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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษารูปแบบการ           

จัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประการที่สองเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการลุมน้ํา และประการที่สามเพื่อศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาแบงเปน 3 สวน คือ 1) รูปแบบการจัดการลุมน้ํา มุงศึกษาจาก 3 

ภาคสวนคือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในพื้นที่  2) การ

มีสวนรวมของชุมชน มุงศึกษาระดับการมีสวนรวมใน 5 กระบวนการคือ การศึกษาชุมชน การ

วางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา การดําเนินงานจัดการลุมน้ํา การรับผลประโยชน และการติดตาม

ประเมินผลการจัดการลุมน้ํา  3) ผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําผูวิจัยไดกําหนดกรอบการศึกษาเปน 

3 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และเสริมดวยการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

เลือกพื้นที่ 3 ตําบลในลุมน้ําหวยทับทันเฉพาะในเขตจังหวัดศรีสะเกษเปนพื้นที่ศึกษา วิธีการเก็บ

ขอมูลใชการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย 3 กลุมคือ หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนในพื้นที่ สวนขอมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับการมี

สวนรวมใชการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนชาวบานทั่วไปในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 

จํานวน 394 ราย 

 ผลการศึกษาพบวา   ลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ   มีโครงสรางการบริหาร

จัดการที่ประกอบดวยหนวยงานและองคกรที่หลากหลาย แตไมมีหนวยงานเจาภาพในการบริหาร

จัดการ   การดําเนินงานจึงขาดความเปนเอกภาพ   ไมสามารถบูรณาการภารกิจตางๆ ใหเปนไปใน

ลักษณะแผนงานรวมได  การดําเนินงานจัดการโดยภาคสวนตางๆ พบวา หนวยงานราชการยังมี
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บทบาทสําคัญเพราะเปนผูจัดทําภารกิจที่ตองใชงบประมาณสูง อีกทั้งตองใชเทคโนโลยีและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน สวนการดําเนินงานในแตละตําบล จะมีวิธีการจัดการที่มีลักษณะโดดเดน

แตกตางกันไป แตมีลักษณะรวมกัน 2 ดานคือ การรณรงคใหชาวบานรวมมือกันอนุรักษทรัพยากร

ท้ังดิน แหลงน้ํา ปาไม และผูนําชุมชนของแตละชุมชนจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการลุมน้ํา 

 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํามีคาเฉลี่ยที่รอยละ 41.03 ซ่ึงอยูในระดับ

ปานกลาง    แตเมื่อพิจารณาระดับการมีสวนรวมในแตละกระบวนการพบวา   ชุมชนมีสวนรวม

ดําเนินงานมากที่สุด รอยละ 65.33 รองลงมาคือ การรับผลประโยชน รอยละ 62.54 การวางแผน 

รอยละ 30.10 การติดตามประเมินผล รอยละ 23.65 และการศึกษาชุมชน รอยละ 23.55   สําหรับ

การศึกษาเชิงคุณภาพดานลักษณะการมีสวนรวมของแตละชุมชนพบวาสอดคลองกับการศึกษาเชิง

ปริมาณ เนื่องจากแตละชุมชนยังไมมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมในทุกกระบวนการอยางเต็มที่ 

 การศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ใน

ภาพรวมแลวยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 9 ดาน พบวามีเพียง 4 ดาน

เทานั้นที่ประสบความสําเร็จคือ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ความรูความเขาใจในเรื่องการใช

ประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําอยางยั่งยืน การรักษาพื้นที่ปาในลุมน้ํา และการลดลงของการบุก

รุกที่สาธารณะ 

 ขอเสนอแนะตอการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ ควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ

ใหมโดยจัดใหเปนรูปแบบของ "โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยทับทัน" โดยกําหนดใหพ้ืนที่ลุมน้ําหวย

ทับทันเปนพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาและจัดตั้งองคกรในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโครงการ

ท่ีมีท่ีมาจากทุกภาคสวน เพื่อใหสามารถบริหารงานพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันไดอยางบูรณาการ

และเปนเอกภาพ อีกทั้งควรดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับ

ทันใหเปนศูนยกลางของเครือขายชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําเพื่อเปนการยกระดับการมีสวนรวมของ

ชุมชนใหมากขึ้น สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการใชพ้ืนที่

ลุมน้ําขนาดเล็กเปนเปาหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ เปนผูมีบทบาทหลักในการ

จัดการ และปรับบทบาทหนวยงานภาครัฐอื่นๆ มาเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ เทคโนโลยี และ

งบประมาณ 



 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis     The Community Participation in Watershed Management:   

      A Case Study of Huay Thap Than Watershed, 

   Si  Saket  Province  

Author    Mr. Chanaboon Intharaphan  

Degree     Master of Public Administration 

Year   2008  
 

 

 The main objectives of the study were 1) to study the model of the Huay Thap Than 

watershed management in Si Saket province 2) to study of the community participation in the 

watershed management and 3) to investigate the achievement of the Huay Thap Than watershed 

management in Si Saket Province 

  The framework of the study was divided into three aspects as followed 1) the prospects 

of the watershed management in three sectors; that is, the relevant governmental offices, local 

administration organization, and the community in the area 2) the process of community 

participation; that is, the community study, watershed management’s planning, implementation, 

benefit sharing, monitoring and evaluation 3) the achievement of the watershed management in 

economic, social, natural resources and environmental aspects. 

  This research is based on qualitative research and is supported by quantitative research. 

Researcher selecting three Subdistricts in Huay Thap Than Watershed in Si Saket Province as the 

case study. The data collection was the in-depth interview of three target group; that is, the heads 

of the government agencies related, executive leaders of local administration organization and the 

leader in the community. In the quantitative study of the participatory level, the questionnaires 

were used to collect the data from the subjects of 394 local people from three subdistricts in Huay 

Thap Than area. 

 

  It is found that the structure of the administration in watershed management consisted of 

varied sectors and organizations; however, there was no particular sector directly responsible for 
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the administration and management. As a result, it lacked the unity and integration in 

implementing the project as a whole. The government sectors still played a key role due to a large 

amount of budget spent in each project, including utilizing the high technology, specialized 

expertise. The implementation of each subdistrict was distinctively different; however, two 

similarities were 1) conduct the campaign in the natural conservation of soil, water resource and 

forest, and 2) the leader in each community should play a key role in the watershed management. 

  The participatory level of watershed management was 41.03 % in average which was 

found to be moderate. However, if considering the participatory level in each process, it is found 

that the highest was 65.33% of the implementation, 62.54% of the benefit sharing, 30.10% of 

planning, 23.65% of monitoring and evaluation, and 23.55% of the community study 

respectively. The qualitative study of the participatory aspect in each community was consistent 

with the quantitative study because each community still had no opportunity to fully participate in 

all process. 

  In general, the successful study of the watershed management Huay Thap Than area in Si 

Saket Province was not successful. Considering the key index of nine aspects, it is found that only 

four aspects were successful; that is, the amount of agricultural productivity, understanding of 

sustainable benefit sharing from watershed resources, the conservation of forest area in the 

watershed and the decreasing invasion of natural resources and public area. 

  The implementation of the watershed management should be improved by employing the 

model of “Watershed Management Development Project” by selecting the Huay Thap Than as the 

target area in developing and formulating the organization as the committee of the project 

management in all sectors for the fully-integrated watershed management with in Huay Thap 

Than area. In addition, the network or the local community should be strengthened to develop 

Huay Thap Than area as the center of the community and raise the higher participatory level 

among the local people in the area. In terms of policy making, the governmental sector should 

formulate the explicit and practical policy in using the small watershed as the target of the natural 

resources and environment conservation. In addition, the government sector should decentralize 

the authority to Local Administration Organization and other community organizations to act as a 

key role in the watershed management, and change the role of governmental agencies to act as the 

supporter in academics, technology and budget.  
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 วิทยานิพนธเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา : กรณีศึกษาลุมน้ําหวยทับ

ทัน จังหวัดศรีสะเกษ สําเร็จลุลวงได เนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือและใหกําลังใจใน

ทุกๆ ดาน 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธเลมนี้

แดคุณพอทศพร อินทรพันธุ และคุณแมคนึงนิตย อินทรพันธุ ท่ีใหโอกาสผูเขียนไดเขามาศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท รวมทั้งคอยใหกําลังใจที่สําคัญและรอคอยความสําเร็จของผูเขียน  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  ภัทรนรากุล ผูซ่ึงเปนอาจารยที่

ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ 

ขอแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหกําลังใจ

แกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย  ดร. จินตนา 

อมรสงวนสิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหขอแนะนํา และความคิดเห็นในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง

กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตรทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรูแก

ผูเขียน รวมทั้งเจาหนาที่คณะรัฐประศาสนศาสตรทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณ คุณบุญมี ทองคํา ผูประสานงานองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันที่ไดใหความ

ชวยเหลืออยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการเก็บขอมูลและขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกทานที่

ไดสละเวลาในการสัมภาษณ 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรรุนป 48 ทุกคนที่ใหกําลังใจตลอดมา

และใหความเชื่อมั่นในตัวผูเขียนวาสามารถประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธได 

 ทายสุดนี้ ขอขอบคุณ คุณวรัญญา ธารทรัพย ท่ีชวยจัดพิมพวิทยานิพนธ รวมถึงคอยให

คําแนะนํา กระตุนเตือน และกําลังใจที่ดีตลอดมา 

 

