล้วหลังจากท่ีอุดพนังกั้นน้้าในจุดที่เป็นต้นเหตุให้น้้าทะลักเข้าเมืองเสร็จในวันที่  
๑๗  ตุลาคม หลังจากนั้นเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ใช้เวลาในการสูบน้้าจ้านวนมหาศาลออกจากเมือง
จนแห้งสนิทเพียง ๒ สัปดาห์ รถทุกชนิดวิ่งได้ในทุกตรอกซอยและสถานีขนส่งผู้โดยสามารถให้บริการ
ประชาชนภายใน ๓ สัปดาห์ ตลาดสด ตลาดชั่วคราวสามารถกลับมาค้าขายได้อย่างปกติภายใน ๔ 
สัปดาห์ และสุดท้ายสามารถที่จะท้าความสะอาดเก็บกวาด ล้าง และจัดระเบียบเมืองได้เสร็จภายใน ๖ 
สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ห้วงระยะเวลาที่สั้นมากเม่ือเทียบกับสภาพ
ความเสียหายที่ปรากฏ 

4.5 .๓ ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของภาคี
เครือข่าย 

หลังจากท่ีประสบปัญหาน้้าท่วมหนักมาหลายปี จังหวัด นครสวรรค์ได้มีนโยบายที่จะ
ด้าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือรักษาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัด โดยก่อนปี  
๒๕๒๘ บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาหน้าตลาดปากน้้าโพได้มีการปลูกสร้างราวเหล็กเป็นแถว ส่วนหนึ่งก็
เพ่ือปูองกันมิให้ประชาชนตกลงไปในแม่น้้าและส่วนหนึ่งยังจัดสรรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ขณะเดียวกันพอน้้าไหลหลากลงมาก็ปรับพ้ืนที่เป็นแนวเขื่อนกั้นน้้าไม่ให้ไหลเข้าในเขตเมือง หรือตัว
ตลาด แต่ท้ายที่สุดปีนั้นก็ไม่สามารถทัดทานความแรงของกระแสน้้าได้ 

ต่อมาได้มีแนวคิดที่จะสร้างแนวเขื่อนคอนกรีตเพ่ือปูองกันการพังทลายของตลิ่งและ
ทัดทานความแรงของกระแสน้้าเพ่ือ ปูองกันน้้าท่วมในฤดูน้้าหลาก โครงการนี้แรกๆ ประชาชน ชาว
นครสวรรค์และ ในตลาดปากน้้าโพยังไม่ม่ันใจและยังมีบางส่วนยัง ไม่เห็นด้วย  เนื่องจากกลัว ว่าจะเป็น
การบดบังทัศนียภาพบริเวณต้นน้้าเจ้าพระยา จึงท้าให้การก่อสร้างด้าเนินการไปได้เพียง ๑๐๐ เมตร
กับขนาดความสูง ๑.๒๐ เมตร แต่พอถึงช่วงน้้าหลากลงมาปรากฏว่าเขื่อนที่ก่อสร้างข้ึนนั้นสามารถทัด
ทานและปูองกันน้้าท่วมได้ประชาชนเลยเกิดการยอมรับมากข้ึน และหันมาให้การสนับสนุนให้มีการ
สร้างเข่ือนที่ขยายพ้ืนที่ยาวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ปีละ ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตรตามก้าลังงบประมาณทั้ง
ที่มาจากงบประมาณในส่วนของเทศบาลและงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมๆ กับการ
สร้างท้านบคันดิน แนวคันก้ันน้้า  และถนนคอนกรีต รวมถึงการจัดวางระบบท่อระบายน้้าในชุมชน 
ระบบท่อบ้าบัดน้้าเสียรวม และวางระบบติดตั้งเครื่องสูบน้้าใต้ดินที่จะประสานสอดคล้องกันเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

1. สภาพวิกฤตและปัญหาที่ท้าทายขอภาคีเครือข่าย 

ส้าหรับมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  อุทกภัยครั้งนั้นเริ่มขึ้นในระหว่างฤดูมรสุม เมื่อพายุหมุน
นกเตนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ท้าให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออก 



๒๒๐ 
  

เฉียงเหนือของประเทศไทย และเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
โดยในสัปดาห์แรกของอุทกภัยก็มีรายงานผู้เสียชีวิตถึง  ๑๓ คน แต่อุทกภัยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อยังมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก และในเวลาไม่นานอุทกภัยก็ลุกลามและขยายพ้ืนที่สร้างความ
เสียหายกว้างใหญ่ยิ่งขึ้น เริ่มจากภาคเหนือก่อนจะลามลงมาทางใต้เมื่อแม่น้้าเจ้าพระยาได้รับน้้า
ปริมาณจ้านวนมหาศาลจากแม่น้้าสาขาจนส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัด  

มหาอุทกภัย ๒๕๕๔ ถือเป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย 
และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายร้ายแรงทั้งในแง่ของปริมาณน้้าและจ้านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก กล่าวคือ มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า ๑๒.๘ ล้านคน 
ทั้งนี้ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท  โดยท้าให้พ้ืนดินกว่า ๑๕๐ 
ล้านไร่ ซึ่งในจ้านวนนี้เป็นทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อ้าเภอ ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน ๔,๐๘๖,๑๓๘ ครัวเรือน ๑๓ ,๕๙๕,๑๙๒ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๒ ,๓๒๙ 
หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๙๖ ,๘๓๓ หลัง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย ๑๑.๒ 
ล้านไร่ ถนน  ๑๓ ,๙๖๑ สาย ท่อระบายน้้า ๗๗๗ แห่ง ฝาย ๙๘๒ แห่ง ท้านบ ๑๔๒ แห่ง สะพาน 
๗๒๔ แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร่ ปศุสัตว์ ๑๓.๔๑ ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต ๘๑๓ รายใน ๔๔ 
จังหวัด เกิดการสูญหาย ๓ คนใน จ.แม่ฮ่องสอน ๒ ราย และท่ี จ.อุตรดิตถ์อีก ๑ ราย    

ส้าหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังจากท่ีเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้เร่งระบาย
น้้าเต็มพิกัด หลังจากท่ีมีปริมาณมวลน้้าถูกกักเก็บเหนือเข่ือนเกินความจุ ซึ่งจากรายงานของกรม
ชลประทาน พบว่า วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้้าไหลผ่าน ๓ ,๕๖๘ ลบ.
ม./วินาที สูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๒๕ เมตร ซึ่งถือเป็นระดับน้้าที่แม่น้้าเจ้าพระยา
สามารถรองรับได้สูงสุดและถ้าหากเพ่ิมสูงขึ้นกว่านี้ก็จะเกิดกรณีน้้าล้นตลิ่ง ส่วนสถานการณ์ในระดับ
วิกฤตที่เกิดขึ้นพอสรุปได้ดังนี้  

- วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ระดับน้้าขยับสูงขึ้นไปที่ ๔ ,๐๓๘ ลบ.ม./วินาที สูงกว่า
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๕๑ เมตร   

- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระดับน้้ายังพุ่งสูงขึ้นเป็น ๔ ,๕๒๔ ลบ.ม./วินาที สูงกว่า
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๕๔ เมตร   

- วันที่ ๘ , ๙, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ มวลน้้าเพิ่มระดับสูงขึ้นเป็น ๔ ,๖๕๐ ลบ.ม./วินาที 
หรือที่ระดับสูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๘๕ เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่วิกฤตพอที่จะ
ส่งผลให้คันกั้นน้้าบริเวณหลังโรงไฟฟูาน้้าแข็งเก่าซ่ึงติดกับชุมชนตลาดลาวในเขตเศรษฐกิจเมือง
นครสวรรค์พังทลายลง  จนท้าให้มวลน้้าจ้านวนมหาศาลทะลักเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในตัวเมือง
นครสวรรค์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนสายเอเชียเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่เฉพาะเท่านั้นระดับน้้า
ที่มาจากการระบายอย่างเต็มพิกัดของสองเข่ือนใหญ่ยังเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลาย
สิบปีที่ ๔,๖๘๖ ลบ.ม./วินาที หรือท่ีระดับสูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง (รทก.) ๒๖.๘๗ เมตรในวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ส้าหรับสรุปภาพรวมความเสียหายของจังหวัดนครสวรรค์จากมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ นั้น 
พบว่า  มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยทั้งจังหวัด ๑๕ อ้าเภอ ๑๒๓ ต้าบล ๙ เทศบาล ๑.๒๔๔ 
หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยจากน้้าหลาก ๕ อ้าเภอ ๔๕ ต้าบล ๕๘๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประสบ



๒๒๑ 
  

ภัยจากน้้าท่วมขัง ๑๐ อ้าเภอ ๗๘ ต้าบล ๖๖๔ หมู่บ้าน ๗๕ ชุมชนเมือง ๑๑๓ ,๐๙๙ ครัวเรือน 
ประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ๓๕๖,๐๑๒ คน เสียชีวิต ๙๑ ราย บ้านเรือนถูกน้้าท่วม 
๑๑๒ ,๒๑๙ หลังคาเรือน โรงเรียน ๑๐๕ แห่ง วัด ๑๙๐ แห่ง สถานบริการสารธารณสุข ๔๕ แห่ง  
ถนน ๖๒  สายและอ่ืนๆ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน ๑๓ อ้าเภอ ๙๐๓ ,๔๐๐ ไร่  
การปศุสัตว์ การประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยหน้ากัน  

นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมว่ามีร้านค้า บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรม
ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต่้ากว่า ๖ ,๐๐๐ ราย รวมมูลค่ากว่า ๙ ,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมไปถึงภาคสินค้าคงคลังที่จมไปกับน้้า ขณะที่ใน
ภาคอุตสาหกรรมก็มีเครื่องจักรและสินค้าได้รับความเสียหายเช่นกัน นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความ
เสียหายจากโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจที่จะต้องอาศัยระยะเวลาฟ้ืนฟูทางกายภาพและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกนับไม่ถ้วน 

2. ข้อจ้ากัดในการต่อสู้และปูองกันอุทกภัยของภาคีเครือข่าย 

ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์นั้นแนวทางในการต่อสู้และปูองกันปัญหาอุทกภัย
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ชาวนครสวรรค์จะเป็นกลุ่มคนที่ผูกพันอยู่กับสายน้้าสังเกตได้จาก
สภาพบ้านเรือนที่อยู่ในที่ราบลุ่มที่มีน้้าท่วมขังเป็นประจ้าทุกปี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมปลูกสร้าง
บ้านเรือนในสภาพยกใต้ถุนสูงและมีเรือแจวเก็บไว้เกือบทุกหลังคาเรือน  นอกจากนั้นยังนิยมทาสี
บ้านเรือนในลักษณะสีสดใสไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีส้ม สีฟูา ทั้งนี้เหตุผลส้าคัญก็คือจะช่วยให้มองเห็นใน
ระยะไกลๆ ในกรณีท่ีเกิดน้้าท่วมหรือน้้าหลากซึ่งจะเป็นการง่ายที่จะพายเรือลัดเลาะเวิ้งน้้ากลับบ้านได้
ถูก ส้าหรับการต่อสู้และปูองกันอุทกภัยหรือมหาอุทกภัยนั้นหากเป็นพื้นท่ีตามท้องถิ่นหรือชนบททั่วไป
ก็จะมีการต่อสู้และปูองกันในช่วงแรกๆ ที่มีน้้าหลากเข้าไปในพ้ืนที่  โดยใช้วิธีการขุดลอกคูคลองเพ่ือ
เร่งระบายน้้าให้ออกจากพ้ืนที่ได้ดีขึ้น พร้อมกันนั้นส่วนหนึ่งก็จะมีการสร้างคันดินกั้นน้้าหรือวางแนว
กระสอบทรายเพ่ือไม่ให้น้้าหลากเข้าพ้ืนที่ ทั้งนี้หากน้้าไหลหลากมามากก็จะยอมหรือปล่อยให้หลากไป
ตามธรรมชาติ 

ขณะเดียวกันในภาพของการปูองกันและการต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่องก็คือ ภาพการต่อสู้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ ทั้งในอดีต
และในปัจจุบันหลังจากท่ีเขตเมืองหรือเขตเศรษฐกิจประสบปัญหาน้้าท่วมได้รับความเสียหายมาหลาย
ครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ , ๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๘ ที่ประสบ
ภาวะน้้าไหลเอ่อเข้าท่วมขังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ส่วนในปี ๒๕๔๕ และในปี 
๒๕๔๙ ถึงแม้จะมีมวลน้้าจ้านวนมหาศาลไหลเอ่อเข้าท่วมในหลายพื้นที่เกือบค่อนจังหวัด  แต่ในเขต
เศรษฐกิจหรือพ้ืนที่เขตเมืองสามารถสกัดก้ันและทัดทานกระแสน้้าไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมเมืองได้  
ก่อนที่สุดท้ายมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ จะมากระหน่้าซ้้าเติมจนเกิดรอยแผลแห่งความเสียหายเกือบมิดทั้ง
เมือง 

ส้าหรับ รูปแบบหรือ แนวทางในการปูองกันเขตเศรษฐกิจ ให้รอดพ้น จากปัญหาอุทกภัย 
นั้น ก็ได้ยึดเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมที่ ท้ากันอย่างต่อเนื่อง ในรอบ
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หลายสิบปี โดยน้าเอาแนวคิดและความส้าเร็จในการปูองกันปัญหาน้้าท่วมในปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙ 
มาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การวางแผนที่จะท้าการปิดล้อมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจด้วยการ
ให้ความส้าคัญกับระบบท่อระบายน้้าซึ่งโยงเป็นใยแมงมุมทั่วทุกถนนและตามตรอกซอกซอยของแต่ละ
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้และท้าความเข้าใจกับทิศทางการไหลของน้้าที่อาจจะไม่ไหลไปตามทิศทางปกติ
ในกรณีที่มีน้้าท่วมขังหรือกรณีที่มีน้้าในแม่น้้าหนุนสูงขึ้นซึ่งน้้าอาจจะทะลักหรือไหลย้อนตามท่อเข้ามา
ในชุมชนเมือง ซึ่งหากอยู่ในภาวะวิกฤตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็จะด้าเนินการอุดท่อระบายน้้าตามจุด
เสี่ยงหรือท้าการบล็อกท่อ ระบายน้้า ด้วยกระสอบทราย จากนั้นก็จะด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ขนาดใหญ่เพ่ือสูบน้้าเสียจากชุมชนลงสู่แม่น้้า   

ในเวลาต่อมามีการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตริมน้้าที่ขยายพื้นที่เป็นแนวยาว ตลอดริมฝั่ง
แม่น้้าเจ้าพระยา ตามมาด้วยการสร้างพนังไม้เสริมแนวเขื่อนกรณีท่ีมีน้้าสูงกว่าแนวสันเขื่อน และการ
สร้างคันหินคลุก คันดินลูกรัง การวางแนวกระสอบทราย การใช้คันผสม เป็นต้นว่า ๑)  ด้านหน้าเป็น
กระสอบทรายด้านหลังเป็นแนวหินคลุก การใช้คันผสม ๒)  ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์
ด้านหลังเป็นแนวคันดินลูกรัง ๓) ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์ด้านหลังเป็นแนวกระสอบทราย  
การใช้คันผสม และ ๔)  ด้านหน้าเป็นแท่งคอนกรีตแบริเออร์ด้านหลังเป็นแนวคันดินเหนียว รวมถึง
วิธีการน้าผ้าใบไปคลุมตามแนวคันกั้นน้้าในรูปแบบต่างๆ ข้างต้นเพื่อปูองกันเม็ดฝนที่จะซะล้างหรือ
ปูองกันน้้าไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาตามช่องว่างซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงในยามวิกฤต ทั้งนี้แนว
ปูองกันต่างๆ นั้นก็จะด้าเนินการตามจุดเฝูาระวังหรือจุดเสี่ยง และบางส่วนยังเสริมพ้ืนผิวการจราจรให้
สูงขึ้นโดยวางหินคลุกเพ่ือปรับสภาพถนนให้เป็นแนวกั้นน้้าอีกชั้นหนึ่ง    

ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์มีระบบสูบน้้าใต้ดิน ๕ จุดสนับสนุนการปูองกันมหา
อุทกภัย โดยจุดแรกตั้งอยู่บริเวณปลายถนนอรรถกวีใกล้กับธนาคารกรุงไทย จุดที่สองปลายถนนมาตุลี
ข้างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จุดที่สามอยู่ข้างสะพานเดชาติวงศ์ จุดที่สี่อยู่ข้างศาลเยาวชน
และครอบครัวนครสวรรค์ และจุดที่  ๕ จุดสุดท้ายปลายถนนหน้าตลาดศรีนครสะพานด้า ซึ่งเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตเครื่องสูบน้้าทั้งใต้ดินและบนดินของจังหวัดนครสวรรค์สามารถสูบน้้าออกจากเขตตัวเมือง
ได้วันละไม่ต่้ากว่า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ถึงแม้เหตุการณ์ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔ จะมีกระแสน้้าไหลทะลักเข้าท่วมเมือง  แต่
จากการตรวจสอบในกล้อง CCTV ในจุดที่เกิดปัญหาพบว่าแนวปูองกันน้้าของเทศบาลนครนครสวรรค์
ยังคงท้าหน้าที่อย่างแข็งแรง จะผิดพลาดก็ตรงที่มีประชาชนลากเรือแจวเข้าออกข้ามแนวปูองกันจน
เกิดรอยแยกเพียงจุดเดียวก่อนที่จะขยายวงกว้างข้ึนเพราะแรงดันอันมหาศาลของมวลน้้า สุดท้ายก็ท้า
ให้มวลน้้าไหลทะลักเข้าตัวเมืองในที่สุด ซึ่งจุดดังกล่าวคือบริเวณหลังโรงไฟฟูาน้้าแข็งเก่าติดกับชุมชน
ตลาดลาว  ซึ่งกว่าเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน้า Big Bag ไปวางก้ันน้้าได้ส้าเร็จก็ส่งผลให้
เกิดน้้าท่วมสูงเกือบทั้งเมือง และเมื่อด้าเนินการเรียบร้อยแล้วก็เร่งด้าเนินการสูบน้้าที่ขังอยู่ในตัวเมือง
ออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยา 