                                                                                                                  ชนะบูรณ  อินทรพันธุ 

                                                                                                                         ตุลาคม  2551 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในชวงเวลากวา  50 ปที่ผานมา นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยมักจะเกิดจากอํานาจการตัดสินใจของภาครัฐเปนสําคัญ โครงสรางในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนรองรับนโยบาย และกระบวนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเปน
อํานาจหนาที่ของรัฐบาลและหนวยงานราชการโดยผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และกระทรวง  ทบวง  กรมตาง  ๆ  ที่มีภารกิจ เกี่ ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการเมืองการปกครองในชวงเวลาที่ผานมาใหความสําคัญกับแนวคิดการ
มองรัฐเปนศูนยกลาง ดังนั้นกลไกของระบบการปกครองจึงมีโครงสรางการบริหารราชการแบบ
รวมอํานาจ (Centralization) เปนหลัก ลักษณะของการวางแผนและการตัดสินใจจึงเปนแบบบนลง
ลาง (Top-Down) โดยมีกฎหมายเปนเครื่องมือในการกําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม 
เหลานั้น ลักษณะของกฎหมายดังกลาวสวนใหญมุงเนนการสั่งการและการควบคุม (Command and 
Control) ทําใหความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนจึงเปนไปในลักษณะที่รัฐเปนผูคุมกฎ มี
อํานาจเหนือประชาชน เปนผูกําหนดทิศทางของสังคม และเปนผูบริหารจัดการสังคมแตเพียงฝาย
เดียว 
 ดวยลักษณะของการกําหนดนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบดงักลาว 
ทําใหเนื้อหาของนโยบายไดกําหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให อยูภายใต
อํานาจหนาทีแ่ละบทบาทของภาครัฐเปนหลัก โดยแทบจะไมเห็นความสําคัญของชุมชนทองถ่ินใน
การมีสวนรวมจัดการทรัพยากรแตอยางใด    ทั้งๆ ที่ความจริงแลวชุมชนทองถ่ินซึ่งเปนผูอยูในพื้นที่
จะรับทราบปญหาและสภาพความเปนไปของทรัพยากรทองถ่ินไดดีกวาหนวยงานราชการ  ถึงแม
ในระยะหลังชุมชนทองถ่ินอาจถูกดึงเขามามีสวนรวมอยูบาง แตกอ็ยูเพียงในระดับของการรวม
แสดงความคิดเห็นตอแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น มากกวาทีจ่ะไดเขามามสีวน
รวมในการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินดวยตนเอง จากปรากฏการณ
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ดังกลาวทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเปนไปอยางผิดพลาด ซ่ึงจะเห็นได
อยางชัดเจนวาสภาพของทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรมลงไปมาก 
 สําหรับประเด็นในดานการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํานั้น ในอดีตจะพบวาหนวยงาน
ตาง ๆ ของภาครัฐ เชน กรมปาไม กรมชลประทาน เปนตน ไดเขาไปดําเนินการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ แทบทั้งสิ้น โดยประชาชนซึ่งอาศัยในลุมน้ําไมไดเขามามีสวนรวมในการดูแล 
บํารุงรักษาหรือจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําที่ชุมชนของตัวเองอยู ทําใหในการ
ดําเนินงานเพื่อจัดการทรัพยากรในลุมน้ําบางแหงลมเหลว โดยจากการศึกษาของ สหัทยา วิเศษ และ 
นิคม บุญเสริม   (2547: 28 - 36)    ซ่ึงไดทําการศึกษาพัฒนาการของการจัดการลุมน้ําอิง ในพื้นที่
จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย พบวา ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ําอิง
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณมีความเสื่อมโทรมลง บางแหงอยู
ในขั้นวิกฤต ปญหาที่สําคัญคือ การตื้นเขินของแมน้ําลําธาร การบุกรุกที่ดินทํากินเขาไปในเขตปา
และพื้นที่ชุมน้ํา ปญหาน้ําเนาเสียซ่ึงเกิดจากการทิ้งขยะและปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําธาร และ
ปญหาการลดลงและสูญพันธุของสัตวปา สัตวน้ําและพื้นที่ปา  ทั้งนี้สถานการณปญหาที่เกิดขึ้นมา
จากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาของภาครัฐหลายโครงการ ขาด
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชน ภาครัฐจัดทําโครงการโดยขาดความรูความเขาใจถึงสภาพ
ความเปนไปและปญหาดานทรัพยากรภายในลุมน้ําอยางเพียงพอ ทําใหโครงการที่เกิดขึ้นเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การขุดลอกกวานพะเยาเพื่อกักเก็บน้ํา 
แตผลกระทบคือทําใหเกิดการทําลายแหลงแพรขยายพันธุของปลาและสัตวน้ํา เปนตน 
 อยางไรก็ตามเนื่องจากปญหาความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ทั้งปญหาน้ําแลง น้ําทวม คุณภาพที่ต่ําลงของน้ําในลุมน้ําตาง ๆ ไดทวี
ความรุนแรงขึ้นเปนที่ประจักษกันโดยทั่วไป ดวยเหตุนี้  ภาครัฐจึงไดกําหนดนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําใหม โดยแบงพื้นที่ประเทศไทยเปน 25 ลุมน้ําหลัก แตละลุมน้ําจัดใหมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการลุมน้ําขึ้นเพื่อจะจัดการทรัพยากรลุมน้ําอยางบูรณาการ และไดมีการสงเสริมให
ชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําของตนมากขึ้น อันจะเห็นไดจากคณะรัฐมนตรีที่
ไดมีมติใหความเห็นชอบตอวิสัยทัศนน้ําแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ดังนี้ “ภายในป 2568 
ประเทศไทยจะมีน้ําใชอยางเพียงพอและมีคุณภาพน้ําโดยมีระบบการบริหารจัดการองคกร ระบบ
กฎหมายในการใชทรัพยากรน้ําที่เปนธรรม ยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในทุก
ระดับ”  พรอมนี้ไดจัดเตรียมแนวทางดานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนเรื่องน้ําของชาติ ไดแก 
องคกร กฎหมาย การจัดหาน้ํา การจัดสรรน้ํา และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ  
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 แนวนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของภาครัฐเริ่มมีทิศทางที่
ชัดเจนขึ้นตามลําดับ หลังจากมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้นอันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการในชวงป พ.ศ. 2545   โดยมีการผนวกเอาภารกิจของ
หนวยงานตางๆ มาไวอยูภายใตการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงหลักปรัชญาที่เปนภารกิจรวมกับสังคมวา  “เปนองคกรหลักในการสงวน อนุรักษ  ฟนฟู และการ
บริหารจัดการเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน บน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน” โดยนําหลัก Area-Function-Participation (AFP) มาใช
ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการบูรณาการและตอบสนองตอการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
ซ่ึงสําหรับหนวยพื้นที่ของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวใหมนี้ได
เปลี่ยนแปลงจากที่ในอดีตเคยยึดเอาขอบเขตการปกครอง เชน ขอบเขตของอําเภอหรือจังหวัด มา
เปนการยึดเอาระบบ “พื้นที่ลุมน้ํา” เปนหนวยพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตรในการบูรณาการ หรือที่เรียกวา 
Integrated Watershed Approach โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรลุมน้ําอยาง
จริงจังเพื่อใหเกิดการยอมรับของชุมชนและภาคีทองถ่ิน ดังนั้นในการวางแผนการจัดการลุมน้ํา
สมัยใหมจึงจําเปนตองมีการปรับตัวการทํางานในพื้นที่ลุมน้ําใหเทาทันตอการดําเนินยุทธศาสตร
ของรัฐเพื่อใหเกิดความรู และทักษะในการทํางานรวมกับชุมชนและภาคสวนตางๆ  ไดเปนอยางดี 
อีกทั้งยังสอดคลองกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอีกดวย 
 จากแนวคิดและการดําเนินการที่ยกมาขางตน แสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนที่แสดงใหเห็นวา
นโยบายรัฐที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับลุมน้ํา ที่ตองการกระจายอํานาจ
สูทองถ่ิน โดยใหชุมชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา รัฐจึงไดสงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา หาก
กลุมเหลานี้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรในลุมน้ําไดเอง ก็จะเปนการนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่แทจริง เพราะเปนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยืนอยูบนฐาน
ทรัพยากรของตนเองและชุมชน 
 นอกจากนี้ในระยะเวลาตอมาในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานทางการเมืองใน พ.ศ. 2549-
2550 ไดทําใหเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”
ซ่ึงสงผลเกิดปรากฏการณใหมคือการยอมรับ “สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินของตน อันไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมวด 3 สวนที่ 12 ในประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนดังนี้ 
  มาตรา 66 ความวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชน 
 ทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ 
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งความ 
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 

  มาตรา 67 วรรค 1 และวรรค 2 ความวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับ 
 รัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่ 
จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

   การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง 
 รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํา 
 มิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 ของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 และผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการ 
 เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
 การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็น 
 ประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว” 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวใหมและหลักการดานสิทธิชุมชน
ในรัฐธรรมนูญที่ไดยกมาขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกันในประเด็นที่วา  การมีสวน
รวมของชุมชนจะมีบทบาทในฐานะของการเปนกลไกหรือเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
งานดานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ  ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึง
เห็นวา “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา” เปนหัวขอการวิจัยที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง 
ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานวาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําในพื้นที่ตางๆ มี
รูปแบบอยางไร  มีการดําเนินงานผานกลุม  องคกรชุมชนหรือเครือขายภาคีใดบาง  ซ่ึงผลจาก
การศึกษาสามารถนํามาใชเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงทิศทางการทํางานจัดการลุมน้ําแบบมี
สวนรวมใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝายและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดการลุมน้ําได 
 สําหรับวิทยานิพนธในหัวขอ “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษาลุม
น้ําหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ”  ผูวิจัยไดเจาะจงเลือกพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ในเขตพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษเพื่อเปนพื้นที่ศึกษา  ทั้งนี้พบวาในปจจุบันเปนบริเวณที่ประสบปญหาการทําลาย
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ทรัพยากรภายในพื้นที่ลุมน้ําคอนขางมาก ท้ังการบุกรุกพื้นที่ปาริมฝงหวยเพื่อทําเปนพื้นที่ทํากิน 

การใชสารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน พริก หอม กระเทียม หรือการกั้นฝายในลําหวยทับทัน

โดยไมไดใชประโยชนอยางแทจริง แตสําหรับปญหาที่สําคัญที่พบมากในปจจุบันคือ การตัดไมริม

ฝงหวยทับทัน โดยเฉพาะไมมะดัน เนื่องจากมีกระแสของการบริโภคไกยางที่ใชไมมะดันกันมาก

ข้ึน (คณะทํางานแผนแมบทชุมชนลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) ปญหาที่กลาวมาทั้งหมดหากไมสามารถ

แกไขไดอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตามมา และทั้งนี้เนื่องจากบทบาทของรัฐและหนวยงานราชการ

ในการจัดการลุมน้ําที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการลดบทบาทภาครัฐลงและเพิ่มบทบาทใหภาค

ประชาชนและทองถิ่นใหมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําจึง

ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง เพื่อเปนการใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ

หรือแกไขปญหาทรัพยากรในลุมน้ําที่ชุมชนที่ตนเองอยูในทุกกระบวนการ  เพราะถือวาเปนคนใน

พ้ืนที่ซ่ึงเปนผูรูเรื่องราวและปญหาดีท่ีสุด  เพราะฉะนั้นจึงเปนที่นาสนใจวาชุมชนภายในพื้นที่ลุมน้ํา

หวยทับทัน มีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําอยางไรบาง  เมื่อชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการลุม

น้ําแลวเกิดผลสําเร็จหรือไมอยางไร และเปนแนวทางที่ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนได

จริงหรือไม 

 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย     

 

 1.  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 2.   เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรี

สะเกษ 

 3.   เพื่อศึกษาถึงผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะ

เกษ 

 4.  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการลุมน้ําที่เหมาะสมโดยการ

มีสวนรวมของชุมชน 

 

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

  

 แบงขอบเขตของการวิจัยเปน 2 ดานดังนี้ คือ 
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 1. ดานพื้นที่ จะทําการศึกษาเฉพาะในเขตลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงอยูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เทานั้น ซ่ึงผูวิจัยเลือกศึกษาในพื้นที่ตําบลกู อําเภอปรางคกู, ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน, 
และตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ เปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเปนตําบลที่มีภูมิประเทศติดกับลําหวย
ทับทัน และมีสภาพปญหาที่โดดเดนแตกตางกันไป 
 2. ดานประชากรที่ใชในการศึกษา จะประกอบดวยเจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการลุมน้ํา เจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล  
 3. ดานเวลา การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ศึกษาเปนเวลา 5 เดือน คือ
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551  
 
 
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหทราบความเปนมาของรูปแบบและกระบวนการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  
 2. ทําใหทราบถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันวา
ชุมชนมีสวนรวมอยางไรบาง 
 3. นําขอคนพบเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําโดยชุมชน   รวบรวมเพื่อเปนตนแบบของการ
จัดการลุมน้ําโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
 4. ไดแนวทางเชิงนโยบายในการจัดการลุมน้ําแบบมีสวนรวมในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการลุมน้ําอ่ืนๆ ตอไป 
 