3. ปัญหาการเยียวยาช่วยเหลือหลังมหาอุทกภัยของภาคีเครือข่าย 

ในภาพรวมของจังหวัด ในขณะที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ได้ มีการสนับสนุน 
ช่วยเหลือและเยียวยาจากรัฐ เป็นต้นว่า  มีการมอบถุงยังชีพ  ๒๘๙ ,๔๔๙ ชุด , น้้าดื่ม ๖๙ ,๕๖๔ ชุด , 
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เรือพาย/เรือท้องแบน  ๕๙๘  ล้า , เครื่องสูบน้้า  ๑๓๙  เครื่อง , สุขาลอยน้้า  ๑๓๒  หลัง , เต็นท์ที่พัก  
๒๔๕  หลัง, กระสอบทราย ๒ ล้าน ๒ แสนใบ, รถผลิตน้้าดื่ม  ๕  คัน, สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ออกบริการ ๑,๕๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าบริการ ๙๖,๙๔๒  คน แจกจ่ายยา  ๙๒,๑๐๗  ชุด , จัดสถานที่รองรับ
ผู้ประสบภัย  ๑๓  แห่ง มีผู้อพยพเข้าพักอาศัย ๒ ,๖๒๖ ครัวเรือน ๙ ,๑๕๖ คน นอกจากนั้นภาครัฐยัง
มีการจ่ายเงินเยียวยาบ้านถูกน้้าท่วมครัวเรือนละ ๕ ,๐๐๐ บาทตามมติ ครม.  จ้านวน ๑๑๒ ,๑๗๑  
ครัวเรือน และเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจ้านวน ๙๑ ราย รายละ  ๕๐ ,๐๐๐ บาท ไม่เฉพาะเท่านั้น
ยังมีการจ่ายชดเชยความเสียหายในด้านต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการ การลดหย่อนภาษี การฟ้ืนฟูสถาน
ประกอบการและรัฐยังให้สนับสนุนฟื้นฟูในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย 

ในขณะที่การสนับสนุนช่วยเหลือของ ภาคีเครือข่ายใน นครสวรรค์หลังจากเกิดมหา
อุทกภัย ๒๕๕๔ ดูเหมือน ว่าหน่วยงานทางภาครัฐ จะได้รับบทหนักเกือบทุก  ๆ เรื่อง ทั้งข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร บุคลากรหน่วยงานข้างเคียง เช่น ต้ารวจ ทหาร และประชาชนผู้รัก
ถิ่นฐานต่างออกมาสนับสนุนช่วยเหลือกันในทุก  ๆ ด้าน ตั้งแต่การรีบช่วยเหลือและขนย้ายประชาชน
และข้าวของที่จ้าเป็นออกจากจุดเกิดเหตุ ที่มีการท่วมขังตามชุมชน หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการที่
ตั้งอยู่ในพื้นราบ และขณะเดียวกันก็ได้พร้อมใจกันปูองกันน้้าที่ก้าลังทะลักเข้ามาท่วมเขตเมืองหรือเขต
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งการเข้าไปดูแลเรื่องระบบน้้าประปาที่ บางพ้ืนที่ระบบการผลิตน้้าประปา ถูกน้้าท่วม
ขังท้าให้ไม่สามารถผลิตน้้าประปาได้  พร้อมกันนั้นยังมี การตั้งศูนย์อพยพ การดูแลเรื่องอาหารการกิน  
เรื่องการรักษาสุขภาพตลอดระยะเวลาที่น้้าท่วมขัง 

ขณะเดียวกันหลังจากน้้าลดภารกิจในการเก็บกวาดขยะจ้านวนกว่า ๑๕ ,๐๐๐ ตันตาม
ชุมชน ต้าบล หมู่บ้าน และในเขตเมือง  พร้อมกับการล้างท้าความสะอาดเมือง การจัดเก็บคันดินและ
หินคลุก รวมถึงแนวกระสอบทราย พนังกั้นน้้า และที่ส้าคัญคือการเร่งแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียที่ขังตาม
แอ่งหรือที่ลุ่มต่้าต่าง  ๆ ซึ่งสร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและยังเป็นที่เพาะเชื้อโรคนานาชนิด 
หน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องน้าปูนขาวไปหว่านเพื่อให้น้้าที่ขุ่นตกตะกอนและมี ความใส
สะอาดมากขึ้น พร้อมกันนั้นยังน้าน้้าหมักชีวภาพ หรือ E.M. ไปใส่ตามจุดที่มีปัญหาซึ่งก็สามารถลด
กลิ่นเหม็นของน้้าเน่าเสียลงได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงเร่งสูบน้้าเสียจากท่อระบายน้้าออกจากเมืองควบคู่
กันไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งในเขตเมืองต้องใช้เวลาถึง ๒ สัปดาห์ รถทุกชนิด ถึงวิ่งได้ในทุกตรอกซอย  ขณะที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือ บขส. ซ่ึงต้ังอยู่ในจดุลุม่ต้่ากวา่พ้ืนท่ีอ่ืนต้องใช้เวลาถึง  ๓ สัปดาห์จึงสามารถ
กลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ  และสุดท้าย กว่าที่จะท้าความสะอาดเก็บกวาด ล้าง และจัดระเบียบ
ชุมชนในเขตเมืองได้แล้วเสร็จต้องใช้เวลาถึง  ๖  สัปดาห์ ขณะที่ชุมชนชนบทตามต้าบล หมู่บ้านต่างๆ 
ที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมืองและมีเครื่องมือ เครื่องจักกลหนักเข้าสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจในปริมาณท่ี
น้อยต้องเวลากว่าเกือบ ๓ เดือนทุกสิ่งอย่างจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

4. ทิศทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของภาคีเครือข่ายในอนาคต 

จากวิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งไว้ว่าจะเป็น “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไป
ภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  โดยมีพันธกิจ (MISSION) ที่



๒๒๔ 
  

ส้าคัญที่เก่ียวเนื่องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย คือ การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน  รวมทั้งตั้งมั่นที่จะบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

ส้าหรับ เปูาประสงค์ ที่จะท้าให้บรรลุ  (GOAL) ที่เป็นตัวชี้วัดในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยนั้น จังหวัดนครสวรรค์ก้าหนดไว้ว่า ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีสุข
ภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ มารองรับในเรื่องนี้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน้าความรู้และเกิดความผาสุก  โดยการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะเดียวกันใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมี 
กลยุทธ์หลักในการที่จะสร้างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให้เข้มแข็ง มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และที่ส้าคัญที่สุดคือในยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวพันหรือเกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยโดยตรง จังหวัดนครสวรรค์ได้ก้าหนดเอาไว้ว่า 

๑. จะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 
๒. จะปูองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 
๓. จะควบคุม ปูองกัน ฟื้นฟูและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
๔. จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบนโยบาย ต่อทุกภาคส่วนให้บูรณาการ
ร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขในปัญหาดังกล่าว โดยเน้นย้้าในเรื่อง การปูองกันสาธารณภัย  ทั้งปัญหา
น้้าท่วม ภัยแล้ง หมอกควัน ไฟปุา  โดย ขอให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว สามารถรองรับ
สถานการณ์ได้จริง และมีการซักซ้อม เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัด โดยนายอ้าเภอ
เจ้าของพ้ืนที่ต้องรู้สภาพปัญหาภัย พิบัติ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนสื่อมวลชน  ขณะเดียวกันในด้านการ
บ้ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก็ ขอให้มีการรณรงค์รักษาความสะอาด  การ
ด้าเนินงานคลองสวยน้้าใส การลดปริมาณขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อไม่ให้ล้าคลองเกิดความตื้น
เขินหรือไปปิดกั้นระบบระบายน้้า ทั้งนี้ได้สั่งก้าชับให้ทุก ท้องที่และทุกท้องถิ่นท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบริหำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ พ้ืนที่ใด ควรจะดูแลอย่ำงไรด้วย 

ในส่วนของการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุาไหล
หลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน สามารถเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจ หน้าที่ 

                                           
 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , “ประเด็น การมอบนโยบาย ”, เอกสาร

ประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดนครสวรรค์ , ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ( 501), ศาลา
กลางจังหวัดนครสวรรค์, วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
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งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยก้าหนด
รูปแบบและขั้นตอนการด้าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมการก่อนเกิดภัย 

๑.๑ พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินส้ารองจ่าย ให้เพียงพอต่อ
การเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้น้าเงินส้ารองจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เป็นล้าดับแรก 

๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงได้เตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์อุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

๑.๓ ส้ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
เมื่อเกิดภัย หรือได้รับการร้องขอสนับสนุน เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ 

๑.๔ จัดให้มีการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุาไหล
หลาก และดินโคลนถล่ม ที่ได้จัดท้าไว้ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดทักษะความคล่องตัว
ในการปฏิบัติ และมอบหมายให้ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการอพยพ
ประชาชนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยให้มีอาสาสมัครเตือนภัยประจ้าชุมชน “มิสเตอร์เตือนภัย” จัดหา
เครื่องหมายอาณัติสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

๒. การด้าเนินการขณะเกิดภัย 

๒.๑ ให้ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์ประสานงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีของตนเองตามความจ้าเป็นและ
เหมาะสม 

๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าเงินงบประมาณท่ีได้เตรียมไว้ ตามข้อ ๑.๑ ไปใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นล้าดับแรก หากไม่เพียงพอให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายหรือเงินงบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจ้าเป็นต้องจ่ายหรือ
ว่ามีความจ้าเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และหากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยดังกล่าวยังไม่เพียงพออีก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นจ่าย
ขาดเงินสะสมไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ตาม
ความจ้าเป็น โดยค้านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓ จัดหาน้้าสะอาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภค บริโภค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาน้้าสะอาด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ส้าหรับผลิตน้้าสะอาดเพ่ือ

                                           
 หนังสือราชการ ท่ี นว ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๖๐ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗, การเตรียมการปูองกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ,  จังหวัดนครสวรรค์ : ศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๗. 
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บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และหากหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน 
จัดหาน้้าสะอาดหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนงานราชการและองค์กรต่างๆ ในการด้าเนินงาน 

๒.๔ ให้เร่งด้าเนินการอพยพประชาชนที่ประสบภัย หรือคาดว่าจะประสบภัยไปอยู่ที่
ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้พร้อม โดยค้านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นล้าดับแรก 

๓. การด้าเนินการหลังเกิดภัย 

๓.๑ เร่งส้ารวจความเสียหายจากอุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุาไหลหลาก และดินโคลน
ถล่ม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือตามอ้านาจหน้าที่โดยด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอรับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) 
ตามล้าดับ 

๓.๒ ประสานงานกับส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี โดยจัดระเบียบและก้าหนดพ้ืนที่การช่วยเหลือตามความ
จ้าเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มิให้เกิดความซ้้าซ้อน 

๓.๓ ท้าความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่มาจากอุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าปุา
ไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นการปูองกันโรคระบาด รวมทั้งซ่อมแซม
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สามารถกลับมาใช้การได้ดีโดยเร็ว ตลอดจนประสานกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้บริการประชาชน
ในกรณีที่เกิดโรคที่มากับน้้าท่วม หรือบริการสุขภาพในด้านอ่ืนๆ 

๓.๔ เร่งฟื้นฟูและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย โดยการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ภาค หรือพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพและเป็นการปูองกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ 

ทั้งนี้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย น้้าท่วม
ฉับพลัน น้้าปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ขอให้ค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน 
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
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4.6 แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า  
จากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท้าให้ค้นพบว่า แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้านั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก้าหนดยุทธศาสตร์ส้าคัญซึ่งเริ่มตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม (Preparation) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย (Prevention) 
ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย (Response) ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟู (Recovery) และยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยหรือภาวะวิกฤต โดยมีการสังเคราะห์ผลการศึกษาออกมาเป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และมีการก้าหนดเปูาประสงค์ที่มีตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุยังเปูาหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม (Preparation)  

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น พันธกิจที่ส้าคัญ การฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย ที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน  
ประชาชน ผู้น้าชุมชน และภาคเอกชน  

2. ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับ การท้างานเชิงภาคี
เครือข่ายและบริบททางปัญหา 

3. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างรัฐ ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน และภาคเอกชน ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 

๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการ ปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัย ให้เป็นรูปแบบองค์การ
แนวราบเพ่ือก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน 

๕. หมั่นประชุมปรึกษาหาเรือเพ่ือการวางแผนการท้างานร่วมกัน  รวมถึงสร้างความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ 

ในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ภาคเอกชน ตลอดทั้ง
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องนั้น มี ตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ ร่วมกันวางแผน ๒) ร้อย
ละของจ้านวนและหน่วยงานที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน คือ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน
การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน ดังนี้ 

๑. ส้ารวจหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมบูรณาการการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๒. ส้ารวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น 
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๓. จัดฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่
เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ 

๔. ประเมินผลการฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อม  เพ่ือน้าไปสู่การเร่ง
ด้าเนินการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังมีข้อจ้ากัดหรือบกพร่อง 

๕. วางแผนเพื่อการพัฒนาการด้าเนินงานของภาคีเครือข่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
และสถานการณ์ รวมทั้งวางมาตรการที่จะน้าไปสู่การก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาบางประการในกรณี
ฉุกเฉินและเร่งด่วน 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย ผ่านการบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการ
ฝึกฝนทบทวน  มีตัวชี้วัด คือ ๑) ความถี่ในการจัด ฝึกฝนทบทวน และการบูรณาการร่วมของภาคี
เครือข่าย ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดฝึกฝนทบทวน และการบูรณาการร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เมื่อประสบอุทกภัย ถือเป็นพันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และ
ภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  

๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน 
๒. เร่งประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีและภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
๓. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  
๔. ประสานงานไปยังหน่วยงานข้างเคียงเพ่ือเตรียมเครื่องจักรกลหนัก หรือเครื่องมือที่

ทรงประสิทธิภาพ เช่น หน่วยทหาร ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) เป็นต้น 
๕. เตรียมพื้นท่ีจัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ปลอดภัย  
6. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข 
7. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส้ารองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

เมื่อประสบอุทกภัย  มีตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อยละของการเตรียมความพร้อม ๒) ร้อยละของจ้านวน
หน่วยงานหรือ ผู้เข้าร่วม ในศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือ
ฉุกเฉิน 

2. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย (Prevention)  

กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า 

ในการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้านั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ี ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการคือ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
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๒. พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน 
๓. จัดรูปแบบการบริหารจัดการการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนของ

ชุมชน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันไฟปุา

และรักษาปุาต้นน้้า 
 ในการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและรักษาปุาในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสีย 

ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ตามพันธกิจ การลดความรุนแรงและการสูญเสีย นั้น สิ่งที่
ส้าคัญทีป่ระชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๒. พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. พัฒนาศักยภาพของก้าลังพลของภาคีเครือข่ายและประชาชนในชุมชนเพ่ือการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน 
๔. จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ 
5. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย ระวังภัย 

หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ 
ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วม บูรณาการปูองกันปัญหาอุทกภัย  ตามพันธกิจการลด

ความรุนแรงและการสูญเสีย  มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของ ภาคีเครือข่าย ที่มีส่วน ร่วมในการ ปูองกัน
ปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของจ้านวนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการ
ลดความรุนแรงและการสูญเสีย 

กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย นั้น 
พันธกิจที่ส้าคัญท่ี ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการ
ร่วมกัน คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 
๓. จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชน และภาคีเครือข่าย ให้เป็นรูปแบบองค์การ

แนวราบ 
๔. ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือ ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
๕. มุ่งพัฒนาโครงการหรือนโยบายสาธารณะภาครัฐให้มีความ สัมพันธ์และสอดคล้องกับ

วิถีแวดล้อมของชุมชน 
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ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการปูองกันปัญหาอุทกภัย  มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อย
ละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างอุปกรณ์เพ่ือการปูองกันปัญหาอุทกภัยชองภาคีเครือข่าย 3) ร้อยละของประชาชนและก้าลังพล
ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตามรอบระยะเวลา 

3. ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย (Response)  

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้ารินั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ 

๑. ทบทวนนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าของรัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  

๒. บริหารจัดการน้ าบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงพ้ืนที่ 
๓.  และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 
๔. อนุรักษ์รักษาแม่น้ าล าคลองเพ่ือเอ้ืออรรถประโยชน์แก่กันและกันและก่อให้เกิดความ

ยั่งยืน 
๕. บริหารจัดการน้ าบนพ้ืนฐานของความสมัครสมาน สามัคคี เพ่ือก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและจิตส านึกที่ด ี
ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้ารินั้น มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของงบประมาณ

ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้้าเชิงพ้ืนที่ 2) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าใน
เชิงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

ในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย นั้น  
พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการ
ร่วมกัน คือ 

๑. สร้างชุดความรู้เกี่ยวกับ ปูองกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและ ระเบียบวิธีปฏิบัติใน
ขณะที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

๒. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือ ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง 

๓. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางเลือกในการระบายน้้าออกจากชุมชน 
๔. จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ 
5. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย ระวังภัย 

หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ 
ในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  มี

ตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุด
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เสี่ยง ๒) ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงการ จัดการสภาพแวดล้อมและการ
เฝูาระวังจุดเสี่ยง  3) ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อ การ
จัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน 

ในการบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชนนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ทบทวนระเบียบและขั้นตอนในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ทันต่อสภาพปัญหา
และสถานการณ์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย 

๒. หน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน  ต้องทุ่มสรรพ และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตแห่งปัญหา 

๓. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย 
และชุมชน เพ่ือบูรณาการและเตรียมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าจะเกิดปัญหาอุทกภัย 

๔. เตรียมประสานงานกับทางองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือในบางเรื่องบางประการที่จ้าเป็นในกรณีเร่งด่วน 

๕. จัดประชุมท้าความเข้าใจในระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีได้มี
การร่วมซักซ้อร่วมกัน หรือเพ่ิมทางเลือกในการจะแก้ไขปัญหาวิกฤต 

ในการบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน  มีตัวชี้วัด คือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรม/ที่ต้องด้าเนินการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือหน่วยงานที่จะเข้าปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย 

ในการแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง ชุมชนประสบอุทกภัย นั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินของชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย 

๒. เร่ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แก่ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้ ทราบข่าวความ
เคลื่อนไหวและความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤต 

๓. สนับสนุนช่วยเหลือกันในการ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์  เช่น เครื่องสูบ
น้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดเหตุ  

๔. เร่งประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ รวมถึงส่วนงานราชการ 
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน 

๕. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชน  รวมถึงการสร้าง
แนวปูองกันในจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายในชุมชน 

๖. ด้าเนินการ จัดสร้าง ศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนใน กรณีท่ีมีการอพยพ จากพ้ืนที่
วิกฤตไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย 
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๗. สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการ อพยพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือ
พ้ืนทีอั่นตรายไปยังพื้นท่ีปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้ 

๘. จัดชุดเจ้าหน้าที่ หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือเข้ามาท้าการรักษาพยาบาลในกรณีทีไ่ด้รับบาดเจ็บ กรณเีจ็บปุวย หรือเกิดความเครียดจากปัญหา 

๙. เร่งส่งมอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค หรืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
ในการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู (Recovery)  

กลยุทธ์ที่  11 การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน 

ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ชุมชน นั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ี ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าทายปุาต้นน้้าไม่ให้ถูกท้าลาย 
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับอนุรักษ์ปุาต้นน้้าปุา

ชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ 
๓. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในปุาต้นน้้าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
๔. การปลูกปุาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้้า โดยการปลูกปุาบนพื้นที่ต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือ  คืน

ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศปุาต้นน้้า 
๕. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ชุมชน มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาต้นน้้าในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่าย 

การฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่าย นั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการส้ารวจ ติดตามสภาพแวดล้อมของ แม่น้้าล้าคลอง
สาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๒. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการ ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ของแม่น้้าล้าคลอง
สาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๓. เร่งขุดลอกล้าคลองที่ตื้นเขินและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชน หากเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน 
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๔. สร้างระบบระบายน้้า เช่น ประตูเปิดปิดน้้า ฝายชะลอน้้า เพื่อการจัดสรรและการใช้
ประโยชน์ 

๕. ฟ้ืนฟูความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนในแม่น้้าล้าคลอง เพ่ือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและความม่ันคงทางทรัพยากรน้้าและแหล่งอาหาร 

๖. ส่งเสริมการปลูกไผ่หรือหญ้าแฝกตามริมแม่น้้าล้าคลองเพ่ือปูองกันการพลังทลายของ
หน้าดิน และเพ่ือลดแรงเสียดทานหรือความรุนแรงจากกระแสน้้า 

ในการของฟ้ืนฟแูม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม โดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 13 การฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 

การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนชุมชนในพ้ืนที่กลางน้้า 
๒. สร้าง ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือติดตาม 

ตรวจสอบ สภาพปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ 
๓. สร้างภาคีเครือข่ายบริการทางสาธารณสุขเข้าสนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาใน

ขณะที่เกิดปัญหาอุทกภัย 
4. สร้างภาคีเครือข่ายบริการทางสาธารณสุขเข้าฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย 

ผู้ปุวยทางโรคซึมเศร้า และอ่ืนๆ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  มีตัวชี้วัด คือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม เพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  ๒) ร้อยละ
ของภาคีเครือข่าย ในการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 3) ร้อยละของ ผู้ปุวยจากการ
ประสบปัญหาอุทกภัยที่ได้รับการฟ้ืนฟูสุขภาพจิต  

5. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความย่ังยืน 

การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพ่ือความยั่งยืน  มีพันธกิจส้าคัญที่ประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ  สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของปุาต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ  

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับปุาต้นน้้า สร้างองค์ความรู้ ให้กับ
เยาวชนและคนในชุมชน เพ่ือจัดท้าโครงการต่าง  ๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  

๓ . สร้างความตระหนักว่าปุาต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีส่วน
ได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการให้เกิด ลักษณะส่งเสริม
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กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ  เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์ระยะยาว 
และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   

๔. สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย่างยังยืน 

การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพ่ือความยั่งยืน  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  

การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน พันธกิจส้าคัญ ที่ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 
๒. จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ 
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชนและพัฒนารูปแบบหรือแนวทางใน

การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด 

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด  พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างจิตส้านึกร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุกวัยว่า อุทกภัยคือความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัย
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

๓. สร้างจิตส้านึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อน เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๔. ชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐาน
ของความเป็นเครือญาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. หน่วยงานรัฐจะต้องการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่าท่ีสอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติและวิถีของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูลหรือตัวเลขทางงบประมาณ 
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การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้าน
เกิด ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และมี โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพ่ือ การสนับสนุน
ส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 

 

4.7 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากแผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า ที่แบ่งได้เป็น 
5 ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) 
ยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention) ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) 
ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟู ( Recovery) และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) และ
มีการ ก้าหนดเปูาประสงค์ในการด้าเนินการตั้งแต่ในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ( Sustainable 
Building) มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร (Management Resources) มิติด้าน
คุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ( Serve the Flood) และมิติด้านประสิทธิผลในการ
ขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ( Run the Crisis Management) ผ่าน 16 
กลยุทธ์ 84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัด ความส้าเร็จส้าคัญท่ีต้องด้าเนินการ ทั้งนี้เ พ่ือให้
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกัน และจะน้าไปสู่
การบรรลุยังวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามที่ได้ก้าหนดไว้ ดังรายละเอียด ที่สรุปเป็นองค์ความรู้ตาม
แผนภาพที่ 4.20 ดังนี้ 
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ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
จิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐ     
สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขอุทกภัยยั่งยืน 

การบูรณาการภาคีเครือข่าย
และการฝึกฝนทบทวน 

การสร้างองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์ปุาต้นน้ า 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การแก้ไขสถานการณฉ์ุกเฉิน
ขณะประสบอุทกภัย 

การจัดการสภาพแวดล้อม  
และการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

การปูองกันและรักษา 
ปุาต้นน้ า 

การลดความรุนแรงของปัญหา
และการสูญเสีย 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ 
ชุมชน 

การฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลอง    
และล าลางสาขา 

การฟื้นฟูความสัมพันธ ์
ของภาคีเครือข่าย 

การฟื้นฟูและเยียวยาสุขภาพจิต 
ผู้ประสบอุทกภัย 

การบริหารจัดการน้ า 
ตามแนวพระราชด าร ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเตรียมพร้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การป้องกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การฟื้นฟ ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การแก้ไขอย่างยั่งยืน 

การสร้างความรัก สามัคค ี
ของคนในชุมชน 

การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว    
เมื่อประสบอุทกภัย 

การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน 
ภาคีเครือข่ายและชุมชน 

แผนภาพที่ 4.20 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 



 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เชิงกลยุทธ์ ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกล
ยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการ
เยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า ๔) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหาร
จัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ ๕) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีกลางน้้า และ ๖) เพ่ือ
ศึกษาสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า ถือเป็นการศึกษาเพ่ือ
หาทางออกให้กับชุมชน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ตั้งแต่กระบวน การเตรียมพร้อม 
(Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) การฟ้ืนฟู 
(Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยหรือภาวะวิกฤตเชิงกลยุทธท์ี่จะเป็นแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนใน
พ้ืนที่กลางน้้า 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ระหว่างการวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการบริหารจัดการชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากนั้นน้าฐานข้อมูลทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นกรอบค้าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้แทนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนพื้นที่กลางน้้า แล้วน้าผลการศึกษา
ที่ได้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อน้าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงกลยุทธ์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะน้าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผล 
อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้  

 

5.๑ สรุปการวิจัย 
แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้าที่แบ่งได้เป็น 5 

ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ยุทธศาสตร์
ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention) ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) ยุทธศาสตร์ใน
การฟ้ืนฟู (Recovery) และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) และมีการก้าหนด
เปูาประสงค์ในการด้าเนินการตั้งแต่ในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Building) มิติด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ( Management Resources) มิติด้านคุณภาพของการ



 
 

๒๓๘ 

บริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ( Serve the Flood) และมิติด้านประสิทธิผลในการขับเคลื่อน
ด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ( Run the Crisis Management) ผ่าน 16 กลยุทธ์
ส้าคัญที่ต้องด้าเนินการ และมี 35 ตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง 
และภาคเอกชนบูรณาการร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุยังวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม (Preparation)  

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น พันธกิจที่ส้าคัญการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน 
ประชาชน ผู้น้าชุมชน และภาคเอกชน  

2. ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับการท้างานเชิงภาคี
เครือข่ายและบริบททางปัญหา 

3. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรัฐ ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน และภาคเอกชน ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 

๔. จัดรูปแบบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยให้เป็นรูปแบบองค์การ
แนวราบเพื่อก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน 

๕. หมั่นประชุมปรึกษาหาเรือเพ่ือการวางแผนการท้างานร่วมกัน  รวมถึงสร้างความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ 

ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ภาคเอกชน ตลอดทั้ง
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องนั้น มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกันวางแผน ๒) ร้อย
ละของจ้านวนและหน่วยงานที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน คือ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน
การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน ดังนี้ 

๑. ส้ารวจหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมบูรณาการการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๒. ส้ารวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น 

๓. จัดฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่
เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ 



 
 

๒๓๙ 

๔. ประเมินผลการฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อม  เพ่ือน้าไปสู่การเร่ง
ด้าเนินการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังมีข้อจ้ากัดหรือบกพร่อง 

๕. วางแผนเพื่อการพัฒนาการด้าเนินงานของภาคีเครือข่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
และสถานการณ์ รวมทั้งวางมาตรการที่จะน้าไปสู่การก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาบางประการในกรณี
ฉุกเฉินและเร่งด่วน 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยผ่านการบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการ
ฝึกฝนทบทวน มีตัวชี้วัดคือ ๑) ความถี่ในการจัดฝึกฝนทบทวนและการบูรณาการร่วมของภาคี
เครือข่าย ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดฝึกฝนทบทวนและการบูรณาการร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เมื่อประสบอุทกภัยถือเป็นพันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และ
ภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  

๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน 
๒. เร่งประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีและภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
๓. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  
๔. ประสานงานไปยังหน่วยงานข้างเคียงเพ่ือเตรียมเครื่องจักรกลหนัก หรือเครื่องมือที่

ทรงประสิทธิภาพ เช่น หน่วยทหาร ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) เป็นต้น 
๕. เตรียมพื้นท่ีจัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ปลอดภัย  
6. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข 
7. จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส้ารองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

เมื่อประสบอุทกภัย  มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของการเตรียมความพร้อม ๒) ร้อยละของจ้านวน
หน่วยงานหรือผู้เข้าร่วมในศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือ
ฉุกเฉิน 

2. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย (Prevention)  

กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า 

ในการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้านั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการคือ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน 



 
 

๒๔๐ 

๓. จัดรูปแบบการบริหารจัดการการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนของ
ชุมชน 

๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันไฟปุา
และรักษาปุาต้นน้้า 

 ในการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและรักษาปุาในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสีย 

ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ตามพันธกิจการลดความรุนแรงและการสูญเสียนั้น สิ่งที่
ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๒. พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. พัฒนาศักยภาพของก้าลังพลของภาคีเครือข่ายและประชาชนในชุมชนเพ่ือการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน 
๔. จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ 
5. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย ระวังภัย 

หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ 
ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการปูองกันปัญหาอุทกภัย ตามพันธกิจการลด

ความรุนแรงและการสูญเสีย มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการปูองกัน
ปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของจ้านวนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการ
ลดความรุนแรงและการสูญเสีย 

กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปูองกันปัญหาอุทกภัยนั้น 
พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการ
ร่วมกัน คือ 

๑. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 
๓. จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปแบบองค์การ

แนวราบ 
๔. ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
๕. มุ่งพัฒนาโครงการหรือนโยบายสาธารณะภาครัฐให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

วิถีแวดล้อมของชุมชน 



 
 

๒๔๑ 

ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการปูองกันปัญหาอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อย
ละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างอุปกรณ์เพ่ือการปูองกันปัญหาอุทกภัยชองภาคีเครือข่าย 3) ร้อยละของประชาชนและก้าลังพล
ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตามรอบระยะเวลา 

3. ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย (Response)  

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ 

ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้ารินั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ 

๑. ทบทวนนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของรัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  

๒. บริหารจัดการน้้าบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงพ้ืนที่ 
๓.  และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 
๔. อนุรักษ์รักษาแม่น้้าล้าคลองเพ่ือเอ้ืออรรถประโยชน์แก่กันและกันและก่อให้เกิดความ

ยั่งยืน 
๕. บริหารจัดการน้้าบนพ้ืนฐานของความสมัครสมาน สามัคคี เพ่ือก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและจิตส้านึกท่ีดี 
ในการบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้ารินั้น มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของงบประมาณ

ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้้าเชิงพ้ืนที่ 2) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าใน
เชิงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

ในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยงในการปูองกันปัญหาอุทกภัยนั้น  
พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการ
ร่วมกัน คือ 

๑. สร้างชุดความรู้เกี่ยวกับปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและระเบียบวิธีปฏิบัติใน
ขณะที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

๒. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง 

๓. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางเลือกในการระบายน้้าออกจากชุมชน 
๔. จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ 
5. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย ระวังภัย 

หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ 
ในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยงในการปูองกันปัญหาอุทกภัย มี

ตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุด



 
 

๒๔๒ 

เสี่ยง ๒) ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงการจัดการสภาพแวดล้อมและการ
เฝูาระวังจุดเสี่ยง 3) ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน 

ในการบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชนนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ทบทวนระเบียบและขั้นตอนในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ทันต่อสภาพปัญหา
และสถานการณ์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย 

๒. หน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน ต้องทุ่มสรรพและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตแห่งปัญหา 

๓. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย 
และชุมชน เพ่ือบูรณาการและเตรียมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าจะเกิดปัญหาอุทกภัย 

๔. เตรียมประสานงานกับทางองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพื่อขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือในบางเรื่องบางประการที่จ้าเป็นในกรณีเร่งด่วน 

๕. จัดประชุมท้าความเข้าใจในระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีได้มี
การร่วมซักซ้อร่วมกัน หรือเพ่ิมทางเลือกในการจะแก้ไขปัญหาวิกฤต 

ในการบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรม/ที่ต้องด้าเนินการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือหน่วยงานที่จะเข้าปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย 

ในการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัยนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินของชุมชนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย 

๒. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้ทราบข่าวความ
เคลื่อนไหวและความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤต 

๓. สนับสนุนช่วยเหลือกันในการจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบ
น้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดเหตุ  

๔. เร่งประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงส่วนงานราชการ 
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน 

๕. เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชน  รวมถึงการสร้าง
แนวปูองกันในจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายในชุมชน 

๖. ด้าเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนในกรณีท่ีมีการอพยพจากพ้ืนที่
วิกฤตไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย 



 
 

๒๔๓ 

๗. สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือ
พ้ืนที่อันตรายไปยังพื้นท่ีปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้ 