 
1.5  นิยามศัพท 
  
 การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการทําใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการ
วางแผนดําเนินงานในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันจะเปนการสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในการวมคิด 
รวมตัดสินใจแกไขปญหาของตนอยางแข็งขัน รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู และความชํานาญ
รวมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ  
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 ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่ง ในพื้นที่แหงหนึ่ง เพื่ออาศัยอยู
รวมกันและใชทรัพยากรรวมกัน ความสัมพันธของคนในชุมชนจะใกลชิดสนิทสนมกัน มีการ
ติดตอส่ือสารระหวางกัน ที่สําคัญคือมีเปาหมายและการไปสูเปาหมายรวมกัน จึงไดมีการกําหนด
รูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกันขึ้น มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ 
 ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่หนึ่งซึ่งทําใหมีการระบายน้ําลงสูลําธารหรือระบบแมน้ํา ถือเปน
หนวยพื้นที่ซ่ึงประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดํารงอยู มีปฏิสัมพันธรวมกัน
อยางเปนระบบและมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งนี้เพื่อการดํารงอยูของทรัพยากรในลุมน้ํานั้นเปนหลัก 
พื้นที่ลุมน้ําจึงเปรียบไดกับหนวยของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของสรรพสิ่ง 
 การจัดการลุมน้ํา  หมายถึง  การวางแผน  วิ เคราะห  ดําเนินงาน  และการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําใหเกิดความยั่งยืนและสามารถใชประโยชนใน
เชิงอนุรักษไดอยางตอเนื่องยาวนาน รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการดําเนินงานใดๆ ก็ตามเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 
 องคกรชุมชน หมายถึง กลุมคนในชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ในชุมชน 
เชน กลุมธนาคารขาว กลุมออมทรัพย กลุมวนเกษตร กลุมปาชุมชน เปนตน องคประกอบสําคัญที่
ทําใหเกิดองคกรชุมชนคือ มีกลุมบุคคลซึ่งมีอุดมการณและเปาหมายรวมกัน การมีผลประโยชนและ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม มีวิธีการบริหารจัดการองคกร มีกิจกรรมรวมกัน และมี
งบประมาณในการดําเนินการ 
 องคกรเครือขาย หมายถึง การดําเนินการของกลุมหลายๆ กลุมรวมกัน โดยมีพื้นฐานของ
ความตองการตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่คลายคลึงกัน มีการจัดโครงสรางขององคกรอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้องคกรเครือขายมีเปาหมายในการรวมกลุมเพื่อใหเกิดพลังในการตอรองในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเปนการเฉพาะ 



 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา: กรณีศึกษาลุมน้ําหวยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ”  ครั้งนี้ ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาดังนี้คือ  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํา 
2.2 นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการลุมน้ําในประเทศไทย 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและศักยภาพของชุมชน 
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ซ่ึงแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปนลําดับดังนี้ 

 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํา 
 
 “ ลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํา” เปนคําที่มีการกลาวถึงมาเปนระยะเวลานาน คนสวนใหญจะ
รับรูผานระบบการศึกษาในวิชาภูมิศาสตรวา ลุมน้ําคือพื้นที่รับน้ําเมื่อฝนตกลงมาในบริเวณหนึ่ง
และน้ําจากลําหวยหลายสายในภูเขา และไดไหลลงสูแมน้ําสายหลัก โดยใชสันปนน้ําเปนเสนแบง
อาณาเขตของลุมน้ํา จึงมีการเรียกชื่อลุมน้ําตามแมน้ําสายหลัก เชน ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํากก ลุม
น้ําเจาพระยา ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ํามูล เปนตน ดังนั้น การจัดการลุมน้ําจึงอยูบนฐานคิดที่วาจะทํา
อยางไรใหไดปริมาณน้ําที่มาก มีการไหลอยางสม่ําเสมอ ตามหลักการอนุรักษวิทยา (Conservation) 
ของนักวิชาการดานปาไมและแหลงน้ํา (สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, 2547: 2) 
 ในขณะที่ชาวบานชุมชนที่ไดอาศัยและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา 
ก็มี ฐ านคิดที่ แตกต า งออกไปว า  ลุ มน้ํ านอกจากจะ เปนแหล ง รับน้ํ าแล วยั ง เปนแหล ง
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนไดใชประโยชนในการดํารงอยู เปนบอเกิดของวัฒนธรรมชุมชนที่มี

ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นการจัดการลุมน้ําจึงเปนการ

จัดการคนในลุมน้ําใหเกิดการเรียนรู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอยางเปนองครวมที่มี

ความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัย เพื่อใหเกิดการดํารงอยูท่ีมีความสมดุลและยั่งยืน 

 แนวคิดเรื่องลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํานั้น มีความหมายและนัยที่แตกตางตามมุมมองและ

ประสบการณของนักวิชาการ ชาวบาน และผูท่ีใหนิยามความหมายโดยเนื้อหานั้นมีท้ังความเหมือน

และความแตกตาง ในที่นี้จะกลาวถึงเนื้อหาของฝายตาง ๆ ท้ังนักวิชาการดานปาไมและแหลงน้ํา 

และฝายชุมชน เพื่อเปนการทบทวนแนวคิดพื้นฐานวิธีการและการจัดการลุมน้ํา เพื่อเปนประโยชน

ในการศึกษาครั้งนี้ตอไป 

 

2.1.1 ความหมายของลุมน้ํา 

       คําวา “ ลุมน้ํา ”  มีความหมายตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา “ Watershed” โดย Webster’s 

Dictionary ไดใหคําจํากัดความวา ลุมน้ํา คือพื้นที่ผิวลาดชัน ซ่ึงจะระบายน้ําจากสันปนน้ํา 

(Topographic Divide) ไหลลงสูท่ีระบายน้ํา (Drainage  Basin) ตั้งแตสองแหงหรือมากกวาสองขึ้น

ไปหรือ ลุมน้ําพื้นที่ท่ีมีการลอมรอบตัวเองดวยเสนสันปนน้ํา 

Debarry (2004: 1) ใหความหมายของลุมน้ําวา หมายถึง พ้ืนที่ซ่ึงมีการรองรับน้ําจากแหลง

ตาง ๆ ท้ัง ฝน หิมะ น้ําคาง แลวไหลระบายไปสูลําน้ํา แมน้ํา หรือทะเลสาบ โดยขอบเขตพื้นที่ของ

ลุมน้ํา สามารถระบุโดยดูจากพื้นที่สูงหรือสันปนน้ํา (Ridges) ซ่ึงจะลอมรอบพื้นที่ลุมน้ําอยู อีกทั้งยัง

ชวยควบคุมทิศทางการไหลของสายน้ําภายในลุมน้ําดวย  

 Lal (2000: 4) ไดใหคําจํากัดความของลุมน้ําไววา หมายถึง ภูมิประเทศซึ่งอยูภายในบริเวณ

ท่ีมุงใชน้ําเปนหนวยวิเคราะหโดยเฉพาะ โดยพื้นที่นั้นจะมีการไหลระบายผานของสายน้ํา และ

ประกอบดวยความซับซอนของทรัพยากรตางๆ ท้ังดิน พืชพรรณ พ้ืนที่รกราง พ้ืนที่เกษตร เปนตน 

ท้ังนี้คําวา Watershed , Catchment และ Basin เปนคําที่มักจะใชแทนกันได 

ในสวนของนักวิชาการไทย  เกษม จันทรแกว (เกษม จันทรแกว, 2545:  309) ใหนิยามลุม

น้ําไววา ลุมน้ํา หมายถึง หนวยพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําโดยเฉพาะ มีขนาดตามความ

ตองการของแตละบุคคลและประเภทของการศึกษา โดยลุมน้ําจะประกอบไปดวยระบบสิ่งแวดลอม

หนึ่งที่มีโครงสรางหลากหลาย ไดแก ตนไม สัตว คน ดิน หิน แร น้ํา อากาศ เมือง หรือชุมชน 

รวมกันเปนโครงสรางของระบบลุมน้ํา ท่ีมีหนาที่สําคัญคือ การใหปริมาณน้ํา คุณภาพ และเวลาการ

ไหลของน้ําในลําธารอยางสม่ําเสมอ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พ้ืนที่ลุมน้ําที่มีโครงสรางหลากหลายนั้น

จะทําหนาที่รวมกันของกลุมหนาที่ตางๆ ในระบบลุมน้ําคือ การใหน้ํา น้ําจึงเปรียบเสมือนตัวดัชนี
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การทํางานของระบบลุมน้ํา การกระทําใดๆ ตอโครงสรางระบบลุมน้ํา จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
หนาที่/บทบาทของกลุมส่ิงแวดลอม/โครงสรางนั้นๆ แลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอบทบาท/หนาที่
ของระบบลุมน้ําดวย 

ขนาดของลุมน้ําจะถูกกําหนดโดยความตองการของผูเกี่ยวของ อาจใชเสนสันเขา เสนสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือใชเครื่องหมายอื่นๆ ลุมน้ําจึงมีแมน้ําหรือไมมีก็ได แตขอใหจัดการพื้นที่ใหไดน้ํา
ที่ตองการแตทางปฏิบัติแลวลุมน้ํามักจะมีแมน้ําเปนสายหลักเสมอ ดังในภาพที่ 2.1 มีเสนสันปนน้ํา 
(Divide) แบงเขตระหวางลุมน้ํา หมายความวา เสนสันปนน้ําจะแบงน้ําฝนที่ตกลงมาสูผิวโลกดวย
การไหลสูลําน้ําสายหลัก ซ่ึงประกอบดวยลําน้ํายอย (Stream Lets) อีกหลายลําดับ (Orders) แลว
ไหลผาน Outlet หรือปากลุมน้ํา (Mouth) ลงสูที่ต่ําหรือลงสูที่ราบ ทะเล หรือมหาสมุทรตอไป 
อยางไรก็ตามในธรรมชาตินั้น ลุมน้ําจะประกอบดวยระดับพื้นที่อยางนอย 3 ระดับคือ ที่สูง 
(Highland) ทําหนาที่เปนตนน้ํา (Headwater) หรือแหลงตนน้ํา มีฝนตกมาก การระเหยนอย จึงมี
น้ําทา (Streamflow) ปริมาณมากเมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่ตกลงสูพื้นที่ลุมน้ํา ตอนลางลงมาคือที่
เนิน (Upland) เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันที่เหมาะและไมเหมาะตอการเกษตรอยูคละกัน สามารถใช
ประโยชนที่ดินทํากิจกรรมอื่นๆ ไดตามสมรรถนะที่ดิน สวนลางสุดคือ ที่ราบ เปนที่เหมาะตอ
การเกษตร และการสรางชุมชน โดยปกติแลวลุมน้ําที่มีที่ราบมากก็ชวยใหกิจกรรมทางการเกษตร
ดีกวาที่ชัน พื้นที่ตนน้ําควรอยางยิ่งจะตองเก็บเอาไวเปนแหลงตนน้ํา อาจใหใชไดโดยการเขาไป 
สัมผัส หรือทองเที่ยวเทานั้น ถาจะทําการเกษตรที่ลาดชันในตอนกลางหรือที่เนิน ควรอยางยิ่งตอง
นําวิธีการอนุรักษดินและน้ํามาใช จึงจะทําใหการใชประโยชนที่ดินแบบยั่งยืนไดตลอดไป 

จากการใหคํานิยามของลุมน้ําโดยนักวนศาสตรขางตนสามารถสรุปที่เขาใจโดยทั่วไปวา  
ลุมน้ํา (Watershed) คือ พื้นที่หนึ่งซ่ึงทําใหมีการระบายน้ําลงสูลําธารหรือระบบแมน้ําโดยลุมน้ําถือ
เปนพื้นที่ขนาดหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการน้ําเปนสําคัญ ซ่ึงคําวาพื้นที่ขนาดหนึ่งนั้นแสดง
ใหเห็นวาเปนพื้นที่ที่ถูกกําหนดขึ้นมา การศึกษาหรือดําเนินการใด ๆ ตอลุมน้ํานั้นตองเนนหนักดาน
น้ําเปนสําคัญ ขนาดของลุมน้ําอาจแปรผันเปน เล็ก กลาง ใหญ ก็ไดซ่ึงผูที่เกี่ยวของจะกําหนดตาม
กําลังความสามารถในการดําเนินการ และสภาพภูมิประเทศของลุมน้ํานั้น สําหรับขอบเขตของลุม
น้ํานั้นอาจจะใชเสนสันปนน้ํา เปนตัวกําหนดขอบเขตก็ได นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับลุมน้ําขางตน 
ไมไดระบุวาลุมน้ํานั้นจะตองเปนปาเขาลําเนาไพร ดังนั้นลุมน้ําอาจเปนสภาพอะไรก็ได เชน อาจ
เปนลุมน้ํา ปาไม ลุมน้ําบนภูเขา ลุมน้ําบนที่ราบ เปนตน 
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ภาพที่ 2.1  ขอบเขตลุมน้ําและองคประกอบของลุมน้ํา 
แหลงท่ีมา:  เกษม จันทรแกว, 2545: 309 
 