๘. จัดชุดเจ้าหน้าที่หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือเข้ามาท้าการรักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีเจ็บปุวย หรือเกิดความเครียดจากปัญหา 

๙. เร่งส่งมอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค หรืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
ในการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู (Recovery)  

กลยุทธ์ที่  11 การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน 

ในการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าทายปุาต้นน้้าไม่ให้ถูกท้าลาย 
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับอนุรักษ์ปุาต้นน้้าปุา

ชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ 
๓. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในปุาต้นน้้าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
๔. การปลูกปุาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้้า โดยการปลูกปุาบนพื้นที่ต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือ  คืน

ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศปุาต้นน้้า 
๕. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาต้นน้้าในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่าย 

การฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการส้ารวจติดตามสภาพแวดล้อมของแม่น้้าล้าคลอง
สาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๒. จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของแม่น้้าล้าคลอง
สาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๓. เร่งขุดลอกล้าคลองท่ีตื้นเขินและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชนหากเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน 



 
 

๒๔๔ 

๔. สร้างระบบระบายน้้า เช่น ประตูเปิดปิดน้้า ฝายชะลอน้้า เพื่อการจัดสรรและการใช้
ประโยชน์ 

๕. ฟ้ืนฟูความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนในแม่น้้าล้าคลอง เพ่ือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและความม่ันคงทางทรัพยากรน้้าและแหล่งอาหาร 

๖. ส่งเสริมการปลูกไผ่หรือหญ้าแฝกตามริมแม่น้้าล้าคลองเพ่ือปูองกันการพลังทลายของ
หน้าดิน และเพ่ือลดแรงเสียดทานหรือความรุนแรงจากกระแสน้้า 

ในการของฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 13 การฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 

การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนชุมชนในพ้ืนที่กลางน้้า 
๒. สร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือติดตาม 

ตรวจสอบ สภาพปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ 
๓. สร้างภาคีเครือข่ายบริการทางสาธารณสุขเข้าสนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาใน

ขณะที่เกิดปัญหาอุทกภัย 
4. สร้างภาคีเครือข่ายบริการทางสาธารณสุขเข้าฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย 

ผู้ปุวยทางโรคซึมเศร้า และอ่ืนๆ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละ
ของภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 3) ร้อยละของผู้ปุวยจากการ
ประสบปัญหาอุทกภัยที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพจิต  

5. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความย่ังยืน 

การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพ่ือความยั่งยืน มีพันธกิจส้าคัญที่ประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ  สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของปุาต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ  

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับปุาต้นน้้า สร้างองค์ความรู้ ให้กับ
เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อ จัดท้าโครงการต่าง ๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  

๓ . สร้างความตระหนักว่าปุาต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมี
ส่วนได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการให้เกิดลักษณะ



 
 

๒๔๕ 

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วยใน
การตัดสินใจ  เพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์ระยะ
ยาว และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   

๔. สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย่างยังยืน 

การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพ่ือความยั่งยืน มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  

การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน พันธกิจส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย 
๒. จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ 
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชนและพัฒนารูปแบบหรือแนวทางใน

การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด 

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด พันธกิจที่ส้าคัญที่
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

๑. สร้างจิตส้านึกร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุกวัยว่าอุทกภัยคือความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัย
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

๓. สร้างจิตส้านึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเพื่อ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๔. ชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐาน
ของความเป็นเครือญาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. หน่วยงานรัฐจะต้องการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติและวิถีของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูลหรือตัวเลขทางงบประมาณ 



 
 

๒๔๖ 

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้าน
เกิด ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการสนับสนุน
ส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 

 

5.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
ในเรื่อง ของยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ที่ค้นพบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มียุทธศาสตร์ส้าคัญที่สมควรจะน้าไปสู่การก้าหนดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม 
(Preparation) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention) ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย 
(Response) ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟู ( Recovery) และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
(Sustainable) ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม เปูาประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ทั้ง ในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Building) มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ( Management 
Resources) มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ( Serve the Flood) และมิติด้าน
ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ( Run the Crisis 
Management) ผ่าน 16 กลยุทธ์ส้าคัญท่ีต้องด้าเนินการ และมี 35 ตัวชี้วัด เพื่อให้ ประชาชน ผู้น้า
ชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุยัง
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ดังนี้ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น มีกลยุทธ์ส้าคัญ คือ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention) ในการปูองกันปัญหา

อุทกภัยนั้นสิ่งที่จ้าเป็นและส้าคัญท่ีจะต้องด้าเนินการ มีกลยุทธ์ส้าคัญ คือ 
กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสียจากปัญหาอุทกภัย 
กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับ ธรรมชาติ วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย (Response)  
กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ  บนพื้นฐานของความเข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 
กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง เพ่ือการบริหารจัดการ

เชิงรุกและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 



 
 

๒๔๗ 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย  และชุมชนที่ต้องด้าเนินการ
ร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าของปัญหา  

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย  เพ่ือรองรับกับภาวะ
วิกฤตโดยการสนับสนุน  ช่วยเหลือ  ประสานงาน  ร่วมมือ เพื่อให้ ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนที่
อันตรายได้รับความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู (Recovery)  
กลยุทธ์ที่  11 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน  เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายที่ตื้นเขินและเพ่ิม

ช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน 
กลยุทธ์ที่ 13 การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในขณะที่ประสบปัญหา

และหลังประสบปัญหาอุทกภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (Sustainable) 
กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 
ผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทาง
สังคมในภาวะวิกฤต” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ศึกษาแล้วพบว่า ใน
ระบบการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ เชิงกลยุทธ์นั้น  ควรที่จะมี ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต-ภัยพิบัติทั้งในเรื่องระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบการติดตามสถานการณ์ เฝูาระวัง
และแจ้งเตือนภัย ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือ และการขนส่งใน
ภาวะฉุกเฉิน ระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ระบบการพัฒนา ส่งเสริม หรือสร้าง
เสริมศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ประชาชน ระบบการท้างานเชิง
เครือข่าย และระบบการก้ากับ ติดตามและประเมินผล ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับกรณีท่ี ส้านัก
ชลประทานที่ ๑๒ ได้สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยาช่วงฤดูน้้าหลาก  ว่าการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในกรณีท่ีมีน้้าเอ่อล้นตลิ่งแล้วไหลเข้าไปในพ้ืนที่
เกษตรกรรมและชุมชน นั้น เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยามีสันดอนในลุ่มน้้า ซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางทาง
น้้าที่ส้าคัญ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการขุดลอกและปรับปรุงทางน้้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า

                                                           

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ทางสังคมในภาวะวิกฤต  (Assessing and Developing Social Assistance System in Crisis Situation)”,  
รายงานวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะ
วิกฤต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๕-๑๙๙. 

 กรมชลประทาน, “การบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๔ และแนวทางในการบรรเทา
อุทกภัยโดยการขุดลอกแม่น้้าเจ้าพระยา”, รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, ๒๕๕๔, หน้า ๘๒. 



 
 

๒๔๘ 

ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาน้้าท่วมตอนบนให้ลดลง  ขณะเดียวกันผลการวิจัยยังมีความ
สอดคล้องกับแนวทางในการปูองกันน้้าท่วมอย่างยั่งยืน  ขององค์การสหประชาชาติ ที่บอกว่า จะต้อง
มีการคาดการณ์น้้าท่วมและการเตือนภัยให้ทันเวลา  มีการวางแผนและด้าเนินการในทุกระดับอย่าง
เป็นระบบและมีการด้าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ้ากัดความเสียหายจากปัญหาน้้าท่วม  
ในขณะที่ปฏิบัติการก็ควรที่จะ สร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา  และหลังน้้าลดก็ควรที่จะมี
ระบบการชดเชยความเสียหาย ที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่บนเงื่อนไขพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลวิจัย การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ค้นพบทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey 
Research) และจากการเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า 

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นั้น หากมองถึงรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขจะมีความ
แตกต่างกับแนวคิดใน การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยกรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์  ที่พีรยา ชู
วุฒยากร ได้ศึกษาวิเคราะห์ แล้วพบว่า โครงการเดลต้าเวิร์ค ( Delta Works) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง
เขื่อนและประตูปิด-เปิดน้้าที่บริเวณปากแม่น้้า Rhine-Scheldt เพ่ือปูองกันปัญหาน้้าทะเลหนุน ทั้งนี้
เพราะชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์นั้นประสบกับปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมจากกรณี
ที่มีน้้าไหลหลากจากทางภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจากแม่น้้าสายส้าคัญ ๔ สาย ได้แก่ แม่น้้าปิง วัง 
ยม และน่าน ไหลเอ่อมารวมกันในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นต้นแม่น้้าเจ้าพระยา ประกอบกับ
หากปีไหนมีฝนตกชุกมากกว่าปกติ ปริมาณมวลน้้ามหาศาลก็จะไหลมาท่วมขังพ้ืนที่หลายชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์นานนับเดือน ซึ่งมีความแตกต่างจากกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมขังจากปัญหาน้้าทะเลหนุนสูง ท้าให้แนวทางการแก้ไขจึงเป็นการสร้าง
ระบบปูองกันหรือก้าแพงปูองกันไม่ให้น้้าไหลเข้าท่วมเมือง ขณะที่นครสวรรค์นั้นแนวทางในการแก้ไข
คือจะท้าอย่างไรที่จะท้าให้น้้าระบายออกสู่ทะเลเร็วที่สุดหรือมากมากที่สุด 

ในส่วนของกรอบแนวคิดหรือมุมมองของ ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้น หากพิจารณาในเชิงลึกและละเอียดอ่อนจะว่ามีความสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของเฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก ที่ได้ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน  แล้วพบว่า การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน นั้นเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน ๓ มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมี การพัฒนาทุกมิติ ให้เกิดความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน 

                                                           

 United Nations and Economic Commission for Europe (UN/ECE), Best Practices on 
Flood Prevention, Protection and Mitigation, Water Directors of the European Union (EU) in 
Denmark Copenhagen, 21-22 November 2002. 

 พีรยา ชูวุฒยากร, “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย”, วารสารวิชาการปริทัศน์ , ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี 
๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
๒๕๕๔), หน้า ๖-๙. 

 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, “การพัฒนาท่ียั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , ปีท่ี 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑-๔๐. 



 
 

๒๔๙ 

และเป็นส่วนหนึ่งที่จะ สามารถปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับวิถี ธรรมชาติ 
ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับแนวความคิดท่ีมาจากผลการวิจัยของ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโตและชนาภรณ์ 
เสรีวรวิทย์กุล ที่ได้ร่วมกัน ศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตภัยธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  แล้วพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมโอกาส
ในการเกิดภัยพิบัตินั้น ควรที่จะมีการวางแผนบนพื้นฐานของการค้านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์และจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  เพ่ือปูองกันผลกระทบในเชิงลบต่อส่วนรวม ( Negative 
Externalities) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย การวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน  กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์
เทศบาลต้าบลปริก  ของ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ  ที่พบว่า  ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรชุมชน
ร่วมกัน ในหมู่ชาวบ้าน ผู้น้าและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ( Community Collective Ownership) ถือเป็น
หัวใจส้าคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ที่ดี 
และเป็นกระบวนการจัดการชุมชนจากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือ Bottom-up Process ที่ชุมชนจะต้อง
ร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง แล้ วน้าสู่การถกเถียง กลั่นกรอง และสร้างภาพอนาคตของ
ชุมชนร่วมกัน 

นอกจากนั้นหากจะมองในรูปแบบการจัดการชุมชนที่เป็นไปตาม ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นั้น ก็มีความสอดคล้องกับผลวิจัยที่ วิทยา จันทร์แดง และ จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  ได้ศึกษา วิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาค
กลางตอนบน แล้วพบว่า ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งนั้นสิ่งที่ส้าคัญก็คือ  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การจัดการความรู้  และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือในลักษณะ
ของแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคี เพื่อก่อให้เกิดแนวทางด้านการฟื้นฟู
ชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด้ารงอยู่ของชุมชน  ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจาก
สิ่งที่ นันทิยา ทองคณารักษ์  ได้ค้นพบในการ ศึกษาวิเคราะห์บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย 
๒๕๕๔ แล้ว พบว่า ในการปูองกันและแก้ไขในภาวะวิกฤตนั้นจะ ก่อให้เกิดการรวมตัวของภาค
ประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือช่วยเหลือกันเองมากขึ้น  ทั้งในลักษณะการเกิดแบบธรรมชาติ ไม่มีการ
สั่งการ มีการ ใช้ความรู้ความช้านาญของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้น 

                                                           

 ดร.ทรงธรรม ปิ่นโตและชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้
วิกฤตภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 

 ดร.ณพงศ์ นพเกตุ, “การพัฒนากระบวนการ “วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิ
ทัศน์เทศบาลต้าบลปริก) อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : แผนงานสร้างเสริม
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๓-๑๔๐. 

 วิทยา จันทร์แดง และ ดร.จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, รายงานวิจัย , (วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖) 

 นันทิยา ทองคณารักษ์, “บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๔”, วารสารศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรงกลาโหม, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 



 
 

๒๕๐ 

ขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนที่ ท้าให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันกอบกู้ ฟ้ืนฟูและรับมือกับ ภาวะ
วิกฤตด้วยความเข้มแข็งร่วมกันอีกในครั้งต่อๆ ไป  

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
หากวิเคราะห์ ตามหลักพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเมื่อศีลธรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมไม่แยกขาดจากการกระท าของมนุษย์ มนุษย์และระบบนิเวศเป็นเครือข่ายกัน  การ
กระท าของมนุษย์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยอ านาจความโลภของมนุษย์ ความวุ่นวายและความ 
อยุติธรรมก็คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์  และสอดคล้องกับความเห็นของท่านพุทธทาสภิกขุต่อ
ธรรมชาติที่ ดร. ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์  ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์เป็นตัวอย่างของสังคมท่ีบริสุทธิ์ ระบบสุริยะอยู่ร่วมกันโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน ทุกชีวิตใน
จักวาล ไม่มีอะไรแยกขาดจากกันได้ ผลผลิตทางธรรมชาติเพียงพอแค่การด ารงชีวิต ความยุติธรรมใน
สังคมจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ คนกลับสู่สภาวะสมดุลของธรรมชาติ คนมีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรเฉพาะเท่าท่ี
จ าเป็น คนต้องเรียนรู้การแบ่งปันส่วนเกิน ให้กับคนอ่ืน การรู้จักบริโภคทรัพยากรให้น้อยและควร
ปลูกฝังให้กับคนในสังคมทุกคนควรรู้จักควบคุมความยากและความโลภของตน   และสอดคล้องกับ
การศึกษาการปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบองค์รวม ของ รุ่งทิพย์ 
กล้าหาญ พบว่า พระสงฆ์ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการผลิตซ้ าพลังนวัตกรรมทางจิตใจ เพื่อ
การเยียวยาปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน และเสริมพลังการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของสังคมมารองรับ ผสานกับแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมทั้งนี้
การท างานของพระสงฆ์มีลักษณะเป็นอิสระมีความผันแปรตามสภาพการณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งแตกต่างจาก
การท างานของรัฐ ความพยายามของพระสงฆ์นักพัฒนา ในการสร้างสภาพที่พึงปรารถนาเพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนรวมตัวกันในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อการท ามาหากินและการร่วมกันอย่างพอเพียง  มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน มีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเอ้ืออาทรต่อกัน มีการร่วมสร้างความรู้และต่อ
ยอดความรู้เพ่ือเกื้อกูลกัน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าความ
เกรงใจ นับเป็นการสร้างพลังชุมชน  โดยการน าแหล่งทุนสังคมท่ีเข้มแข็ง มีความเป็นพลวัตรสูงและ
แฝงตัวอยู่ในสังคม มาด าเนินการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุร่วมกัน ซึ่งเป็นการบ่ม
ฟักความเข้มแข็งของชุมชนโดยการบูรณาการแนวคิดการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ภายใต้บริบทของชุมชน  

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เดชรัตน์ ปินทะนา และคณะ ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.