จากความหมายของคําวาลุมน้ําที่กลาวมาขางตน เปนการใหความหมายโดยนักวิชาการดาน
วนศาสตร ซ่ึงมองลุมน้ํา เฉพาะลักษณะทางกายภาพของลุมน้ําเทานั้น โดยขาดการมองในมิติของ
ความสัมพันธระหวางคนหรือชุมชนที่เปนองคประกอบสวนหนึ่งของลุมน้ํา อันมีความสัมพันธ
แบบพึ่งพาอาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา เพื่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และสราง
อารยะธรรมตามลุมน้ํา  

อยางไรก็ตามยังมีคนอีกกลุมหนึ่งที่ไดมีแนวคิดการใหความหมายของลุมน้ําที่แตกตาง
ออกไปจากกลุมแรก กลุมนี้จะประกอบดวย กลุมของผูที่ทํางานดานการพัฒนาชุมชน กลุมชาวบาน 
นักวิชาการดานการพัฒนาชนบท นักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และนักพัฒนาในองคกรพัฒนา
เอกชน โดย Brooks (1992: 10) ไดใหความหมายของลุมน้ําวา คือ พื้นที่ทางกายภาพที่หนึ่ง ซ่ึงมีการ
ไหลผานของระบบสายน้ํา โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดตั้งแตบริเวณตนน้ําไปจนถึงบริเวณที่ปลายน้ําไหล
ผาน ทั้งนี้ ลุมน้ําเปนหนวยของการศึกษาเกี่ยวกับน้ําและมักจะรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพ 
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ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงปจจัยทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหเพื่อใชในการวางแผนและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ 

ในสวนของ กิติชัย รัตนะ และ ชาญชัย งามเจริญ (2548: 1) กลาววา ลุมน้ํา คือ หนวยพื้นที่
หนึ่งประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดํารงอยูและมีปฏิสัมพันธรวมกันอยางเปน
ระบบ และมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งนี้เพื่อการดํารงอยูของทรัพยากรในลุมน้ํานั้นเปนหลัก พื้นที่ลุม
น้ําจึงเปรียบไดกับเปนหนวยของระบบนิเวศหนึ่งที่มีความหลากหลายของสรรพสิ่ง 

 กลาวโดยสรุปแลวคือ กลุมนี้นิยามลุมน้ําในฐานะพื้นที่ทางสังคมวา ในลุมน้ําหนึ่งๆ 
นอกจากจะเปนระบบนิเวศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ แลว ยังมีปฏิสัมพันธซ่ึงกนั
และกันระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตามความเปนจริงในพื้นที่ลุมน้ําจะมีชุมชน
อาศัยอยู เปนแหลงรวมของวัฒนธรรม ความรู และภูมิปญญาที่ชุมชนนั้นๆ ไดส่ังสม ถายทอด และ
สืบสานกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ รวมทั้งมีกระบวนการเรียนรู การสะสมประสบการณในการ
ดํารงชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ   

ในการใหความหมายของลุมน้ําจากทั้ง 2 กลุมดังกลาว จะเห็นไดวากลุมนักวิชาการดานวน
ศาสตร จะขาดการมองในมิติของความสัมพันธระหวางคนหรือชุมชนที่เปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ของลุมน้ํา อันมีความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา เพื่อการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ และสรางอารยะธรรมตามลุมน้ํา ในขณะที่กลุมหลังจะมีมุมมองครอบคลุมทั้ง
ดาน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และการดํารงอยูของผูคนที่มีความเกี่ยวของกับสายน้ํา 

ชูศักดิ์ วิทยาภัค ( 1994  อางถึงใน มนตรี จันทวงศ และคณะ, 2546: 24 ) ไดใหความเห็นที่
สอดคลองกับประเด็นนี้วา การจัดการลุมน้ําที่มักไมประสบผลสําเร็จ เปนเพราะเนนแตการมองลุม
น้ําแตแงมุมเดียว โดยขาดการทําความเขาใจถึงปฏิสัมพันธอันซับซอนระหวางระบบนิเวศกับสังคม 
การทําความเขาใจลุมน้ําจะตองมีมิติประวัติศาสตร มิติเศรษฐกิจและสังคม และนิเวศวิทยาของ
ชุมชนทองถ่ิน และมองถึงความเชื่อมโยงระหวางตนน้ํากับปลายน้ํา เพื่อนําไปสูการจัดการลุมน้ําเชิง
สถาบัน โดยมีชุมชนทองถ่ินเปนฐาน 

ดังนั้นในการศึกษาทําความเขาใจนิยามความหมายของคําวาลุมน้ํา ตองมองใหครอบคลุม
ในทุกมิติ หรือมองแบบเปนองครวม ทั้งลุมน้ําที่เปนหนวยพื้นที่ทางกายภาพ และหนวยพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่มีความสําคัญ ซ่ึงจะทําใหมุมมองในการจัดการลุมน้ําจะมิใชเปนเพียง
การจัดการพื้นที่ แตเปนการจัดการความสัมพันธระหวางคนในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งทางสังคม กับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสอดคลองกับการดํารงอยูของคน 
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 2.1.2   ความหมายของการจัดการลุมน้ํา   
การจัดการลุมน้ํา (Watershed Management)  เปนคําที่นิยมใชกันในหมูนักวิชาการปาไม 

และปรากฏอยูในศัพทบัญญัติทางปาไมของสมาคมนักวิชาการปาไมของอเมริกาเมื่อป ค.ศ. 1944 
ดังนี้ การจัดการลุมน้ําคือ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวลที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา โดยเนนที่การ
ผลิตน้ํา การปองกันแหลงน้ําและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับน้ํา รวมทั้งการบรรเทาอุทก
ภัย การปองกันดินพัง และการดูแลรักษาคุณคาความสวยงามตามธรรมชาติในสวนที่เกี่ยวของกับ
น้ํา” ดังนั้นการจัดการลุมน้ําจึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือเปนการพัฒนา
และบริหารทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยูในแตละลุมน้ําของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไป
ตามความตองการของสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต  

กิติชัย รัตนะ (2549: 113) กลาววา การจัดการลุมน้ําหมายถึง การจัดการพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่
มีขอบเขตชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดน้ําที่มีปริมาณเหมาะสม (Quantity) คุณภาพดี 
(Quality) และมีระยะเวลาการไหล (Timing) ตลอดทั้งปอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถควบคุม
เสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่นั้นดวย 

Brooks (1992: 10) ไดใหความหมายของการจัดการลุมน้ําวา หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการการใชที่ดินและทรัพยากรอื่นใดภายในลุมน้ํา เพื่อจัดหาหรือผลิตสินคาและบริการ โดย
ปราศจากการกอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรดินและน้ํา ทั้งนี้แนวทางในการจัดการลุมน้ําตอง
คํานึงถึงความสัมพันธระหวางการใชที่ดินและทรัพยากรดินและน้ําโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ
ทั้งหมดตั้งแตพื้นที่ตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา 

อยางไรก็ตามนอกจากจะมีการใหความหมายของการจัดการลุมน้ําโดยมุงเนนไปที่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังมีนักวิชาการบางสวนที่ไดมีมุมมองที่ตางไปวา การจัดการลุมน้ํา
นั้นไมควรจะมองเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเดียว แตตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ดวย 
โดย  Debarry (2004: 6) กลาวไววา ควรจะตองมีการพัฒนาหลักการทั่วไปของการจัดการลุมน้ําเสีย
ใหม โดยลักษณะของการจัดการลุมน้ําจะตองมีทั้งมุมมองดานกายภาพคือ ลักษณะทางธรณี การทํา
แผนที่ภูมิประเทศ การดูเสนทางการไหลของน้ํา ลักษณะของดิน พืชพรรณ แรธาตุ  เปนตน แตที่
สําคัญคือ ควรจะเพิ่มปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยดานกายภาพเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
ลุมน้ํานั้นดวยคือ ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนการจัดการลุมน้ํา
มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกตอง 

ในประเด็นดังกลาว มีนักวิชาการไทยคือ นิวัติ เรืองพานิช (2547: 14) ไดใหความเห็นที่
สอดคลองกันไววา โดยสรุปแลวการจัดการลุมน้ําอีกนัยหนึ่งคือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดที่มีอยูในพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึงตองเกี่ยวของสัมพันธและจําเปนตองอาศัยความรูในสาขาวิชาการ
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ตาง ๆ มาประยุกตในรูปลักษณะการจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Watershed 
Management) จึงจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจไวได ความสัมพันธระหวางวิชาการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํา ไดสรุปไวแลวในภาพที่ 2.2 

 
 
ภาพที่ 2.2  การจัดการลุมน้ํามีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาตาง ๆ 
แหลงท่ีมา: นิวัติ เรืองพานิช, 2547: 15. 
   
จากคําจํากัดความที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ํา ผูศึกษาขอสรุปวา การจัดการ

ลุมน้ําเปนการจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดน้ําที่มีปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพดี มีการ
ไหลของน้ําสม่ําเสมอตลอดป พรอมทั้งดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ําเพื่อใหไดผล
ผลิตและรักษาทรัพยากรน้ํ า  รวมทั้ งควบคุม เสถี ยรภาพของดิน  อุทกภั ย  และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในลุมน้ํานั้นควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ส่ิงสําคัญของการจัดการลุมน้ําคือ
จะตองมีการนําปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เขาไปเปนสวนหนึ่งในการ
จัดการลุมน้ําดวย กลาวคือ การจัดการลุมน้ําตองไมมองอยางแยกสวนเฉพาะปจจัยทางกายภาพหรือ
ทรัพยากรภายในลุมน้ําเทานั้น แตตองมองปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองดวย 
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เพราะปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอลุมน้ํา หากสามารถจัดการ
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับปจจัยเหลานี้ไดอยางสมดุล ก็จะเปนการจัดการลุมน้ําที่มี
ความยั่งยืน (Sustainable) ได 

 
2.1.3  วัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ํา 
นิวัติ เรืองพานิช (2547: 14-17) ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักในการจัดการลุมน้ําไวตาม

หลักการดานวนศาสตรไวดังนี้ 
1. เพื่อใหไดน้ําในปริมาณที่พอเหมาะ (Optimum Quantity) คือใหมีน้ําเพียงพอแกความ

ตองการไมมากและไมนอยจนเกินไป เชน ในฤดูแลงก็มีน้ําใชโดยไมขาดแคลน สวนในฤดูฝนก็ไม
เกิดน้ําทวม เปนตน 

2. เพื่อใหไดน้ําที่มีคุณภาพตามความตองการ (Desirable Quality) หมายถึงใหไดน้ําที่มี
คุณภาพดี ไมขุนขน ใสสะอาด ปราศจากสารที่เปนพิษเปนภัยเจือปนอยู ถาไดน้ําที่มีคุณภาพดี
ยอมจะอํานวยประโยชนแกผูบริโภค ทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ คุณภาพของน้ําอาจแบงไดเปน 3 
ลักษณะคือ 1) คุณภาพทางกายภาพ เชนไมขุนขน ไมมีตะกอนหรืออินทรียวัตถุตาง ๆ ที่ไหลลอยมา
กับน้ําจนทําใหน้ําสกปรกไมสะอาด เปนตน  2) คุณภาพทางเคมี ไดแก น้ําที่ไมมีสารเคมีที่เปนพิษ
เปนภัยแกผูใชน้ํา เชน ไมมีแคลเซียมคารบอเนตที่ทําใหน้ํากระดาง สารไซยาไนต และปรอทจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ปุยและสารกําจัดศัตรูพืชจากไรนา เปนตน  3) คุณภาพทางชีวภาพ หมายถึง 
ไมมีส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่อยูในน้ํา เชน แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ ที่เปนภัยตอมนุษย น้ําที่มี
คุณภาพดีจึงควรปราศจากสิ่งตาง ๆ ดังกลาว 

3. เพื่อใหไดระยะเวลาการไหลของน้ําอยางพอเหมาะ (Proper Time) หมายถึงตองจัดการ
ใหมีน้ําไหลในระยะเวลาที่พอเหมาะพอสมคือ ตองมีน้ําใชในเวลาที่ตองการใช โดยมุงใหมีน้ําไหล
อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยการปองกันรักษาปาตนน้ําลําธารใหอยูในสภาพดี สามารถทําหนาที่
ในการควบคุมการไหลของน้ํา (Water Regulator) ได รวมทั้งการสรางอางเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูที่มี
น้ําหลากและระบายน้ําออกไปใชในฤดูแลง เปนตน 

4. ปองกันการพังทลายของดิน (Control Accelerated Erosion) ดินเปนตัวกลางสําคัญใน
การดูดซับและกักเก็บน้ําเสมือนหนึ่งเปนอางเก็บน้ําธรรมชาติ ถาหากดินพังยอมจะสงผลกระทบตอ
ปริมาณคุณภาพและระยะเวลาการไหลของน้ําดังกลาวขางตน การที่ดินจะพังมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ปริมาณความหนักเบาของฝน คุณสมบัติความยากงายในการพังทลายของดิน ความหนาแนนของสิ่ง
ปกคลุมดิน และความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ สภาพสิ่งปกคลุมดินมีสวนสําคัญยิ่งในการ
ปองกันการพังทลายของดิน หากพื้นที่ตนน้ําลําธารมีปาไมปกคลุมดินอยางดี เม็ดฝนไมมีโอกาส
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กระทบผิวดิน น้ําจะซึมลงดินไดมาก น้ําไหลบาหนาดินจะมีนอย ดินก็จะไมพัง จึงจําเปนตองรักษา

ปาบริเวณตนน้ําลําธารใหปกคลุมดินอยูตลอดไป 

5. ลดความเสียหายจากน้ําทวม (Reduction of Flood Damage) การจัดการตามหลักของการ

จัดการลุมน้ําดวยการรักษาสภาพสิ่งปกคลุมดินใหดี โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมท่ีปกคลุมอยูบริเวณตน

น้ําลําธารใหคงสภาพที่ดีตลอดไป ดังที่ไดอธิบายไวแลวในขอ 4. รวมทั้งมีการใชประโยชนท่ีดินใน

บริเวณลุมน้ําตอนลางอยางถูกตองตามหลักการอนุรักษดินและน้ําโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยก็เปนไป

ไดนอย ถึงแมฝนจะตกหนักผิดปกติ หากไดมีการจัดการลุมน้ําไวอยางดียอมสามารถบรรเทาและลด

ความเสียหายจากน้ําทวมได 

นอกจากวัตถุประสงคดานการจัดการทรัพยากรในลุมน้ําตามที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ก็ยัง

ตองทําความเขาใจเพิ่มเติมวา นักจัดการลุมน้ําตองบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ในหลายดาน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุมน้ํา ถือเปนประเด็นสําคัญอยาง

มากตอความสําเร็จของการจัดการลุมน้ํา กิติชัย รัตนะ (2549: 123) กลาววา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ตองกระทําทั้งในเชิงของการควบคุมจํานวนประชาชนในลุมน้ําพรอมและการพัฒนา

คุณภาพของประชาชนไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ การใหการศึกษา

แกเยาวชนอยางทั่วถึงและไดรับโอกาสที่ดีในการพัฒนาความรู คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้

ยังตองดําเนินงานในเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน ปจจัยสี่ แหลงน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

ตอการดํารงชีพ 
 

2.1.4 หลักการจัดการลุมน้ํา 

ในการจัดการลุมน้ําใหถูกตองตามหลักวิชาการจะตองมีหลักการที่ตองยึดไวเสมอ ท้ังนี้

เพื่อใหการดําเนินการจัดการทรัพยากรลุมน้ําไมกอใหเกิดผลกระทบตอปริมาณ คุณภาพ และชวง

การไหลของน้ํา หลักปฏิบัติในการจัดการลุมน้ํานั้นพอจะสรุปไดดังนี้ 

1. การวางแผนการใชท่ีดิน (Land Use Planning) พ้ืนที่ลุมน้ําแตละแหงนั้นมีลักษณะดินที่มี

สมบัติทางเคมี ฟสิกสและชีววิทยาแตกตางกัน ทําใหดินแตละแหงหรือแตละจุดมีสมรรถนะ (Land 

Capability) และความเหมาะสม (Land  Suitability) ในการนํามาใชประโยชนท่ีแตกตางกันไป ใน

การจัดการลุมน้ําจึงจําเปนตองแบงชั้นประเภทที่ดิน (Land Classification and Use) ท้ังลุมน้ําตาม

สมรรถนะนั้นๆ จะทําใหการจัดการลุมน้ําไดรับผลตามวัตถุประสงค 

2. การควบคุมมลพิษ (Pollution  Control) เปนมาตรการควบคุมมลพิษและ   ส่ิงแวดลอม  

ท้ังการควบคุมมลพิษที่เปนสารเคมี เชื้อโรค ลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งการปองกันมลพิษทาง

สังคม เศรษฐกิจ และมลพิษทุกประเภทที่มีผลตอการจัดการลุมน้ํา ดังนั้น การควบคุมมลพิษจึง
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จําเปนอยางยิ่งในการจัดการลุมน้ํา ถาลุมน้ําใดไมมีแผนดําเนินการจัดการควบคุมมลพิษ จะทําให

การสะสมของมลพิษมีมากขึ้น ความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มขึ้น ทําใหปญหามลพิษสามารถแพรกระจายไป

ไดอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนดิน น้ํา อากาศ อาหาร และผลสุดทายทําใหการดําเนินการจัดการลุมน้ํา

ลมเหลว 

3. กําหนดแผนการใชและอนุรักษทรัพยากร (Resource Utilization and Conservation) การ

ใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตองตามหลักอนุรักษวิทยา ไมฟุมเฟอย และเปนไปดวยความระมัดระวัง 

เปนสวนหนึ่งที่ชวยปองกันมลพิษสิ่งแวดลอมในลุมน้ําได เพราะเทากับเปนการรักษาชนิด ปริมาณ 

และสัดสวนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา ทําใหเกิดดุลธรรมชาติในการฟนฟูใหมีทรัพยากร

ใชตลอดไป อีกทั้งชวยแกไขสวนที่สึกหรอใหฟนคืนสภาพได จึงจําเปนตองเขาใจและเอาใจใสตอ

ทรัพยากรทุกชนิด เพื่อใหการกําหนดแผนการใชทรัพยากรไดอยางถูกตอง     (คนึง รพีทัศนพงศ, 

2541: 10-11) 
 

2.1.5 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

การจัดการลุมน้ําเปนการจัดการสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ตองใชวิธีการอนุรักษมาประยุกตใช

ทุกวิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตองทําอันดับแรกคือ การแบงเขตลุมน้ําเพื่อการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรอยางถูกตองและเปนไปตามหลักการจัดการสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป หมายความวา 

การจัดการลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองแบงเขตลุมน้ําออกเปนเขตๆ เพื่อใหสอดคลองกับการ

ปองกันการพังทลายของดิน จึงกําหนดไววา ถาที่ใดดินงายตอการพังทลาย จะมีขอจํากัดในการใช

ประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดศึกษาการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําขึ้นในชวงป พ.ศ. 

2526 ถึง พ.ศ. 2534 และประกาศใหเปนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใชปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดลอม 

(เกษม จันทรแกว, 2545:  311) ในการศึกษาครั้งนั้น ใชสมรรถนะการพังทลายของดินเปนหลัก 

กลาวคือ ท่ีใดดินพังทลายงายจะเก็บ/สงวนไวมิใหเปลี่ยนแปลงไปดําเนินการเพื่อกิจกรรมอื่น ถาการ

พังทลายยากก็จะอนุมัติใหใชเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นได อยางไรก็ตาม ทางคณะรัฐมนตรีได

แบงลุมน้ําออกเปน 5 ช้ันคือ ช้ันคุณภาพลุมน้ําที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 (ดังภาพที่ 2.3) ท้ัง 5 ช้ันคุณภาพ

ลุมน้ําจะมีลักษณะแตกตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.1.5.1  ลักษณะพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1   เปนพื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตอง

อนุรักษไวเปนแหลงตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ ซ่ึงมีองคประกอบรวมกันดังนี้ 
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    1) พื้นที่เปนที่สูงหรือบริเวณท่ีอยูตอนบนของลุมน้ําที่จําเปนตองอนุรักษ
ไวเปนตนน้ําลําธาร เนื่องจากมีคุณสมบัติและลักษณะที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไดงายและรุนแรง 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.3  การแบงเขตลุมน้ําตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา ซ่ึงแบงออกเปน 5 เขต 
แหลงท่ีมา:  เกษม จันทรแกว, 2545: 311.   
 