                                                           

  รศ.มานพ  นักการเรียน , พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖ 

 ทวีวัฒน์  บุณฑริกวิวัฒน์ . พุทธาสภิกขุ : ธรรมิกสังคมนิยมกับธรรมชาติ . กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๓๘ 

 รุ่งทิพย์   กล้าหาญ . “การพัฒนาจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน”. 
รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐ 



 
 

๒๕๑ 

เชียงใหม่ พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส ารวจพื้นที่ ดูต้นทุน ร่วมประชุม ร่วมก าหนด กฎ 
ระเบียบ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ่านหอกระจายข่าวมี
การประสานงานกับภาครัฐ มีการตรวจสอบคุมคุม โดย คณะกรรมการควบคุม น าหลักศาสนาและ
ความเชื่อ เพื่อเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่า มีคณะองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม
ความเรียบง่ายและความสามัคคี จัดสรรประโยชน์แบบมีส่วนร่วม  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ ศึกษา วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปางผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการ การใช้
กฎระเบียบการใช้ป่าร่วมกัน การร่วมจัดประเพณีเก่ียวกับป่า เช่น บวชป่า สืบชะตาป่า การจัดการป่า
ชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า การสร้างฝายแม้ว การปลูกป่า การดับ
ไฟป่า กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่และการเติมความรู้จากชุมชนต้นแบบ มีการจัดตั้งอาสาสมัครไฟป่า 
ปลูกไม้ไผ่ในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนของตนเอง สร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชน   

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ หนูเกณ จันทาสี และคณะ ศึกษาเรื่อง รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมความเชื่อใน
การจัดการป่าชุมชน ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พบว่า การขยายเขตอภัยทานของวัด 
การจัดพิธีบวชป่า ฟื้นฟูความเชื่อเรื่องผีปู่ตา ก าหนดเขตดอนปู่ตาเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ให้ผู้สูงอายุ
ฟ้ืนฟูป่าช้าและข้อห้ามเพ่ือก าหนดให้เป็นป่าทางพิธีกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระ ศาสตรา ศึกษาเรื่อง การพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่ในพื้นท่ี
แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบว่าผลิตผลจากป่าท่ีราษฎรส่วนใหญ่เก็บมาใช้
ประโยชน์ คือ หน่อไม้ เห็ดป่า ผักป่า ไม้ใช้สอย คุณประโยชน์จากป่าที่ราษฎรเล็งเห็นมากท่ีสุดคือ 
ช่วยให้อากาศชุ่มชื้น และฝนตกตามฤดูกาล ส าหรับปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไม้ของราษฎร ได้แก่ รายจ่ายรวมของครัวเรือน ขนาดของพ้ืนที่ถือครอง ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 
เชื้อชาติ และจ านวนแรงงานในครัวเรือน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทมิตร  นันทะเสนและ
คณะ ศึกษาเรื่อง การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ าในพ้ืนที่ต าบลไหล่
น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนต าบลไหล่น่าน ได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า

                                                           

  เดชรัตน์ ปินทะนา และคณะ. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม”่. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕. 

  ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ. “รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเมือง
ปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
๒๕๕๓. 

  หนูเกณ จันทาสีและคณะ. “รูปแบบและวิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเชื่อในการจัดการป่าชุมชน 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
๒๕๔๘. 

  สุระ ศาสตรา. “การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่ในพ้ืนท่ีแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 



 
 

๒๕๒ 

และน้ าทั้งการผลิตซ้ าและการพัฒนาขึ้นมาใหม่  เช่น การสร้างภูมิสถาปัตย์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การ
ขยายเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การพัฒนากฎกติกาทางสังคมการพัฒนาเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาการบริหารจัดการ การส่งเสริมและป้องกันทรัพยากรป่าและน้ า การพัฒนา
สื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาจิตส านักหรือจิตวิญญาณคนในชุมชนบูรณาการ
ในหลักสูตรท้องถิ่นโดย ใช้กระบวนการทางสังคมหรือเวทีสาธารณะ การจัดท าแผน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างแกนน าการสร้างนโยบายสาธารณะการประยุกต์ใช้ความเชื่อจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูผู้กระท าความดี การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุมชนกับชุมชนหรือ
องค์กรอื่น การใช้กติกาทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดการอนุรักษ์ป่าชุมชนและการ
อนุรักษ์ปลา  

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. การทบทวนนโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหา  
๒. การทบทวนในความพยายามที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยน า แล้วหันมาส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น ามากกว่า ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจกับสภาพปัญหาในพื้นที่
ได้ชัดเจนที่สุด  

๓.  การทบทวนการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการหรือองค์การแนวดิ่ง 
แล้วปรับประยุกต์ให้เป็นการบริหารจัดการองค์การในแนวราบมากข้ึน  

๔. การทบทวนระเบียบและขั้นตอน ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ในการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
เกิดความง่าย สั้น กระชับมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ทันต่อสภาพปัญหาและสถานการณ์  

๕. การทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของ
ชุมชนมากกว่าที่ผ่านมา 

๖. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเป้าหมายทางคุณค่ามากกว่า
ตัวเลขสถิติหรือตัวเลขทางงบประมาณ  

๗. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีการปรับประยุกต์ให้มีความ สอดคล้อง
กับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชน  

๘. การ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐจะต้อง มีการสืบสานและสืบทอดอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปก่ีรัฐบาลแล้วก็ตาม 

                                                           

  นันทมิตร  นันทะเสนและคณะ. “การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร  ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๔๕. 



 
 

๒๕๓ 

๙. การ สร้างเสถียรภาพ ในนโยบายของ ภาครัฐที่ควร ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ สอดคล้อง และกลมกลืน  

๑๐. การ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐานของ
ความใกล้ชิด ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครือญาติ ความเป็นชุมชนข้างเคียงหรือชุมชนเครือข่าย 

๑๑. การสร้างกรอบความคิดใหม่ให้อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนและ
ภาครัฐ  

๑๒. รัฐจะต้องให้ความส าคัญและ สนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  

๑๓. รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้กับ สมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือที่จะได้ท างานร่วมกันและเกิดพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา  

๑๔. การเปิดรับแนวนโยบายและกรอบความคิดมาจากระดับล่างหรือประชาชนมากขึ้น 
๑๕. การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุตรหลาน เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไขโดย อาศัยวิถีทางตามธรรมชาติ ของชุมชนและครอบครัวที่ควรจะเป็น มากกว่าที่จะ
รอคอยการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางภาครัฐ  

๑๖. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยว่าเป็นเรื่องท่ีทุกคนควรรู้และควรท าเพื่อน าไปสู่ การแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน  

๑๗. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี เกิดขึ้นในชุมชนทุก
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนทุกองคาพยพในชุมชนเกิดความเป็นเอกภาพ และก่อให้เกิด จิตส านึก
ที่ดทีี่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention)  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนที่กลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสียจากปัญหาอุทกภัย 



 
 

๒๕๔ 

กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับ ธรรมชาติ วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่กลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ  บนพื้นฐานของความเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 

กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง เพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุกและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย  และชุมชนที่ต้องด้าเนินการ
ร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าของปัญหา  

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย  เพ่ือรองรับกับภาวะ
วิกฤตโดยการสนับสนุน  ช่วยเหลือ  ประสานงาน  ร่วมมือ เพื่อให้ ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนที่
อันตรายได้รับความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู ( Recovery) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลาง
น้้านั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกัน
ด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่  11 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน  เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายที่ตื้นเขินและเพ่ิม
ช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน 

กลยุทธ์ที่ 13 การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในขณะที่ประสบปัญหา
และหลังประสบปัญหาอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 
 
 
 
 



 
 

๒๕๕ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 
๒. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐกับบทบาทใหม่การ ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ในการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 
๓.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือ

เป้าหมายเชิงคุณค่าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 
๔. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ

ภาวะวิกฤติบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน  
๖. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์รักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงอยู่ของวิถี

ชีวิตของคนกลางน้ า  
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๒๕๗ 
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วันชัย วัฒนศัพท์ . ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี . นนทบุรี : ส้านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย. ๒๕๔๙. 
ศศิน เฉลิมลาภ. เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ . กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร, 2555.  
ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ 

 ปี ๒๕๕๔. สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ . ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์, 2554 

สถาบันพระปกเกล้า . “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน” . เอกสารประกอบการ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า . ๒๕๕๑ . 
เอกสารอัดส้าเนา  

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . ทุนทางสังคมฉบับประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ้ากัด, 2548. 

ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ . แนวพระราชด าริในมหานครคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิ
พล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ้ากัด, 2554.  

ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๑.  

ส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน . คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๕.  

สุคนธ์ เครือน้้าค้า และคณะ. การพัฒนาทีมงาน. ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕. 
สุมาลี  พิตรานุกุล. นิเวศวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๒  
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส . ป่าอนุรักษ์ ขนาดเนื อที่และมาตรการในการจัดการ . กรุงเทพมหานคร : .

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๔  
เสรี พงศ์พิศ . แนวคิด แนวปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การ

พิมพ์,  2551. 
อรัญ จิตตะเสโน  และคณะ . หลักการและวิธีการบริหารชุมชน . จังหวัดสงขลา : โครงการวิจัยและ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สภาวะองค์รวม, ๒๕๔๖. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ . การระดมทุนเพื่อสังคม . กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา , 

2541.  
อุษณีษ์ เย็นสบาย. จิตวิทยาแนะแนว. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๓๓.  
 
 
 



 

๒๕๘ 

(๒) งานวิจัย 
กรมชลประทาน. “การบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๔ และแนวทางในการบรรเทา

อุทกภัยโดยการขุดลอกแม่น้้าเจ้าพระยา”. รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔.  

ณพงศ์ นพเกต.ุ “การพัฒนากระบวนการ “วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์
เทศบาลต้าบลปริก อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”. รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : 
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี นสธ. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส., ๒๕๕๔.  

ด้ารงค์ วัฒนา และคณะ . “ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น” . รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔. 

เดชรัตน์ ปินทะนา และคณะ. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้้าแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่”. รายงาน
วิจัย. กรุงเทพมหานคร ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕. 

นันทมิตร  นันทะเสน และคณะ. “การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้้า
ในพ้ืนที่ต้าบลไหล่น่าน อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” . รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๕. 

ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ . “รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต้าบลเมือง
ปาน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๓. 

ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย. “ผลของการให้ค้าแนะน้าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๐. 

พวงทอง  ว่องไว และคณะ. “การฟ้ืนฟูสายน้ าแม่ทะลบและการบริหารทรัพยากรป่าไม้โดยวิถีชีวิตคน
พ้ืนที่สูงและคนพ้ืนที่ราบ”. รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย, ๒๕๔๖. 

พุฒ  บุญเต็ม และคณะ. “องค์ความรู้การจัดการป่าชุมชนในพ้ืนที่ทามลุ่มน้ ามูลตอนกลาง อ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๔๙. 

รุ่งทิพย์    กล้าหาญ . “การพัฒนาจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน”. 
รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐. 

วราพร  ศรีสุพรรณ และคณะ. “ศึกษาการพัฒนาการสื่อสารเพื่อจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชน
มะสะแก ต าบลนาสวน  อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี” . รายงานวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗. 

วิทยา จันทร์แดง และจ้านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” . รายงานวิจัย . วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖ 



 

๒๕๙ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล . “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทาง
สังคมในภาวะวิกฤต Assessing and Developing Social Assistance System in 
Crisis Situation”.  รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ ๒๕๕๕.  

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . “โครงการจัดท้ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดท้านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” . รายงานวิจัย . เชียงใหม่ : 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗.  

สมาน  นวลศรี และคณะ . “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อ าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘. 

สุระ ศาสตรา. “การพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่ในพื้นท่ีแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง” รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
๒๕๔๓. 

หนูเกณ จันทาสี และคณะ. “รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมความเชื่อในการจัดการป่าชุมชน 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘. 

 

(๓) วารสาร 
ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล . “จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพ่ือการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์” . 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2552: 188-208. 

ทรงธรรม ปิ่นโตและชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๕. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๕:  ๑-๑๑. 

นันทิยา ทองคณารักษ์ . “บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๔” . วารสารศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ . กรุงเทพมหานคร : กระทรงกลาโหม . 
๒๕๕๕: ๑-๑๑. 

พีรยา ชูวุฒยากร. “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย”. วารสารวิชาการปริทัศน์ . ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๒ 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส . ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร. ๒๕๕๔: ๖-๙. 

เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก. “การพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ ๑๘ 
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๕ : 
๓๑-๔๐. 



 

๒๖๐ 

วารสารหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๕ ประจ าเดือนวาคม  ๒๕๕๔. 
 

(4) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
ธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์. “ประเด็นการมอบนโยบาย”. เอกสารประกอบการ

ประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดนครสวรรค์ . ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 
501. ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. 

หนังสือราชการ ที่ นว ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม .  จังหวัด
นครสวรรค์ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. ๒๕๕๗. 

 

(5) ออนไลน์ 
กรมชลประทาน. “ข้อมูลจากกรมชลประทาน ”. [ออนไลน์] . แหล่งที่มา :  http://th.hydro-

5.com/HD-06/6-H2.htm. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาอุทกภัย 

The Management Strategy of Middle Branch Watershed 
Community for Prevention and Editing of Flood 

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.  
Assoc. Prof Dr. Phra Theppariyattimedhi 

บทคัดย่อ 
แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย” วัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า 
และเป็นทางออกของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ประยุกต์ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจจากแบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือพัฒนาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
แผนยุทธศาสตรใ์นการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะ

น้าไปสู่การก้าหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส้าคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ยุทธศาสตร์การปูองกันอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการอุทกภัย 
ยุทธศาสตร์การ เยียวยา ฟ้ืนฟู และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ท่ีได้ก้าหนดไว้ทั้งในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากร มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย และมิติด้านประสิทธิผลใน
การขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนใน  16 แผนกลยุทธ์ 
84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐร่วมเอกชน และองค์การสาธารณะกุศลในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันเพื่อ ให้บรรลุยังวัตถุประสงค์
และเปูาหมายตามท่ีก้าหนดไว้ 
 
ค้าส้าคัญ : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชน, ชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า, การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 

Abstract 
The objectives of Research Plan;  the management strategy of middle 

branch watershed community for prevention and editing of flood was to synthesize a 
strategic plan to prevent and solve flood problems in the middle branch watershed 
and community solution to prevent and solve flood problems. The methodology 

                                                           

 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์. 
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was the apply research methodology. Quantitative research utilized qualitative 
research, quantitative research by survey research and qualitative research by in-
depth interviews and focus group discussions from the Stakeholders in the area.  
Findings were as follow:  

The management strategy of middle branch watershed community for 
prevention and editing of flood which will lead to the formulation of plans, projects 
or activities consisting of 5 strategic issues was to preparation, prevention, response, 
recovery, sustainable and in order to meet the goals set forth in both the 
development dimension for sustainable building, management resources, serve the 
flood and run the crisis management. The management strategy; which must be 
driven in 16 strategic plans, 84 mission and 35 indicators of success in order for the 
public, community leaders, department of government, private sector networks and 
public charitable organizations in the area, integrated together to achieve the 
objectives and goals as specified. 
Key Word:  The management strategy, middle branch watershed community, 

Prevention and resolution of flood, 
 
๑. บทน้า 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงหลาย
ครั้งและมูลค่าความเสียหายแต่ละปีตั้งแต่หลักพันล้านถึงหลักหมื่นล้าน โดยสถิติย้อนหลัง ๒๐ ปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕-๒๕๕๕ ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากน้้าท่วมเป็นมูลค่ารวม ๑.๗ ล้านล้านบาท 
โดยปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ปี ๒๕๕๔ มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า ๑๒ ล้านคน 
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติท่ีสร้าง
ความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอันดับสี่ของโลก  รองลงมาคือ ปี ๒๕๕๓ มูลค่า ๑๖,๓๓๘ ล้านบาท ปี 
๒๕๔๕ มูลค่า ๑๓,๓๘๕ ล้านบาท และปี ๒๕๔๓ มูลค่า ๑๐,๐๓๒ ล้านบาท โดยมีความเสียหาย
ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ราษฎรเดือดร้อนและเสียชีวิต สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน 
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเอกชน รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย   

                                                           

 คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าและ
อุทกภัย”, แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗, (กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย : คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ), ๒๕๕๔. 