  2) สวนมากเปนเทือกเขาที่เต็มไปดวยหุบเขา หนาผา ยอดเขา และ/หรือรอง
น้ําเปนจํานวนมาก ซ่ึงปกคลุมหรือเคยปกคลุมดวยปาดงดิบ ปาดิบเขา ปาสนเขา หรือปาชนิดอื่นๆ 
  3) สวนใหญพื้นที่มีความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป 
  4) พื้นที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหิน ซ่ึงใหกําเนิดดินที่งายตอ
การพังทลาย 
 2.1.5.2 ลักษณะพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2  เปนพื้นที่ภายในลุมน้ําในระดับ
รองลงมาซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลําธารและสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจกรรม
ที่สําคัญ เชน การทําปาไมและเหมืองแร เปนตน ซ่ึงมีองคประกอบรวมกันดังนี้ 
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  1) พื้นที่เปนภูเขาที่มีลักษณะสันเขามนและความกวางไมมากนัก หรือเปน
แนวเขาที่มีแนวยาวความลาดเทยาวปานกลาง มีรองน้ําคอนขางกวาง มีปาดงดิบที่ถูกแผวถาง หรือ
เปนปาเสื่อมสภาพปกคลุม แตสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและ/หรือปาเต็งรัง 
  2) ความลาดชันของพื้นที่เฉล่ียอยูระหวางรอยละ 35-50 
  3) พื้นที่มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบดวยหินซึ่งใหกําเนิดดินที่งายตอการ
ถูกชะลางพังทลาย 
  4)  พื้นที่มีดินลึกปานกลางความอุดมสมบูรณต่ํ า ถึงปานกลางและมี
สมรรถนะการพังทลายสูง 
 2.1.5.3 ลักษณะพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3  เปนพื้นที่ซ่ึงสามารถใชประโยชนได
ทั้งกิจกรรมการทําไม เหมืองแรและปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน โดยมีองคประกอบรวมกัน
ดังนี้ 
  1) สวนมากพื้นที่มีลักษณะเปนที่ดอน ประกอบดวยที่ราบขั้นบันไดมีเนิน
สลับ หรือบริเวณลาดตีนเขา หรือบริเวณรองน้ําที่ปรับสภาพแลว ปาสวนใหญที่ขึ้นปกคลุม หรือเคย
ขึ้นปกคลุมเปนปาเบญจพรรณหรือปาเต็งรัง หรือปาดงดิบ 
  2) สวนใหญพื้นที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 25-35 
  3) พื้นที่มีลักษณะทางธรณีประกอบดวยหิน หรือตะกอนที่ทับถมจากแรง
โนมถวงของโลก 
 2.1.5.4  ลักษณะพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4  เปนพื้นที่ลุมน้ําที่สภาพปาไดถูกบุก
รุกแผวถางเพื่อกิจกรรมการปลูกพืชไรเปนสวนใหญ โดยมีองคประกอบรวมกันดังนี้ 
  1) พื้นที่เปนเนินเขาหรือข้ันบันไดชวงตอระหวางที่ราบหุบเขาหรือเชิงเขา 
หรือพื้นที่สองฝงลําน้ําที่ยังอยูบนที่ดอน ซ่ึงปาที่ปกคลุมหรือปาที่เคยปกคลุมอยูเปนปาผสมผลัดใบ 
ปาเต็งรัง และ/หรือปาละเมาะ 
  2) สวนใหญพื้นที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 6-25 
  3) พื้นที่มีลักษณะทางธรณีที่ประกอบดวยหินหรือตะกอน ทําใหดินมี
สมรรถนะการชะลางพังทลายต่ํา 
  4) พื้นที่มีดินลึกถึงคอนขางลึก ความอุดมสมบูรณคอนขางสูง และมี
สมรรถนะการพังทลายต่ํา 
 2.1.5.5  ลักษณะพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5  เปนพื้นที่ซ่ึงเปนที่ราบหรือลุม หรือ
เนินลาดเอียงเล็กนอย แตปาสวนใหญไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อใชประโยชนทางเกษตรกรรม พื้นที่
โดยเฉพาะการทํานา และกิจการอื่น โดยมีองคประกอบรวมกันดังนี้ 
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  1) เปนที่ราบลุมหรือที่เนินสองฝงน้ํา สวนใหญกลายสภาพเปนทุงนา แต
บางพื้นที่อาจยังเปนปาละเมาะ ปาผสมผลัดใบ ปาดงดิบหรือปาเต็งรัง 
  2) สวนใหญพื้นที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 5  
  3) พื้นที่มีลักษณะทางธรณีเปนพวกดินตะกอน 
  4) พื้นที่มีดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณสูง และมีสมรรถนะการชะ
ลางพังทลายต่ํา 
 

2.1.6  กิจกรรมการจัดการลุมน้ํา 
 ภายในลุมน้ําหนึ่ง ๆ นั้นมีทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมผสมผสานกันในชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายแตกตางกันไปตาม
ลักษณะและสภาพลุมน้ํานั้นๆ อยางไรก็ตาม กิจกรรมการจัดการลุมน้ําจะถูกกําหนดขึ้นโดยคนใน
ชุมชนหรือนักวิชาการวาแผนการจัดการลุมน้ําจะมีขั้นตอนอยางไร มีอะไรบางที่จะตองดําเนินการ 
อาจเปนกิจกรรมหนึ่ง สอง สาม หรือหลายอยางพรอมๆ กัน ทั้งนี้ผูที่มีสวนในการจัดการลุมน้ําจะ
พิจารณาผลลัพธอยางถาวรเปนสําคัญ นอกจากนี้กิจกรรมในลุมน้ํามักเปนไปตามทรัพยากรที่มีอยู 
เชน มีทรัพยากรปาไม ก็ยอมตองมีกิจกรรมการทําไม กิจกรรมการปองกันรักษาปาไมและไฟปา 
เปนตน ดังนั้นในลุมน้ําหนึ่งๆ จึงมีงานและกิจกรรมตาง ๆ มากมายหลาย ๆ อยางรวมกัน ทั้งนี้ เกษม 
จันทรแกว และสามัคคี บุณยะวัฒน (2539: 33-37) ไดอธิบายวา กิจกรรมที่จําเปนในการจัดการลุม
น้ํา สามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท ดังนี้คือ 
 2.1.6.1 กิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา (Routine Operation) 
  1) การติดตั้งสถานีตรวจอากาศ (Climatic Station) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ
การตรวจอากาศ เชน ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา เครื่องวัดอุณหภูมิ กระแสลม เครื่องวัดความชื้น
ของอากาศ เปนตน อาจมีไดหลายสถานีกระจายทั่วพื้นที่ลุมน้ําแลวแตความเหมาะสม หนวยงานที่
รับผิดชอบ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปาไม และอ่ืน ๆ 
    2) การติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทา (Stream Gaging Station) เชน 
ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับความสูงของน้ํา (Staff Gage) การสรางเขื่อนวัดน้ํา (Weir) เปนตน อาจมี
มากกวา 1 จุด ซ่ึงวัดที่ Outlet ก็ไดแลวแตวัตถุประสงคของงาน หนวยงานที่ทําหนาที่วัดน้ําไดแก 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฯลฯ 
    3) การติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน (Sediment Monitoring Station) 
เพื่อวัดปริมาณตะกอนหรือทําแปลงวัดตะกอน (Plot Study) เพื่อศึกษาปริมาณตะกอนที่ถูกชะลางใน
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พื้นที่ลุมน้ํา มักวัดคูกับสถานีวัดน้ํา แตบางแหงก็วัดเฉพาะน้ําทาไมไดวัดตะกอนกิจกรรมบริเวณตน
น้ําลําธาร 
    4) วิธีการตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดลอม เชน การตรวจวัดมลภาวะใน
อากาศ ตรวจวัดสารพิษในดิน หรือทําการตรวจวัดปริมาณตะกอนสะสมในแหลงน้ําโดยเปนระบบ
ตรวจสอบที่มีอุปกรณการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบนี้สวนมากเปนการตรวจวัดเปน
คร้ังคราวไมตอเนื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรมอนามัย เปนตน 
  5) การปองกันการบุกรุกพื้นที่และหนวยลาดตระเวน (Area Protection 
Pathol Units) เพื่อออกตรวจตราปองกันการบุกรุกทําลายปา ตลอดจนปองกันความเสียหายตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เชน ไฟปา เปนตน หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมปาไม 
    6) งานดานการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ในดานของการปาไม 
การเกษตร เหมืองแร การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ประมง การทองเที่ยว และโครงสรางพื้นฐานของ
ประชาชน อันไดแก ไฟฟา ประปา ถนน เปนตน มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกเหนือจาก
กิจกรรมอื่นๆ ที่กลาวมาแลวขางตน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง และ
อ่ืนๆ 
 2.1.6.2  กิจกรรมฟนฟูพื้นที่ลุมน้ํา (Rehabilitation Program) กิจกรรมการฟนฟูลุมน้ํา
มีหลายกิจกรรมดวยกัน ไดแก 
  1) การปลูกปาทดแทนในพื้นที่ที่ถูกทําลาย (Reforestation) 
  2) การปฏิบัติงานในดานการอนุรักษดินและน้ํา (Soil and Water 
Conservation Practices) เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
  3) งานดานการพัฒนาแหลงน้ํา (Water Resource Development) เพื่อใชเปน
แหลงน้ําที่สามารถใชในการเกษตรได ทั้งน้ําบนผิวดินและน้ําใตดิน 
  4) การพัฒนาชนบท (Rural Development) เพื่อพัฒนาความเจริญแกชุมชนที่
อยูในพื้นที่ลุมน้ํา ใหมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ไมไปบุกรุกพื้นที่ปาไม  
  5) การประชาสัมพันธและสงเสริมเผยแพรกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ํา 
(Public Relations and Extension) ใหประชาชนเห็นความสําคัญของพื้นที่ตนน้ํา ตลอดจนเขาใจและ
ยอมรับในโครงการที่จะดําเนินการ 
  6) การพัฒนาดานการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา (Land Development) โดย
ศึกษาถึงสมรรถนะและการใชที่ดินในรูปแบบตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ํา ตลอดจนการปรับปรุงที่ดิน  
  7) การวางผังเมือง (City Planning) โดยเฉพาะเปนการวางแผนผังเมืองใน
บริเวณชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา 
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  8) กิจกรรมการปองกันไฟปา (Forest Fire Protection) เพื่อปองกันไฟปา ซ่ึง
ทําลายระบบนิเวศของลุมน้ํา โดยเฉพาะการสืบพันธุและการทดแทนตามธรรมชาติของพันธุไม
ตางๆ ในลุมน้ํา 
 2.1.6.3 กิจกรรมดานการคนควาวิจัย (Research Activities) ไดแก 
  1) ทําแปลงทดลอง (Plot Study) เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อทําใหทราบถึงการชะลางพังทลายของดินในเขต
ลุมน้ํา 
  2) การศึกษาทางอุทกวิทยา (Hydrological Study) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงาน
ดานน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ํา 
  3) นิเวศวิทยาของพืช (Plant Ecology) เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ของพืชตางๆ ที่อยูภายในลุมน้ํา 
  4) นิเวศวิทยาของสัตว (Animal Ecology) การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของ
สัตวตางๆ ในลุมน้ํา 
  5) การใชที่ดิน (Land Use) ศึกษาถึงสภาพการใชที่ดินในลักษณะตาง ๆ 
บริเวณพื้นที่ลุมน้ํา 
  6) การศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
(Resource Utilization Planning) ในพื้นที่ลุมน้ํา 
 
 2.1.7 กระบวนทัศนใหมในการจัดการลุมน้ํา 

กระบวนทัศนในการศึกษาลุมน้ํานั้น แตเดิมมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่เปนอยูในพื้นที่ลุมน้ําหรือเปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของลุมน้ํา
เปนสําคัญ โดยเฉพาะปจจัยทางธรรมชาติ เชน ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา การปกคลุมของปาไม เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนเปนมิติของการศึกษาที่มีความสําคัญ
ตอรากฐานของการจัดการลุมน้ําในระยะนั้น ที่ตางก็เนนการจัดการที่ฐานทรัพยากรเปนหลัก โดย
มิไดคํานึงถึงบทบาทของคนหรือชุมชนที่มีตอการจัดการลุมน้ํา (กิติชัย รัตนะ และชาญชัย งามเจริญ, 
2548: 2)  
 และเมื่อกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะตอมา สะทอนไดอยาง
ชัดเจนวาทรัพยากรธรรมชาติ เปนทุนทางทรัพยากรที่สําคัญตอการนํามาใชในการพัฒนาประเทศ 
อีกทั้งผลของการพัฒนาดังกลาว นอกเหนือจากจะตอบสนองตอความตองการของคนในสงัคมแลว 
ยังเกิดผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําอยางมาก โดยเฉพาะการนํา 
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เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการทรัพยากรมากเทาใด ยิ่งสงผลตอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรมากขึ้นเทานั้น และผลกระทบดังกลาวไดยอนกลับมาสูการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
คนไทยในที่สุด 
 ดังนั้นการจัดการลุมน้ําสมัยใหม จึงไดปรับกระบวนทัศนใหม โดยใสใจถึงบทบาทของคน
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนและชุมชนเปน
หนวยทางสังคมที่เล็กที่สุดที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากทรัพยากร ทั้งในมิติของการทําลาย
และการอนุรักษ ดังนั้นจึงมุงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีความรูความเขาใจในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรบนพื้นฐานของหลักการอนุรักษวิทยาเปนสําคัญ การพัฒนาศักยภาพคน
เกี่ยวของกับองคประกอบหลายประการ ทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ การสรางการมี
สวนรวมของชุมชน การเปดพื้นที่ทางสังคมใหภาคประชาชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนเปนหลัก รวมตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของผูนํา
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรรวมกับรัฐ ซ่ึงประเด็นเหลานี้หากไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง จะ
เอื้อตอการบริหารจัดการลุมน้ําไดอยางยั่งยืนตอไป 
 Lal (2000: 29-30) ไดกลาววา ประเด็นที่เปนสิ่งทาทายใหมในการจัดการลุมน้ําสมัยใหมคือ 
การใหความสําคัญตอการจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Management) โดยมีส่ิงที่ตองมุงเนน
ดังนี้คือ การเพิ่มความสนใจในดานความยั่งยืนของทรัพยากร การเนนการจัดการลุมน้ําอยางองค
รวม  มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบ GIS เปนตน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในดาน
การจัดการลุมน้ําโดยเฉพาะ NGOs การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางลุมน้ํา และ การสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน   ทั้งนี้ประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชนนี้ James Westervelt (2001: 
6) ไดมีความเห็นที่สอดคลองกันไววา การจัดการลุมน้ําสมัยใหม หนวยงานภาครัฐตองปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเอง โดยมุงเนนไปที่การจัดการลุมน้ําโดยประชาชนทองถ่ินเปนฐาน (Local Citizen-
based Watershed Management Group) โดยประชาชนทองถ่ินจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนคณะกรรมการ
จัดการลุมน้ํา (Watershed Management Committees) เพื่อเปนองคการในการวางแผนจัดการลุมน้ํา 
และนําแผนนั้นไปปฏิบัติ ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐจะเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้ง
คณะกรรมการและการดําเนินการ  
 ในขณะที่ ชาญชัย งามเจริญ (2548: 17) ไดใหนิยามใหมของการจัดการลุมน้ําวา หมายถึง
การวางแผน วิเคราะห ดําเนินงาน และการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืนและสามารถใชประโยชนในเชิงอนุรักษไดอยางตอเนื่องยาวนาน รวมทั้งยังครอบคลุมถึง
การดําเนินงานใดๆ ก็ตามเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนที่ตั้งถ่ินฐาน
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อยูในหนวยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันทางระบบนิเวศหรือที่เรียกวา 

“ระบบพื้นที่ลุมน้ํา” นั่นเอง 

 หากจะเปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการลุมน้ําในกระบวนทัศนแบบเกาและ

กระบวนทัศนใหม จะพบวามีความแตกตางกันคอนขางมาก ซ่ึง Bhatia and  others (1998: 24) ได

สรุปความแตกตางของกระบวนทัศนในการจัดการลุมน้ําแบบเดิมกับแบบสมัยใหมไวดังตารางที่ 

2.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบกระบวนทัศนในการจัดการลุมน้ําแบบเดิมกับสมัยใหม 

 

กระบวนทัศนแบบเดิม 

(Conventional Approach) 

กระบวนทัศนแบบใหม 

(Modern Approach) 

1. เนนการแกไขปญหาโดยหนวยงาน โดย

ใหความสําคัญกับเปาหมายในการพัฒนา 

(Target-based) 

2. เนนวัตถุประสงคหลักที่การอนุรักษดิน 

น้ํา และปาไม 

3. เนนวิ ธีการสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยี 

4. เปนการดําเนินงานแบบสั่งการจากบนสู

ลาง (Top-down) ท้ังการวางแผน การ

ติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 

5. เปนการใชประโยชนท่ีดินบนฐานของ

สมรรถนะของดิน (Land capability) 

6. ไมใหความสําคัญตอประเด็นดาน

โครงสรางการจัดการ เชน การเปน

เจาของที่ดินหรือองคกรชาวบาน 

7. เปนการจัดการที่เนนการรับประโยชนใน

ระยะยาว (Long-term benefits) 

8. เปนการเสริมสรางความเขมแข็งโดย

เจาหนาที่รัฐ 

1. เนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ

แกไขปญหา โดยใหความสําคัญกับ

กระบวนการมีสวนรวม (Participatory 

Process-based)    

2. เนนการแกไขปญหาความยากจนและการ

พัฒนามนุษย ท่ีเกี่ยวของกั บ  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เนนการหลอมรวมการใชเทคโนโลยีของ 

ชุมชน 

4. เปนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

(Participatory-based Planning) ท้ังการ

วางแผน การติดตามตรวจสอบและการ

ประเมินผล 

5. เปนการใชประโยชนท่ีดิน บนฐานของ

ความเหมาะสมของดิ น (Land 

Suitability) ท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน 

6. ใหความสําคัญตอการมีกรรมสิทธิ์ใน

ท่ีดินและกลุมองคกรชาวบานที่จะเขามามี 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 

 

กระบวนทัศนแบบเดิม 

(Conventional Approach) 

กระบวนทัศนแบบใหม 

(Modern Approach) 

9. ดําเนินการกับชาวบานและชุมชนทั่วไป 

10. มีหนวยงานดูแลเพียงหนวยงานเดียวและ

เนนการจัดการเฉพาะทาง 

11. การจัดการเนนหนักไปที่การดําเนินงาน

ทางวิศวกรรมและโครงสรางพื้นฐานมา

เปนอันดับแรก 

12. ไมเนนการเสริมสรางความคิดริเริ่มของ

ชาวบานและชุมชน 

13. จัดการบนฐานของลุมน้ําขนาดใหญ 

 

 

 

สวนรวมในการจัดการ 

7. เปนการจัดการที่เนนจากรับและเพิ่ม

โอกาสในประโยชนในระยะสั้น รวดเร็ว 

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

8. เปนการเสริมสรางความเขมแข็งโดย

ชุมชนเอง 

9. เนนการแกไขปญหาใหผูท่ียากจน ดอย

โอกาสในสังคมเปนอันดับแรก 

10. มีการบริหารจัดการโดยหนวยงานที่

หลากหลาย และมีการจัดการแบบสห

วิทยาการ 

11. การดําเนินงานที่เนนการจัดการทางชีววิธี

(Biological) หรื อ วนเกษตร ( Agro-

Forestry) เปนอันดับแรก 

12.  เนนการเสริมสรางความคิดริเริ่มของ

ชาวบานและชุมชนที่หลากหลาย 

13. จัดการบนรากฐานของลุมน้ําขนาดเล็ก 

 

 

แหลงที่มา :  Bhatia, 1998: 24. 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมในการจัดการลุมน้ํา ผูศึกษาเห็นวามี 

2 แนวคิดที่นาสนใจคือ แนวทางการจัดการลุมน้ําแบบองครวม และ การจัดการลุมน้ําโดยชุมชน

เปนศูนยกลาง ซ่ึงจะนําเสนอดังนี้ 
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 2.1.7.1 การจัดการลุมน้ําแบบองครวม 
 กิติชัย รัตนะ (2549: 162) ไดเสนอถึงแนวทางการจัดการลุมน้ําแบบองครวม โดยมี
หลักการและแนวคิดพอสรุปไดดังนี้ 
  1) เปนการจัดการทรัพยากรที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
อันประกอบดวยทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม รวมทั้งทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน การจัดการฐานทรัพยากรถือเปนการจัดการเชิงพื้นที่ 
ไมแยกสวนทรัพยากรแตละประเภทออกจากกัน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน 
  2) เปนการจัดการโดยประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร นิเวศวิทยาและ
ความรูทางสังคม โดยการผสมผสานความรูเหลานี้ตองมีการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน
อยางกลมกลืน ดังนั้นเมื่อตองการความรูเชิงสหวิทยาการในการจัดการลุมน้ํา จึงตองใชนักวิชาการที่
มีความรูความสามารถที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวิเคราะห จําแนกและวางแผนจัดการตามความ
ตองการของสาขาวิชา 
  3) กระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ลุมน้ํา ตั้งแตการวิเคราะหปญหา วางแผน ตัดสินใจ และดําเนินการดวยองคกรชุมชน มากกวาที่จะ
ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเอง การกระจายอํานาจการบริหารจัดการตองอาศัยการ
สนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม 
  4) เปนการจัดการที่คํานึงถึงความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควบคูกับการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานในการพัฒนาประเทศและสรางความ
สมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดังนั้นในแตละลุมน้ําจึงตองมีการวิเคราะหและกําหนด
เปาหมายของการมีรักษาปาไมใหไดไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ 
  5) การจัดการลุมน้ําแบบองครวม ตองใหความสําคัญกับการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนระบบนิเวศอยางตอเนื่อง (Ecological Monitoring) ซ่ึงเปนการกําหนดดัชนีการ
ตรวจวัดคุณภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลธรรมชาติ
มากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศอันเนื่องจากการ
พัฒนาโครงการหรือเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ 
   6) งานการจัดการลุมน้ํา เปนการดําเนินงานที่อยูในกรอบของเวลา ซ่ึงอาจ
แบงระยะเวลาในการดําเนินงานออกเปนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการ
แกไขปญหา/บริหารจัดการ และยังขึ้นอยูกับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อยางไรก็ตามการ



  27  

แกไขปญหาในลุมน้ําสวนใหญตองใชเวลาไมนอยกวา 3-5 ป หรือมากกวา นักจัดการลุมน้ําจึงไม
ควรเรงรีบดําเนินงานหากไมสามารถทําใหการดําเนินงานนั้นบรรลุผลสําเร็จได 
   7) การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและภาคีตาง ๆ นับวาเปนประเด็นสําคญั
ของการจัดการลุมน้ําแบบองครวม การจัดการลุมน้ําแบบเดิมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจาก
ขาดการยอมรับในแนวทางการจัดการจากคนในชุมชนทองถ่ิน เร่ืองนี้อาจมาจากวัฒนธรรมการ
ทํางานของภาครัฐที่มักบริหารจัดการแบบสั่งการจากบนสูลาง (Top-Down) ใหอํานาจในการ
วินิจฉัยส่ังการและตัดสินใจโดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานแตเพียงผูเดียว ชาวบานเปนเพยีงแต
ผูรับรูผลของการพัฒนาเพียงเทานั้น พวกเขามีบทบาทในการวางแผนและตัดสินใจในแนวทางตางๆ 
นอยมากหรือแทบไมมีเลย จึงเปนการยากที่จะทําใหแนวทางการดําเนินงานตางๆ ของรัฐไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน ดังนั้นการจัดการลุมน้ําแบบองครวมตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถ่ินใหมากที่สุด เนื่องจากการมีสวนรวมเปนกระบวนการของการใหผูที่มีสวนไดเสียใน
ลุมน้ําเขามามีบทบาทในการวางแผน/จัดการชุมชนของตนเอง โดยใชความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
การเปดพื้นที่ทางสังคมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม เปนเรื่องที่ทําใหสังคมตระหนักและเห็น
คุณคาของการจัดการทรัพยากรที่สัมพันธกับการใชประโยชนของชุมชน นอกจากนี้ยังใชการมีสวน
รวมเปนกระบวนการในการพัฒนาชุมชนในดานอื่น ๆ อีก จากแนวคิดนี้สามารถสรุปใหเห็นในภาพ
ที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4     การปรับเปลี่ยนระบบการสะทอนความตองการของชุมชนแบบมีสวนรวม 
แหลงท่ีมา :  กิติชัย รัตนะ และชาญชัย งามเจริญ, 2548: 6.   
    