 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานศูนย์สนับสนุนการอ้านวยการบริหารสถานการณ์ 
อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (ศอส.), (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย : กระทรวงมหาดไทย), ๒๕๕๔. 
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ส้าหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ สรุปภาพรวมความเสียหายของจังหวัดนครสวรรค์จากมหาอุทกภัย ๒๕๕๔  พบว่า มี
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยทั้งจังหวัด ๑๕ อ้าเภอ ๑๒๓ ต้าบล ๙ เทศบาล ๑.๒๔๔ หมู่บ้าน โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าหลาก ๕ อ้าเภอ ๔๕ ต้าบล ๕๘๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประสบภัยจากน้้าท่วม
ขัง ๑๐ อ้าเภอ ๗๘ ต้าบล ๖๖๔ หมู่บ้าน ๗๕ ชุมชนเมือง ๑๑๓,๐๙๙ ครัวเรือน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อน ๓๕๖,๐๑๒ คน  เสียชีวิต ๙๑ ราย บ้านเรือนถูกน้้าท่วม ๑๑๒,๒๑๙ 
หลังคาเรือน โรงเรียน ๑๐๕ แห่ง วัด ๑๙๐ แห่ง สถานบริการสารธารณสุข ๔๕  แห่ง ถนน ๖๒  สาย
และอ่ืนๆ รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน ๑๓ อ้าเภอ ๙๐๓,๔๐๐ ไร่  การปศุสัตว์ 
การประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยหน้ากัน นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ว่า มีร้านค้า บริษัท 
ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต่้ากว่า ๖,๐๐๐ ราย 
รวมมูลค่ากว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมไปถึงภาค
สินค้าคงคลังที่จมไปกับน้้า ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก็มีเครื่องจักรและสินค้าได้รับความเสียหาย
เช่นกัน นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความเสียหายจากโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจที่จะต้องอาศัย
ระยะเวลาฟื้นฟูทางกายภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าอีกนับไม่ถ้วน 

ปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่กลางน้้าส่วนมากเกิดจากปริมาณน้้าฝนที่ตกหนักติดต่อกัน
หลายวันในพื้นท่ีภาคเหนือและตามแนวผืนปุาตะวันตก เมื่อมีปริมาณฝนตกมากท้าให้เกิดปริมาณน้้า
สะสมมากติดตามมา ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในภูมิภาคนี้กลับไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่
ที่มีจ้านวนที่มากพอจะรองรับปริมาณน้้าขนาดมหาศาล ประกอบกับแหล่งกักเก็บน้้าที่มีอยู่เดิมในก็มี
ความตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้้าในปริมาณที่มาก ๆ ได้  ท้าให้น้้าในแม่น้้าสายหลักต่าง  ๆ ได้ไหลเอ่อ
ล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชน นอกจากนี้การระบายน้้าออกจากเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าเพื่อ
ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้านั้นๆ ในเขตภาคเหนือและลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ตอนบนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเพิ่มปริมาณมวลน้้าให้มีจ้านวนมหาศาลยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อน้้าที่ระบาย
ออกมาจากเข่ือนหรืออ่างเก็บน้้ารวมกับน้้าท่า (น้้าท่วมขังตามแอ่งหรือท้องทุ่ง) ที่เกิดจากปริมาณ
น้้าฝนที่ตกสะสมจึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมหรืออุทกภัยเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี  
 การปูองกันปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่กลางน้้าหากมองลงไปในเชิงลึกถึงต้นตอของปัญหา
อุทกภัย ส่วนหนึ่งเราจะพบว่า หนึ่งในปัญหาที่ส้าคัญที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยหรือ
ปัญหาน้้าท่วมก็คือ ปัญหาการบุกรุก ผ้าถาง ขุดเจาะ และท้าลายพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร โดยในแต่ละปีใน
เกือบทุกต้าบล อ้าเภอ และจังหวัดเราจะพบว่าพ้ืนที่ปุาต้นน้้าได้ถูกท้าลายลงเป็นจ้านวนมาก ผลที่
ตามมาความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ปุาไม้ที่เปรียบเสมือนฟองน้้าขนาดใหญ่ที่จะช่วยดูดซึม ดูดซับ หรือ
เก็บกักน้้าก่อนที่จะค่อยๆ ปล่อยออกสู่ล้าห้วย ล้าธารและไหลลงสู่แม่น้้าขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่เหลือ

                                                           

 ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ 
 ปี ๒๕๕๔, สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ , ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. 

 วารสารหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑๕๕ ประจ าเดือนวาคม  ๒๕๕๔. 
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หรอ ซ้้าร้ายในพื้นที่สูงตามที่ลาดเชิงเขาเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักติดต่อกันปัญหาน้้าปุาไหลหลากและ
ดินโคลนถล่มก็เกิดขึ้นติดตามมาและก็มักจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน 
 การปูองกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหลังจากเกิดน้้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ มีการบูรณาการ
แก้ไขจัดหาแหล่งรองรับน้้าหรือแก้มลิง การจัดวางระบบผังเมือง การจัดสร้างก้าแพงคอนกรีตปูองกัน
น้้าในเขตเศรษฐกิจ การจัดระบบโครงข่ายคมนาคมท่ีไม่ท้าให้เกิดการกีดขวางทางน้้า การขุดลอกคู
คลองหรือแม่น้้า หรือแม้แต่การผันน้้าข้ามเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีคนพยายามคิดที่จะท้ากันอยู่ในขณะนี้ก็
กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้รัฐบาลสมัยที่ผ่านๆ มาได้ตัดสินใจกู้เงินมาลงทุน ขณะที่การฟื้นฟูสภาพปุา
ไม้ การเพ่ิมเนื้อที่ปุาไม้ การปูองกันไม่ให้เนื้อท่ีปุาไม้ที่เหลืออยู่ถูกท้าลายเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างฝาย
ชะลอน้้าในพ้ืนที่ปุาเพ่ือการบริหารจัดการน้้า ซึ่งการปูองกันลักษณะนี้นอกจากจะท้าให้มีน้้าสม่้าเสมอ
ทั้งปีแล้วยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งกลับได้รับความสนใจในสนับสนุน 
ส่งเสริม ไม่ค่อยจะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนัก รวมถึงการมุ่งสร้างแผนในการปูองกัน แก้ไข เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจในปัจจุบันยังไม่มีการขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบ และท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
ด้าเนินการให้เป็นไปในลักษณะไฟไหม้ฟาง ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีการสร้างเครือข่าย องค์กร ใน
ลักษณะกลุ่มจิตอาสาหรือกลุ่มจิตสาธารณะ 

ค้าถามจึงมีอยู่ว่า  เราจะมียุทธศาสตร์ใน การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หาเพ่ือเป็น
ทางออกให้กับชุมชน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การ
จัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) การฟ้ืนฟู ( Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  
(Sustainable) ไดอ้ย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือภาวะ
วิกฤตที่จะเป็นแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลางน้้าให้เกิดความ
เข้มแข็ง เกิดความพร้อม และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ยืนหยัด และช่วยเหลือตนเองได้ดังที่เกิดขึ้น
ในอดีต คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยในแผนงานวิจัยข้างต้นนี้ 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. ๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ปุาต้น

น้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพ

จิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้้า 
๔. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริในพื้นท่ีลุ่ม

น้้าแม่วงก ์
๕. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีชุมชนในการบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีกลางน้้า 
๖. เพื่อศึกษาสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ี

กลางน้้า 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็จะศึกษาการด้ารงรักษารากเหง้าแห่งคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชุมชนพื้นที่ และศึกษาแนวคิดการบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วม การจัดการชุมชน การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย การบริหาร
จัดการน้้าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ การบูรณาการภาครัฐร่วมเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการ
สร้างองค์ความรู้และการปูองกันภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางหรือวิธีการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชน  อุทกภัย ตั้งแต่กระบวนการ
เตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย ( Response) 
การฟ้ืนฟู (Recovery) และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  (Sustainable) โดยมีผู้แทนส่วนงานราชการ บริษัท
ห้างร้านเอกชน องค์กรการกุศล และประชาชนในพื้นท่ีกลางน้้าจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มจ้านวน 54 รูป/คน ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
จ้านวน 185 รูป/คน  และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส้ารวจ จ้านวน 1,592 
ตัวอย่าง  ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญท่ีท้าให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกิดความครบถ้วน ครอบคลุม และเพียงพอที่จะ
น้าเข้าสู่การประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์  

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย ” คณะผู้วิจัยได้จัดกรอบแนวคิดท่ีแสดงออกในลักษณะของกระบวนการและวิธี
การศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการชุมชนพ้ืนท่ี
กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับ
การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการ
ชุมชนพื้นที่กลางน้้ากับ
การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย 
 

การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้น

น้ าเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก ์

ปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการศึกษา (Process) 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธ
จิตวิทยาในการเยียวยา
และฟื้นฟูสภาพจิตใจของ 

ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 

รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยาปัญหา

อุทกภัยในรูปแบบการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ดั้งเดิม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริใน

พื้นที่ลุ่มน้ าแม่วงก์ 

ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีชุมชนในการบริหารจัดการ

น้ าในพ้ืนท่ีกลางน้ า 

การป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) 

การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
เกิดอุทกภัย 

การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 

การเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด
อุทกภัย 
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๕. วิธีด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ระหว่างการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการบริหารจัดการชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 1,592 ตัวอย่าง  จากนั้นน้าฐานข้อมูลทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์มาสังเคราะห์
เป็นกรอบค้าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้แทนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าจ้านวน 185 รูป/คน  แล้วน้าผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงยุทธศาสตร์
ในการจัดการชุมชนน้าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มจ้านวน 54 รูป/คน ช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตรก์ารจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

 

๖.สรุปผลการวิจัย 
แผนยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้าที่แบ่งได้เป็น 5 

ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ยุทธศาสตร์
ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention) ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) ยุทธศาสตร์ใน
การฟ้ืนฟู (Recovery) และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) และมีการก้าหนด
เปูาประสงค์ในการด้าเนินการตั้งแต่ในมิติการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Building) มิติด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ( Management Resources) มิติด้านคุณภาพของการ
บริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ( Serve the Flood) และมิติด้านประสิทธิผลในการขับเคลื่อน
ด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ( Run the Crisis Management) ผ่าน 16 แผนกล
ยุทธ์ 84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ เพ่ือให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนบูรณาการร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุยังวัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม (Preparation)  

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย  พันธกิจที่ส้าคัญการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อม
ของชุมชน ประชาชน ผู้น้าชุมชน และภาคเอกชน 2 ) ลดระเบียบและข้ันตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้
สอดคล้องกับการท้างานเชิงภาคีเครือข่ายและบริบททางปัญหา  3) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรัฐ ประชาชน ผู้น้าชุมชน และภาคเอกชน ในการปูองกันปัญหา
อุทกภัย  ๔) จัดรูปแบบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยให้เป็นรูปแบบองค์การ
แนวราบเพื่อก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน  และ ๕) หมั่นประชุมปรึกษาหาเรือเพ่ือการวางแผนการ
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ท้างานร่วมกัน  รวมถึงสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกันวางแผน ๒) ร้อยละของจ้านวนและหน่วยงานที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน คือ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน
การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน ดังนี้  ๑) ส้ารวจหน่วยงานและองค์กรภาคี
เครือข่ายที่จะเข้าร่วมบูรณาการการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ๒) ส้ารวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ๓) จัดฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ  ๔) ประเมินผลการฝึกอบรม 
ทบทวน ซักซ้อม และเตรียมความพร้อม เพ่ือน้าไปสู่การเร่งด้าเนินการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังมี
ข้อจ้ากัดหรือบกพร่อง  และ ๕) วางแผนเพื่อการพัฒนาการด้าเนินงานของภาคีเครือข่ายเพ่ือให้
สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ รวมทั้งวางมาตรการที่จะน้าไปสู่การก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาบาง
ประการในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) ความถี่ในการจัดฝึกฝนทบทวนและการบูรณา
การร่วมของภาคีเครือข่าย ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดฝึกฝนทบทวนและการบูร
ณาการร่วมของภาคีเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย  ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้านั้น การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัยถือเป็นพันธกิจที่
ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ 
คือ ๑) จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน  ๒) เร่ง
ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  ๓) จัดเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่จ้าเป็นในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ๔) ประสานงานไปยังหน่วยงาน
ข้างเคียงเพ่ือเตรียมเครื่องจักรกลหนัก หรือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ เช่น หน่วยทหาร ส้านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) เป็นต้น  ๕) เตรียมพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ปลอดภัย 6 ) 
จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข  และ 7) จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งส้ารองไว้เผื่อ
กรณีฉุกเฉิน โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของการเตรียมความพร้อม ๒) ร้อยละของจ้านวนหน่วยงาน
หรือผู้เข้าร่วมในศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาส้าคัญ เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน 

2. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย (Prevention)  

กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า  พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน 
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการคือ  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คุ้มครองรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  ๒) พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้้าของชุมชน  ๓) จัดรูปแบบการบริหารจัดการการปูองกันและรักษาปุาต้นน้้า
ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนของชุมชน  และ  ๔) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรสนับสนุนที่
จ้าเป็นในการปูองกันไฟปุาและรักษาปุาต้นน้้า  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
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การสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและรักษาปุาในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสีย ในการปูองกันปัญหาอุทกภัยตามพันธ
กิจการลดความรุนแรงและการสูญเสียนั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ  ๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๒ ) พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ
วิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓) พัฒนาศักยภาพของก้าลังพลของภาคีเครือข่ายและประชาชน
ในชุมชนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน  ๔) จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย 
และเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์  และ 5) สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
สนับสนุนในการเตือนภัย ระวังภัย หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) 
ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของจ้านวนหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการลดความรุนแรงและการสูญเสีย 

กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐที่สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปูองกันปัญหาอุทกภัยนั้น พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ  ๑) ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหาในเชิงพ้ืนที่ ๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  ๓) จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการในชุมชน
และภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ  ๔) ลดระเบียบและข้ันตอนในทางภาครัฐเพ่ือ
ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  และ ๕) มุ่งพัฒนา
โครงการหรือนโยบายสาธารณะภาครัฐให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน  โดย
มีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เพ่ือการปูองกันปัญหาอุทกภัยชองภาคีเครือข่าย 3) ร้อยละ
ของประชาชนและก้าลังพลที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมตามรอบระยะเวลา 

3. ยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย (Response)  

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ  พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน 
ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ  ๑) ทบทวน
นโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าของรัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน ๒ ) บริหารจัดการน้้าบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนในเชิง
พ้ืนที่ ๓)  และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้้าในพื้นท่ีจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน  ๔) อนุรักษ์รักษาแม่น้้าล้าคลองเพ่ือเอ้ืออรรถประโยชน์แก่กันและกันและก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน  และ ๕) บริหารจัดการน้้าบนพื้นฐานของความสมัครสมาน สามัคคี เพ่ือก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและจิตส้านึกท่ีดี โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการน้้าเชิง
พ้ืนที่ 2) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าในเชิงพ้ืนที่ 
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กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง  พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องด้าเนินการร่วมกัน คือ  ๑) 
สร้างชุดความรู้เกี่ยวกับปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและระเบียบวิธีปฏิบัติในขณะที่ประสบปัญหา
อุทกภัย  ๒) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง ๓) เร่งขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางเลือกในการ
ระบายน้้าออกจากชุมชน  ๔) จัดชุดเฝูาระวังในพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย และเตรียมแผนรองรับกับ
สถานการณ์  และ 5) สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการเตือนภัย 
ระวังภัย หรือในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง ๒) ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุน
ในกิจกรรมหรือโครงการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 3) ร้อยละของประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย  และชุมชน พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) 
ทบทวนระเบียบและขั้นตอนในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ทันต่อสภาพปัญหาและสถานการณ์
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย  ๒) หน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
ต้องทุ่มสรรพและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตแห่งปัญหา ๓) ประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน เพื่อบูรณาการและเตรียมให้
การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าจะเกิดปัญหาอุทกภัย ๔) เตรียมประสานงานกับทางองค์กรภาคเอกชน 
มูลนิธิ สมาคม เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในบางเรื่องบางประการที่จ้าเป็นในกรณีเร่งด่วน  และ
๕) จัดประชุมท้าความเข้าใจในระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีได้มีการร่วมซัก
ซ้อร่วมกัน หรือเพ่ิมทางเลือกในการจะแก้ไขปัญหาวิกฤต  โดย มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/
กิจกรรม/ที่ต้องด้าเนินการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม หรือหน่วยงานที่จะเข้าปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย  พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนจะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑)
ชุมชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของ
ชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอุทกภัย ๒) เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวและความรุนแรงของปัญหา เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมใน
การรองรับกับภาวะวิกฤต  ๓) สนับสนุนช่วยเหลือกันในการจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ 
เช่น เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดเหตุ ๔ ) 
เร่งประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงส่วนงานราชการ องค์กร
ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน  ๕) เร่งขุดลอกล้าคลอง
และเพ่ิมช่องทางในการระบาย น้้าออกจากชุมชน  รวมถึงการสร้างแนวปูองกันในจุดเสี่ยงหรือจุด
อันตรายในชุมชน  ๖) ด้าเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนในกรณีท่ีมีการอพยพจาก
พ้ืนที่วิกฤตไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย  ๗) สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพ
ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนที่อันตรายไปยังพื้นท่ีปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้  ๘) จัดชุด
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เจ้าหน้าที่หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเข้ามาท้าการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีเจ็บปุวย  หรือเกิดความเครียดจากปัญหา  และ ๙) เร่งส่ง
มอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้ง  ยารักษาโรค หรืออ่ืนๆ ที่จ้าเป็น  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
ชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู (Recovery)  

กลยุทธ์ที่  11 การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน พันธกิจที่ส้าคัญท่ีประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วน
งานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) ชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้ง
การบุกรุกท้าทายปุาต้นน้้าไม่ให้ถูกท้าลาย  ๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้
ทราบเกี่ยวกับอนุรักษ์ปุาต้นน้้าปุาชุมชนแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ  ๓) ฟ้ืนฟูระบบนิเวศใน
ปุาต้นน้้าเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  ๔) การปลูกปุาฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปุาต้นน้้า โดยการปลูกปุาบนพื้นที่ต้นน้้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือ  คืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความ
หลากหลายของระบบนิเวศปุาต้นน้้า  และ ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปุาต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาต้นน้้าในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่าย  พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) จัด
ชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการส้ารวจติดตามสภาพแวดล้อมของแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลาง
เครือข่ายในพ้ืนที่  ๒) จัดชุดปฏิบัติการหรือทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของแม่น้้าล้า
คลองสาขาและล้าลางเครือข่ายในพ้ืนที่ ๓) เร่งขุดลอกล้าคลองที่ตื้นเขินและเพ่ิมช่องทางในการระบาย
น้้าออกจากชุมชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน ๔) สร้างระบบระบายน้้า เช่น ประตูเปิดปิดน้้า 
ฝายชะลอน้้า เพื่อการจัดสรรและการใช้ประโยชน์  ๕) ฟื้นฟูความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้
เกิดข้ึนในแม่น้้าล้าคลอง เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรและความม่ันคงทางทรัพยากรน้้าและแหล่งอาหาร  
และ ๖) ส่งเสริมการปลูกไผ่หรือหญ้าแฝกตามริมแม่น้้าล้าคลองเพ่ือปูองกันการพลังทลายของหน้าดิน 
และเพ่ือลดแรงเสียดทานหรือความรุนแรงจากกระแสน้้า  มีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 13 การฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  พันธกิจที่ส้าคัญท่ี
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) 
สร้างภาคีเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนชุมชนในพ้ืนที่กลางน้้า  ๒) สร้างภาคี
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ สภาพปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ  ๓) สร้างภาคีเครือข่ายบริการทาง
สาธารณสุขเข้าสนับสนุน ช่วยเหลือ และเยียวยาในขณะที่เกิดปัญหาอุทกภัย  และ 4) สร้างภาคี
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เครือข่ายบริการทางสาธารณสุขเข้าฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย ผู้ปุวยทางโรคซึมเศร้า และ
อ่ืน ๆ โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือการฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ๒) ร้อยละของภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้
ประสบปัญหาอุทกภัย 3) ร้อยละของผู้ปุวยจากการประสบปัญหาอุทกภัยที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพจิต  

5. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (Sustainable) 

กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความย่ังยืน  มีพันธกิจ
ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ
๑) สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ  สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของความส้าคัญของปุาต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ ๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับปุาต้นน้้าสร้างองค์ความรูใ้ห้กับเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อ จัดท้าโครงการ
ต่าง ๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ๓) สร้างความ
ตระหนักว่าปุาต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีส่วนได้รับประโยชน์และมีส่วน
ในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการให้เกิดลักษณะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ  เพื่ออนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ  และ ๔) สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย่างยังยืน  
โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทาง
หน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมช น พันธกิจส้าคัญที่
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ  ๑) 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมในการปูองกันปัญหาอุทกภัย  ๒) จัดวางรูปแบบการบริหารจัดการ
ในชุมชนให้เป็นรูปแบบองค์การแนวราบ  ๓) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชนและ
พัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  ๔) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน
และสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  และ  5) จัดกิจกรรม
เสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชนหรือทางหน่วยงานภาครัฐ ๒) ร้อยละของ
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด  พันธกิจ
ที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชนต้องช่วยกันด้าเนินการ 
คือ ๑) สร้างจิตส้านึกร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุกวัยว่าอุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกัน  ๒)
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ๓) สร้างจิตส้านึกร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ๔) ชุมชนจะต้องสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการ



๒๗๔ 
 

ปัญหาของชุมชนบนฐานของความเป็นเครือญาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ ๕) หน่วยงานรัฐจะต้อง
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเปูาหมายทางคุณค่าท่ีสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชนมากกว่า
ที่จะเน้นสถิติข้อมูลหรือตัวเลขทางงบประมาณ  โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด ๒) ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 

 

๗. การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัย มีความสอดคล้องกับการ ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทาง
สังคมในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ศึกษาแล้วพบว่า ใน
ระบบการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ เชิงกลยุทธ์นั้น  ควรที่จะมี ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต-ภัยพิบัติทั้งในเรื่องระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบการติดตามสถานการณ์ เฝูาระวัง
และแจ้งเตือนภัย ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือ และการขนส่งใน
ภาวะฉุกเฉิน ระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ระบบการพัฒนา ส่งเสริม หรือสร้าง
เสริมศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ประชาชน ระบบการท้างานเชิง
เครือข่าย และระบบการก้ากับ ติดตามและประเมินผล ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับกรณีท่ี ส้านัก
ชลประทานที่ ๑๒ ได้สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยาช่วงฤดูน้้าหลาก  ว่าการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในกรณีท่ีมีน้้าเอ่อล้นตลิ่งแล้วไหลเข้าไปในพ้ืนที่
เกษตรกรรมและชุมชน นั้น เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยามีสันดอนในลุ่มน้้า ซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางทาง
น้้าที่ส้าคัญ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการขุดลอกและปรับปรุงทางน้้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า
ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาน้้าท่วมตอนบนให้ลดลง  ขณะเดียวกันผลการวิจัยยังมีความ
สอดคล้องกับแนวทางในการปูองกันน้้าท่วมอย่างยั่งยืน  ขององค์การสหประชาชาติ ที่บอกว่า จะต้อง
มีการคาดการณ์น้้าท่วมและการเตือนภัยให้ทันเวลา  มีการวางแผนและด้าเนินการในทุกระดับอย่าง
เป็นระบบและมีการด้าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ้ากัดความเสียหายจากปัญหาน้้าท่วม  
ในขณะที่ปฏิบัติการก็ควรที่จะ สร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา  และหลังน้้าลดก็ควรที่จะมี
                                                           

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ทางสังคมในภาวะวิกฤต  (Assessing and Developing Social Assistance System in Crisis Situation)”, 
รายงานวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะ
วิกฤต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๕-๑๙๙. 

 กรมชลประทาน, “การบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้าเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๔ และแนวทางในการบรรเทา
อุทกภัยโดยการขุดลอกแม่น้้าเจ้าพระยา”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, ๒๕๕๔), หน้า ๘๒. 

 United Nations and Economic Commission for Europe (UN/ECE), Best Practices on 
Flood Prevention, Protection and Mitigation, Water Directors of the European Union (EU) in 
Denmark Copenhagen, 21-22 November 2002. 



๒๗๕ 
 

ระบบการชดเชยความเสียหาย ที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่บนเงื่อนไขพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลวิจัย การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ค้นพบทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey 
Research) และจากการเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ที่เป็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนพ้ืนที่กลางน้้า 

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นั้น หากมองถึงรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขจะมีความ
แตกต่างกับแนวคิดใน การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยกรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์  ที่พีรยา ชู
วุฒยากร ได้ศึกษาวิเคราะห์ แล้วพบว่า โครงการเดลต้าเวิร์ค ( Delta Works) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง
เขื่อนและประตูปิด-เปิดน้้าที่บริเวณปากแม่น้้า Rhine-Scheldt เพ่ือปูองกันปัญหาน้้าทะเลหนุน ทั้งนี้
เพราะชุมชนพ้ืนที่กลางน้้าในเขตจังหวัดนครสวรรค์นั้นประสบกับปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมจากกรณี
ที่มีน้้าไหลหลากจากทางภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจากแม่น้้าสายส้าคัญ ๔ สาย ได้แก่ แม่น้้าปิง วัง 
ยม และน่าน ไหลเอ่อมารวมกันในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นต้นแม่น้้าเจ้าพระยา ประกอบกับ
หากปีไหนมีฝนตกชุกมากกว่าปกติ ปริมาณมวลน้้ามหาศาลก็จะไหลมาท่วมขังพ้ืนที่หลายชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์นานนับเดือน ซึ่งมีความแตกต่างจากกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยหรือน้้าท่วมขังจากปัญหาน้้าทะเลหนุนสูง ท้าให้แนวทางการแก้ไขจึงเป็นการสร้าง
ระบบปูองกันหรือก้าแพงปูองกันไม่ให้น้้าไหลเข้าท่วมเมือง ขณะที่นครสวรรค์นั้นแนวทางในการแก้ไข
คือจะท้าอย่างไรที่จะท้าให้น้้าระบายออกสู่ทะเลเร็วที่สุดหรือมากมากที่สุด 

ในส่วนของกรอบแนวคิดหรือมุมมองของ ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้น หากพิจารณาในเชิงลึกและละเอียดอ่อนจะว่ามีความสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของเฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก ทีไ่ด้ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน  แล้วพบว่า การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน นั้นเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน ๓ มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมี การพัฒนาทุกมิติ ให้เกิดความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน 
และเป็นส่วนหนึ่งที่จะ สามารถปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับวิถี ธรรมชาติ 
ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับแนวความคิดท่ีมาจากผลการวิจัยของ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโตและชนาภรณ์ 
เสรีวรวิทย์กุล ที่ได้ร่วมกัน ศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตภัยธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  แล้วพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม
โอกาสในการเกิดภัยพิบัติ นั้น ควรที่จะมีการ วางแผนบนพื้นฐานของการค้านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์และ

                                                           

 พีรยา ชูวุฒยากร, “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย”, วารสารวิชาการปริทัศน์ , ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี 
๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
๒๕๕๔), หน้า ๖-๙. 

 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, “การพัฒนาท่ียั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , ปีท่ี 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑-๔๐. 

 ทรงธรรม ปิ่นโตและชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤต
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 



๒๗๖ 
 

จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  เพ่ือปูองกันผลกระทบในเชิงลบต่อส่วนรวม ( Negative 
Externalities) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย การวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน  กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์
เทศบาลต้าบลปริก  ของ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ  ที่พบว่า  ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรชุมชน
ร่วมกัน ในหมู่ชาวบ้าน ผู้น้าและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ( Community Collective Ownership) ถือเป็น
หัวใจส้าคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ที่ดี 
และเป็นกระบวนการจัดการชุมชนจากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือ Bottom-up Process ที่ชุมชนจะต้อง
ร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง แล้ วน้าสู่การถกเถียง กลั่นกรอง และสร้างภาพอนาคตของ
ชุมชนร่วมกัน 

นอกจากนั้นหากจะมองในรูปแบบการจัดการชุมชนที่เป็นไปตาม ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นั้น ก็มีความสอดคล้องกับผลวิจัยที่ วิทยา จันทร์แดง และ จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  ได้ศึกษาวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาค
กลางตอนบน แล้วพบว่า ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งนั้นสิ่งที่ส้าคัญก็คือ  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การจัดการความรู้  และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือในลักษณะ
ของแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคี เพื่อก่อให้เกิดแนวทางด้านการฟื้นฟู
ชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด้ารงอยู่ของชุมชน  ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจาก
สิ่งที่ นันทิยา ทองคณารักษ์  ได้ค้นพบในการศึกษาวิเคราะห์บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย 
๒๕๕๔ แล้ว พบว่า ในการปูองกันและแก้ไขในภาวะวิกฤตนั้นจะ ก่อให้เกิดการรวมตัวของภาค
ประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือช่วยเหลือกันเองมากขึ้น  ทั้งในลักษณะการเกิดแบบธรรมชาติ ไม่มีการ
สั่งการ มีการ ใช้ความรู้ความช้านาญของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนที่ ท้าให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันกอบกู้ ฟ้ืนฟูและรับมือกับ ภาวะ
วิกฤตด้วยความเข้มแข็งร่วมกันอีกในครั้งต่อ ๆ ไป  

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
หากวิเคราะห์ ตามหลักพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเมื่อศีลธรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมไม่แยกขาดจากการกระท าของมนุษย์ มนุษย์และระบบนิเวศเป็นเครือข่ายกัน  การ
กระท าของมนุษย์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยอ านาจความโลภของมนุษย์ ความวุ่นวายและความ 

                                                           

 ณพงศ์ นพเกตุ, “การพัฒนากระบวนการ “วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์
เทศบาลต้าบลปริก) อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : แผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๓-๑๔๐. 

 วิทยา จันทร์แดง และ ดร.จ้านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, รายงานวิจัย , (วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖). 

 นันทิยา ทองคณารักษ์, “บทเรียนจากสึนามิสู่วิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๔”, วารสารศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรงกลาโหม, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๑. 



๒๗๗ 
 

อยุติธรรมก็คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์  และสอดคล้องกับความเห็นของท่านพุทธทาสภิกขุต่อ
ธรรมชาติที่ ดร. ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์  ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ธรรมชาติที่
บริสุทธิ์เป็นตัวอย่างของสังคมท่ีบริสุทธิ์ ระบบสุริยะอยู่ร่วมกันโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน ทุกชีวิตใน
จักวาล ไม่มีอะไรแยกขาดจากกันได้ ผลผลิตทางธรรมชาติเพียงพอแค่การด ารงชีวิต ความยุติธรรมใน
สังคมจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ คนกลับสู่สภาวะสมดุลของธรรมชาติ คนมีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรเฉพาะเท่าท่ี
จ าเป็น คนต้องเรียนรู้การแบ่งปันส่วนเกิน ให้กับคนอ่ืน การรู้จักบริโภคทรัพยากรให้น้อยและควร
ปลูกฝังให้กับคนในสังคมทุกคนควรรู้จักควบคุมความยากและความโลภของตน   และสอดคล้องกับ
การศึกษาการปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบองค์รวม ของ รุ่งทิพย์ 
กล้าหาญ พบว่า พระสงฆ์ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการผลิตซ้ าพลังนวัตกรรมทางจิตใจ เพื่อ
การเยียวยาปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน และเสริมพลังการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของสังคมมารองรับ ผสานกับแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมทั้งนี้
การท างานของพระสงฆ์มีลักษณะเป็นอิสระมีความผันแปรตามสภาพการณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งแตกต่างจาก
การท างานของรัฐ ความพยายามของพระสงฆ์นักพัฒนา ในการสร้างสภาพที่พึงปรารถนาเพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนรวมตัวกันในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อการท ามาหากินและการร่วมกันอย่างพอเพียง  มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน มีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเอ้ืออาทรต่อกัน มีการร่วมสร้างความรู้และต่อ
ยอดความรู้เพ่ือเกื้อกูลกัน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าความ
เกรงใจ นับเป็นการสร้างพลังชุมชน  โดยการน าแหล่งทุนสังคมท่ีเข้มแข็ง มีความเป็นพลวัตรสูงและ
แฝงตัวอยู่ในสังคม มาด าเนินการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุร่วมกัน ซึ่งเป็นการบ่ม
ฟักความเข้มแข็งของชุมชนโดยการบูรณาการแนวคิดการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ภายใต้บริบทของชุมชน  

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เดชรัตน์ ปินทะนา และคณะ ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม่ พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส ารวจพื้นที่ ดูต้นทุน ร่วมประชุม ร่วมก าหนด กฎ 
ระเบียบ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ่านหอกระจายข่าวมี
การประสานงานกับภาครัฐ มีการตรวจสอบคุมคุม โดย คณะกรรมการควบคุม น าหลักศาสนาและ
ความเชื่อ เพื่อเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่า มีคณะองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม

                                                           

  มานพ  นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 

 ทวีวัฒน์  บุณฑริกวิวัฒน์. พุทธาสภิกขุ : ธรรมิกสังคมนิยมกับธรรมชาติ . (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๓๘). 

 รุ่งทิพย์   กล้าหาญ . “การพัฒนาจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน”. 
รายงานวิจัย. (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๒๗๘ 
 

ความเรียบง่ายและความสามัคคี จัดสรรประโยชน์แบบมีส่วนร่วม  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ ศึกษา วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปางผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการ การใช้
กฎระเบียบการใช้ป่าร่วมกัน การร่วมจัดประเพณีเก่ียวกับป่า เช่น บวชป่า สืบชะตาป่า การจัดการป่า
ชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า การสร้างฝายแม้ว การปลูกป่า การดับ
ไฟป่า กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่และการเติมความรู้จากชุมชนต้นแบบ มีการจัดตั้งอาสาสมัครไฟป่า 
ปลูกไม้ไผ่ในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนของตนเอง สร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชน   

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ หนูเกณ จันทาสี และคณะ ศึกษาเรื่อง รูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมความเชื่อใน
การจัดการป่าชุมชน ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พบว่า การขยายเขตอภัยทานของวัด 
การจัดพิธีบวชป่า ฟื้นฟูความเชื่อเรื่องผีปู่ตา ก าหนดเขตดอนปู่ตาเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ให้ผู้สูงอายุ
ฟ้ืนฟูป่าช้าและข้อห้ามเพ่ือก าหนดให้เป็นป่าทางพิธีกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลาน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระ ศาสตรา ศึกษาเรื่อง การพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่ในพื้นท่ี
แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบว่าผลิตผลจากป่าท่ีราษฎรส่วนใหญ่เก็บมาใช้
ประโยชน์ คือ หน่อไม้ เห็ดป่า ผักป่า ไม้ใช้สอย คุณประโยชน์จากป่าที่ราษฎรเล็งเห็นมากท่ีสุดคือ 
ช่วยให้อากาศชุ่มชื้น และฝนตกตามฤดูกาล ส าหรับปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไม้ของราษฎร ได้แก่ รายจ่ายรวมของครัวเรือน ขนาดของพ้ืนที่ถือครอง ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 
เชื้อชาติ และจ านวนแรงงานในครัวเรือน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทมิตร  นันทะเสนและ
คณะ ศึกษาเรื่อง การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ าในพ้ืนที่ต าบลไหล่
น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนต าบลไหล่น่าน ได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
และน้ าทั้งการผลิตซ้ าและการพัฒนาขึ้นมาใหม่  เช่น การสร้างภูมิสถาปัตย์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การ
ขยายเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การพัฒนากฎกติกาทางสังคมการพัฒนาเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาการบริหารจัดการ การส่งเสริมและป้องกันทรัพยากรป่าและน้ า การพัฒนา
สื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาจิตส านักหรือจิตวิญญาณคนในชุมชนบูรณาการ

                                                           

  เดชรัตน์ ปินทะนา และคณะ. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม”่. รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕). 

  ประยูรศักดิ์ บัวเทศ และคณะ. “รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเมือง
ปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ”. รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
๒๕๕๓). 

  หนูเกณ จันทาสีและคณะ. “รูปแบบและวิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเชื่อในการจัดการป่าชุมชน 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น”. รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 
๒๕๔๘). 

  สุระ ศาสตรา. “การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่ในพ้ืนท่ีแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓). 



๒๗๙ 
 

ในหลักสูตรท้องถิ่นโดย ใช้กระบวนการทางสังคมหรือเวทีสาธารณะ การจัดท าแผน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างแกนน าการสร้างนโยบายสาธารณะการประยุกต์ใช้ความเชื่อจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูผู้กระท าความดี การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุมชนกับชุมชนหรือ
องค์กรอื่น การใช้กติกาทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดการอนุรักษ์ป่าชุมชนและการ
อนุรักษ์ปลา  

 

8 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

8.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. การทบทวนนโยบายของรัฐเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางปัญหา  
๒. การทบทวนในความพยายามที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยน า แล้วหันมาส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น ามากกว่า ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจกับสภาพปัญหาในพื้นที่
ได้ชัดเจนที่สุด  

๓.  การทบทวนการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการหรือองค์การแนวดิ่ง 
แล้วปรับประยุกต์ให้เป็นการบริหารจัดการองค์การในแนวราบมากข้ึน  

๔. การทบทวนระเบียบและขั้นตอน ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ในการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
เกิดความง่าย สั้น กระชับมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ทันต่อสภาพปัญหาและสถานการณ์  

๕. การทบทวนโครงการพัฒนาจากภาครัฐให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของ
ชุมชนมากกว่าที่ผ่านมา 

๖. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเป้าหมายทางคุณค่ามากกว่า
ตัวเลขสถิติหรือตัวเลขทางงบประมาณ  

๗. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีการปรับประยุกต์ให้มีความ สอดคล้อง
กับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชน  

๘. การ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐจะต้อง มีการสืบสานและสืบทอดอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปก่ีรัฐบาลแล้วก็ตาม 

๙. การ สร้างเสถียรภาพ ในนโยบายของ ภาครัฐที่ควร ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ สอดคล้อง และกลมกลืน  

๑๐. การ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการปัญหาของชุมชนบนฐานของ
ความใกล้ชิด ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครือญาติ ความเป็นชุมชนข้างเคียงหรือชุมชนเครือข่าย 

                                                           

  นันทมิตร  นันทะเสนและคณะ. “การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและ
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”. รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๔๕). 



๒๘๐ 
 

๑๑. การสร้างกรอบความคิดใหม่ให้อุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนและ
ภาครัฐ  

๑๒. รัฐจะต้องให้ความส าคัญและ สนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  

๑๓. รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้กับ สมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือที่จะได้ท างานร่วมกันและเกิดพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา  

๑๔. การเปิดรับแนวนโยบายและกรอบความคิดมาจากระดับล่างหรือประชาชนมากขึ้น 
๑๕. การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุตรหลาน เพ่ือเป็นการ

ป้องกันและแก้ไขโดย อาศัยวิถีทางตามธรรมชาติ ของชุมชนและครอบครัวที่ควรจะเป็น มากกว่าที่จะ
รอคอยการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางภาครัฐ  

๑๖. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอดความคิด ความเชื่อ จากรุ่นสู่รุ่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยว่าเป็นเรื่องท่ีทุกคนควรรู้และควรท าเพื่อน าไปสู่ การแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน  

๑๗. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี เกิดขึ้นในชุมชนทุก
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนทุกองคาพยพในชุมชนเกิดความเป็นเอกภาพ และก่อให้เกิด จิตส านึก
ที่ดทีี่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

8.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ( Preparation) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและการฝึกฝนทบทวน 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อประสบอุทกภัย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการปูองกันอุทกภัย ( Prevention)  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนที่กลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 4 การปูองกันและรักษาปุาต้นน้้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 5 การลดความรุนแรงและการสูญเสียจากปัญหาอุทกภัย 
กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สอดรับกับ ธรรมชาติ วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดการอุทกภัย ( Response) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยใน



๒๘๑ 
 

พ้ืนที่กลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ  บนพื้นฐานของความเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 

กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการสภาพแวดล้อมและการเฝูาระวังจุดเสี่ยง เพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุกและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

กลยุทธ์ที่ 9 การบูรณาการรัฐร่วมเอกชน ภาคีเครือข่าย  และชุมชนที่ต้องด้าเนินการ
ร่วมกันตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าของปัญหา  

กลยุทธ์ที่ 10 การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างชุมชนประสบอุทกภัย  เพ่ือรองรับกับภาวะ
วิกฤตโดยการสนับสนุน  ช่วยเหลือ  ประสานงาน  ร่วมมือ เพื่อให้ ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนที่
อันตรายได้รับความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู ( Recovery) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีกลาง
น้้านั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกัน
ด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่  11 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน  เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลยุทธ์ที่ 12 การฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองสาขาและล้าลางเครือข่ายที่ตื้นเขินและเพ่ิม
ช่องทางในการระบายน้้าออกจากชุมชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน 

กลยุทธ์ที่ 13 การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในขณะที่ประสบปัญหา
และหลังประสบปัญหาอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้้ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ( Sustainable) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ีกลางน้้า นั้น สิ่งที่ส้าคัญที่ประชาชน ผู้น้าชุมชน ตลอดทั้งส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 14 การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้้าเพื่อความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 15 การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส้านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด 

8.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 
๒. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐกับบทบาทใหม่การ ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ในการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 
๓.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือ

เป้าหมายเชิงคุณค่าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภาวะวิกฤติ 



๒๘๒ 
 

๔. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภาวะวิกฤติบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน  
๖. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์รักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงอยู่ของวิถี

ชีวิตของคนกลางน้ า  
 

บรรณานุกรม 
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คณะผู้วิจัยได้น าบทความวิจัย “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย” เข้าน าเสนอแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ผลที่ได้รับ 

๑. เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่า
ต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
๓. การวิจัยเชิงส ารวจ 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
6. การสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 

๑. ได้ชุดความรู้ในการจัดการป่าชุมชนป่าต้นน้ า 
๒. ได้ชุดความรู้ในการจัดการปัญหาอุทกภัย 
๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทของชุมชนกับการพึ่งพา
อาศัยป่าต้นน้ า 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องการบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน้ าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ 
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และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
๓. การวิจัยเชิงส ารวจ 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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6. การสังเคราะห์
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เชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 
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จิตวิทยาในการ
เยียวยาและฟื้นฟู
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ประสบปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่กลางน้้า 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
๓. การวิจัยเชิงส ารวจ 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
6. การสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 

๑. ได้ชุดความรู้ในเร่ืองหลักพุทธจิตวิทยา 
๒. ได้ชุดความรู้ในการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพ
จิตใจของผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 
๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทของชุมชน 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องแนวคิดในการจัดการชุมชน 
๕. ได้รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาใน

การเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า 

๔. เพื่อศึกษา
วิเคราะห์การบริหาร
จัดการน้้าอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด้าริ
ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่วงก์ 

 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
4. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

๑. ได้ชุดความรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการน้ า 
๒. ได้ชุดความรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการน้ าตาม
แนวพระราชด าร ิ
๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทของชุมชน 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ าแบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๕. ได้รูปแบบการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่วงก ์

๕. เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ขององค์กรภาครัฐ 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
๓. การวิจัยเชิงส ารวจ 

๑. ได้ชุดความรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการแบบ
ภาคีเครือข่าย 
๒. ได้ชุดความรู้ในเร่ืองการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ 



๒๘๙ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีชุมชน
ในการบริหารจัดการ
น้้าในพื้นที่กลางน้้า 

 

4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

๓. ได้ชุดความรู้เชิงบริบทของชุมชน 
๔. ได้ชุดความรู้เรื่องแนวคิดในการจัดการปัญหา
อุทกภัยและภาวะวิกฤต 
๕. ได้รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
และภาวะวิกฤตแบบภาคีเครือข่าย 

๖ . เพื่อศึกษา
สังเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
กลางน้้า 

 

๑. การศึกษาเอกสาร 
๒. การส ารวจพื้นที่ 
๓. การวิจัยเชิงส ารวจ 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
6. การสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 

๑. ได้ชุดความรู้เรื่องการบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน้ าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ 
๒. ได้ชุดความรู้ในการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้า
เชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 
๓. ได้รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยา
ในการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า 
๔. ได้รูปแบบการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่วงก ์
๕. ได้รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
และภาวะวิกฤตแบบภาคีเครือข่าย 
6. ได้แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า 

 



๒๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ภาพกิจกรรมประกอบงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 
 

กระบวนการเตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) 

 
 

 
 

 



๒๙๒ 
 

การจัดการหรือตอบสนองต่อภัย (Response) ของชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 
 



๒๙๓ 
 

การเยียวยาและการฟื้นฟู (Recovery) เหลือชุมชนที่ประสบอุกภัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



๒๙๔ 
 

การบริหารจัดการร่วมแบบภาคีเครือข่ายในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 

 
 

 
 

 



๒๙๕ 
 

การฟื้นฟูและซ่อมแซมสาธารณประโยชน์หลังน ้าลด 

 
 

   
 

 
 

   



๒๙๖ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (Sustainable) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส (น ้ามาปลามา).... 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ฉ  
ประวัติคณะผู้วิจัย 



๒๙๙ 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.  
     ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Assoc. Prof. Dr. Phrateppariyatmedhi  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขท่ี ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร. 
๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๖๒๓๕๒๐๕   
4. ประวัติการศึกษา 

เปรียญธรรม ๙ ประโยค ส านักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ปริญญาโท  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  
ปริญญาเอก  
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
๑) พระพุทธศาสนากับการพัฒนา/จริยศาสตร์การพัฒนา,การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
๒) การพัฒนาชุมชน / เครือข่ายการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
๓) ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ    
เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2553 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ ากับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้อ านวยการแผนวิจัย 

พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนว
พระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้อ านวยการแผนวิจัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ
เพ่ือความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตาม
แนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้อ านวยการแผนวิจัย 

 

 



๓๐๐ 
 

7. ผลงานทางวิชาการ 
 7.๑ บทความวิจัย  
พระเทพปริยัติเมธี, “ภาวะผู้น ากับการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย”, ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑-๑๔. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , พระมหาก าพล คุณงฺกโร , พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) , “การ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ”, ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕ – ๖๒. 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) , “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย ”,
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๑-๑๔. 

สมาน งามสนิท ,  พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) , “พุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริ หารรัฐกิจที่
บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย ”, ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ปี
ที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๔๗-๕๘. 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) , “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย ”, 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๑-๑๔. 

พระเทพปริยัติเมธี. การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑-๑๖. 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

พระเทพปริยัติเมธี. พุทธวิธีการบริหารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์. ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑-๑๐. 

บุษกร  วัฒนบุตร, พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). “จริต ๖กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ”. ตีพิมพ์
ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : 
๑๘๑-๑๙๘. 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ”. ตีพิมพ์ใน 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๑๐๘. 

๘. หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. , (๒๕๕๙). รัฐประศาสนศาสตร์หลากมิติ : แนวคิดเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . จ านวน 
๓๙๘ หน้า ISBN : 978-616-300-119-1  

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. , (๒๕๕๗). นโยบายสาธารณะและการวางแผน . กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.จ านวน ๓๘๗ หน้า 



๓๐๑ 
 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์ 
    ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Anongnat  Kaewpaitoon 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
                                        รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                          วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ วิทยาเขตนครสวรรค์  เลขที่  ๙๙๙  หมู่  ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก   
                                          อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ มือถือ ๐๘๑-๕๓๒๕๑๕๒ 

E-mail: prambut102@windowslive.com 
4.ประวัติการศึกษา   

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)  
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

๖.สาขาวิชาที่ช านาญพิเศษ(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    - สังคมศาสตร์ 
๗.ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

การติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ รุ่นที่ ๕๖ 

ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาเจตคติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่มีต่อรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วม
ในสังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาความพร้อมของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

mailto:prambut102@windowslive.com


๓๐๒ 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
พ้ืนที่ปุาต้นน้ าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของ
วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างจิตส านึกแบบมีส่วนร่วมและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาชุมชนในท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลาง 

ปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ย่อย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 
 
 
๑. ชื่อ  - นามสกุล  ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 

ชื่อ - นามสกุล  Assist. Prof Dr. Akkaradecha Brahmakappa 
2. ที่อยู่  เลขท่ี 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  
            ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
           โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
           E-mail: akkarat8668@gmail.com 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
             - อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
    - ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
               ลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตนครสวรรค์ 
4. ประวัติการศึกษา 

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

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การศึกษาและวิจัยชุมชน/ การจัดการทรัพยากรชุมชน /การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การสื่อสารมวลชน / การเก็บข้อมูล / การน าเสนอ / การเข้าถึงชุมชน 
- การบริหารจัดการองค์กร / การบริหารองค์การสื่อชุมชน (เคเบิลทีวีท้องถ่ิน) 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- วิทยากรแม่แก่รุ่น ๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 



๓๐๔ 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้ ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์  

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
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิง
พุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 



๓๐๕ 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ในการ
พัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการภายใต้การ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อ 
สร้างสรรค์เชิงพุทธ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ประสานงาน 

ต้นน้ าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานราก
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. “ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ”. 
ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 , ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 : ๒24-๒38. 

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

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย”. น าเสนอ
นิทรรศการผลงานวิจัยใน  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ Thailand Research 
Expo 2017  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  
ระหว่างวันที่ ๒๓  – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย”. ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ 
ครั้งที่ 17 และระดับน าน าช าติ ครั้งที่ 1   CSD สัมพันธ์, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 
2561 : ๒๓๙ – ๒๕๕. 

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



๓๐๖ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ : 
240-๒46. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์ ” 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. “ภาวะผู้น า : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่าน
การขับเคี่ยวพัฒนา”. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . 
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/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

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

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

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

อัครเดช พรหมกัลป์. รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย . นครสวรรค์ : 
อาง้วนการพิมพ์, 2๕๖๐. 

9. เกียรติบัตรและผลงานที่ได้รับ 

 - วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the 
trainer) รุ่นที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



๓๐๗ 
 

 - วิทยากรประจ าโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่” ของส านักงาน
คณะกรรมการ  วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าน ล าพูน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 - ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for 
the trainer) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก พล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี 
 - วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “ผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 16 ของส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 - เกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับด”ี ประจ าปี2561 ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลนักวิจัย “ระดับดีเยี่ยม” ประจ าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Kanchananat  Pradhat  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน            อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                          พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                          วิทยาเขตนครสวรรค์   
3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
                                          เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด 
                                          นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  โทร. ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘   
                                          โทรสาร.๐๕๖-๒๑๙๙๙๙   

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒ ๒๙๒ ๓๔๓ 
E-mail : prathat0606@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)  
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  

                                          พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
5. สาขาวิชาที่ช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
                                          สาขาวิชาการเงินการบัญชี, เศรษฐศาสตร์ 
6.ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

พุทธจิตวิทยาเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบ
อุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  

1. ชื่อ - นามสกุล  พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร. (ณรงค์ เชื้อศรี) 
    ชื่อ - นามสกุล  Assist. Prof Dr. Phrakhrunivitsinlakhan 
2. ที่อยู ่วัดมฤคทายวัน ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์     
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
           อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  -พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์)  

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

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 
2557 

ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ร่วมวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

ปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้ ากับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 
2559 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

ผู้ร่วมวิจัย 



๓๑๐ 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

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.  “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์ ” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

 ๗.๒ บทความทางวิชาการ 

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



๓๑๑ 
 

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

 
๗.๓ หนังสือ/ต ารา 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๒ 
 

 

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)   ดร.สมบัติ  นวลระออง  
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr.Sombat  Nuanra-ong 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                                                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
                                                    กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์เลขท่ี  ๙๙๙  หมู่  ๖  
ต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๘๗–๑๙๙–๕๒๔๐ 
E-mail; Shall_518005@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 

พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การบัญชี (ประสบการณ์ตรง ๒ ป)ี 
- การศึกษาการจัดการทรัพยากรชุมชน /ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การบริหารจัดการองค์กร  
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม  

6. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ าในพื้นที่กลางน้ า 

ปีงบประมาณ 
2559 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กับการหนุนเนื่อง
ค่านิยม ๑๒ ประการ (แม่เปินโมเดล) 

ปีงบประมาณ 
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ปีงบประมาณ 
2560 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความม่ันคงทาง
ครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 
2560 

ผู้ร่วมวิจัย 



๓๑๓ 
 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการการ

วิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ
ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

การพัฒนาจิตตปัญญาเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความ
พอเพียงภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ผู้ร่วมวิจัย 

 