  8) เพื่อใหการจัดการลุมน้ําแบบองครวมมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ควร
บริหารจัดการเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็ก (Small Watershed) เนื่องจากสามารถจําแนกกลุมผูมีสวนได
เสียหลักไดอยางชัดเจน อีกทั้งเห็นผลของการดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและตรงกับปญหาของพื้นที่ 
  9) การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการลุมน้ํา ควรพิจารณาความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นํามาใชในการบริหารจัดการไดงาย ลงทุนต่ํา 
ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในงานการฟนฟูตนน้ําลําธารก็ควรใชเทคโนโลยีพื้นบานเปนฐานใน
การจัดการ เชน การทําฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสาน การทําคูคลองไสไก (ปาเปยก) การปลูก
แฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน การทําขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน ฯลฯ 
  10) การจัดการลุมน้ําแบองครวม ควรยึดการดําเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเรื่อง

ระบบการทํางานแบบ
วัฒนธรรมเดิม 

ผูมีอํานาจรัฐ 
(วินิจฉัยสั่งการ) 

เจาหนาที่รัฐตอง
ดําเนินการเอง 

ชาวบาน-ชุมชน 
(รับความตองการ) 

ชาวบาน-ชุมชน 
ขาดการเรียนรูและมีคานิยม 

ในการพึ่งพงิการชวยเหลือจากรฐั 

ระบบการทํางานแบบ
วัฒนธรรมใหม 

ผูมีอํานาจรัฐ 
(สํารวจความตองการของชุมชน) 

รัฐ-ชาวบาน-ชุมชน 
มีสวนรวมในการติดสินใจรวมกัน

 ั  ั

ชาวบาน-ชุมชน 
(สะทอนความตองการที่แทจริง) 

ชาวบาน-ชุมชน 
เกิดการเรียนรูในการพัฒนา
ชุมชนและสามารถพึ่งพา
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เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยมีแนวคิดที่วาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอกิน
พอใช เพื่อความพอเพียงของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นั่นคือการทําเศรษฐกิจ
พึ่งตนเอง มีความพอดี อันมีหลักสําคัญอยู 5 ประการคือ ความพอดีดานจิตใจ ความพอดีดานสังคม 
ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความพอดีดานเทคโนโลยี และความพอดี
ทางดานเศรษฐกิจ 
 จากแนวคิดที่ยกมาขางตน ผูศึกษาสามารถสังเคราะหไดวา การจัดการลุมน้ําแบบ
องครวมใหความสําคัญตอการจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Management) กลาวคือเปนการ
จัดการที่มุงเนนการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มีอยูในระบบนิเวศลุมน้ํา
อยางยั่งยืน และยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบํารุงรักษาทรัพยากร 
เพื่อใหทรัพยากรมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี สําหรับคําวา “องครวม” หมายถึง ทั้งหมดหรือ
เกี่ยวของกันทั้งมวล ซ่ึงการจัดการลุมน้ําแบบองครวม จะมีลักษณะเปนการดําเนินการเพื่อจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระบบลุมน้ํา ที่จะตอบสนองตอการแกไขปญหาและการวาง
แผนการใชทรัพยากร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ความตองการของชุมชน และอยูบน
พื้นฐานของศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยูในระบบ การทําใหเกิดการจัดการแบบองครวมได ตองมี
การบูรณาการปจจัยตาง ๆ แบบผสมผสาน (Integrated Approach) กลาวคือมองปญหาที่เกิดขึ้นทั้ง
ระบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและตองไมแยกสวนการแกไขปญหาออกจากกัน นอกจากนี้ยังตองวาง
แผนการแกไขปญหาทั้งเชิงรุก เชิงรับ เนนทั้งการปองกัน ควบคุม แกไข ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากร
ในลุมน้ํา เพื่อใหมีศักยภาพในการใหผลผลิตตอสรรพส่ิงในระบบลุมน้ํารวมทั้งเปนประโยชนตอ
ชุมชน 
 2.1.7.2 การจัดการลุมน้ําโดยชุมชนเปนศูนยกลาง 
 ชาญชัย งามเจริญ (2548: 10) ใหหลักการของแนวทางการบริหารจัดการลุมน้ําโดย
ชุมชนเปนศูนยกลางไวดังนี้ 
  1) เปนการจัดการบนพื้นฐานของชุมชนโดยตรง ชุมชนตองเขาใจตอ
สถานการณและปญหาที่เปนจริงของชุมชนในปจจุบัน 
  2) เปนการจัดการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของสมาชิก
ชุมชนและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในชุมชน 
  3) เปนการจัดการบนพื้นฐานองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึง
เปรียบเสมือนกับเปนทุนของชุมชนที่มีศักยภาพในการนํามาใชในการจัดการลุมน้ํา 
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  4) เปนการจัดการบนพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เขาใจสภาพ
พื้นที่และทรัพยากรในลุมน้ํา บริหารจัดการเทคโนโลยีไดโดยงาย ไมสลับซับซอน และเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
  5) เปนการจัดการบนพื้นฐานของการมองทางออกของการดํารงอยูของ
ชุมชนในอนาคต ที่จะสามารถใชทรัพยากรลุมน้ําไดอยางยั่งยืนไดตลอดไป 
 ทั้งนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2544: 26) มีความเห็นที่สอดคลองกับแนวคิดของ
ชาญชัย งามเจริญ โดยเขาไดเสนอหลักการพัฒนาในแนวทางชุมชนนิยม ซ่ึงมีหลักการพื้นฐาน
สําคัญคือ 
  1) ความเปนธรรมและความเทาเทียมกันในการใชทรัพยากรรวมกันของ
สมาชิกในชุมชน 
  2) ตองไมสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน โดยการใชอยางชาญฉลาดและมีการวางแผนที่ชัดเจน รัดกุม ดวยหลักการอนุรักษวิทยา 
  3) ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน มีกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันทั้งในชุมชนดวยกันเองและกับชุมชนภายนอก เพื่อใหเกิดโลกทัศน
ในการมองชุมชน สังคม และโลกที่กวางขึ้น 
  4) เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของแบบ
สรางสรรค สรางพันธมิตรรวมในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน 
 จากแนวคิดการจัดการลุมน้ําโดยชุมชนเปนศูนยกลางที่กลาวมาขางตน ผูศึกษา
สามารถสังเคราะหเนื้อหาไดวา การจัดการลุมน้ําในแนวนี้มุงเนนไปที่ความสัมพันธระหวางการ
ดํารงชีวิตของชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรในลุมน้ํา “ชุมชนตองเปนศูนยกลาง (Community 
Center) ของการจัดการลุมน้ํา” เนื่องจากชุมชนเปนทั้งผูใช ผูทําลาย และผูอนุรักษทรัพยากรไปใน
คราวเดียวกัน การจัดการจึงตองมุงไปที่ชุมชนเปนหลัก ขณะเดียวกันภาครัฐก็ตองมีบทบาทการ
สนับสนุน สงเสริม กระตุนใหเกิดการรับรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแบบรวมมือ
กัน (Co-Management) ทั้งนี้ผูศึกษาไดสรุปแนวคิดการจัดการลุมน้ําโดยชุมชนเปนศูนยกลางไวดัง
ภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5     การจัดการลุมน้ําโดยชุมชนเปนศูนยกลาง 
แหลงท่ีมา :  กิติชัย รัตนะ และชาญชัย งามเจริญ, 2548: 27. 
    
 ที่ผานมา การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการลุมน้ํานั้น มักถูกตีกรอบอยูในวงจํากัดของ
หนวยงานราชการบางหนวยงานเทานั้น ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองงายที่จะทําใหการนําแนวคิดการจัดการ
ลุมน้ําโดยชุมชนเปนศูนยกลางไปใชอยางเต็มรูปแบบ  เพราะตราบใดที่หนวยงานของรัฐยังเห็นวา
การจัดการลุมน้ําควรผูกขาดอยูกับภาครัฐ เมื่อนั้นก็ยากที่จะเกิดแนวรวมชุมชนในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการลุมน้ํา การจัดการก็จะอยูในลักษณะแยกสวนเชนเดิม การเริ่มตนจึงควรมาจากการ
ขยายความคิดและหลักปรัชญาในเรื่องนี้ใหเปนที่ยอมรับในสังคมวงกวางโดยเฉพาะทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรชุมชน ควรไดปรับมุมมองการจัดการทรัพยากรโดยคํานึงวาทุกฝายเปน
หุนสวนในการใชทรัพยากรรวมกัน จึงควรเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดการมาก
ขึ้น 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของสมาชิก 
ในชุมชนอยางสรางสรรค 

มีการจัดทําแผนชุมชนเปน 
เครื่องมือในการพัฒนา 

ชุมชนเปน 
ศูนยกลางของ 
การจัดการลุมน้ํา 

 

จัดการ 
ทรัพยากรลุมน้ํา 
อยางชาญฉลาด 

ตามหลัก 
อนุรักษวิทยา 

ความเปนธรรม 
และความเทา 
เทียมในการ 
จัดการ 
ทรัพยากร 

สรางเครือขายความ 
รวมมือในการ

จัดการ 
ทรัพยากรทั้งภายใน 
และภายนอกชุมชน 

เนนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของคน
และชุมชนเปนหลัก 
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2.2  นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการลุมน้ําในประเทศไทย 
 

สําหรับแนวนโยบายของรัฐที่ออกมาเพื่อจัดการทรัพยากรน้ํานั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-6 นั้นจะเปนแผนที่เนนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและปฏิรูปที่ดินเพื่อเปนรากฐานการผลิต  ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และปาไมเพิ่มมากขึ้น และไดทําความเสียหายใหกับแหลงตนน้ําลําธาร
และความสมดุลของธรรมชาติอีกดวย ตอมาในชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมี
แนวคิดที่จะนําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม ดวยเห็นวา
มาตรการบังคับควบคุมโดยตรง (Command and Control) ที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไมมีประสิทธิภาพ 
เหตุผลหนึ่งเปนเพราะกลไกตลาดไมสามารถทํางานได 

ในป พ.ศ. 2532 สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. 2532 กําหนดใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กทช.) โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทํา
หนาที่สํานักงานเลขานุการกทช. ทั้งนี้ กทช.ดังกลาวมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

1) เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบเกี่ยวกับวัตถุประสงคและนโยบายเพื่อใหมี
แหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กสนองความตองการ 

2) ใหแนวทางและอํานวยการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ จัดทําแผน
หรือโครงการสรางหรือพัฒนาแหลงน้ําขนาดตาง ๆ ในสวนที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งประสานการ
จัดทําแผนหรือโครงการดังกลาว 

3) ตรวจสอบและอนุมัติแผนหรือโครงการสรางหรือพัฒนาแหลงน้ําขนาดตางๆ ของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

4) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือโครงการสรางหรือพัฒนาแหลงน้ําขนาด
ตาง ๆ  

5) พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาและขอขัดของเรงดวนที่ เกิดขึ้นแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการแลวรายงานผลการ
ปฏิบัติใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

6) กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการจัดสรรน้ําและควบคุมการใชน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ 
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการทั้งดานอุปโภคบริโภค การผลิตไฟฟาพลังน้ํา 
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อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอ่ืน ๆ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งอํานวยการและควบคมุ
การปฏิบัติใหเปนไปตามลําดับความสําคัญที่กําหนด 

7) อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการตรวจสอบและการรักษาคุณภาพน้ํา 
8) รายงานผลการดําเนินงานสรางหรือพัฒนาแหลงน้ําขนาดตาง ๆ สถานภาพดานปริมาณ

และคุณภาพน้ําและการใชน้ําเพื่อสนองความตองการดานตาง ๆ 
9) เสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับหรือกฎหมาย

เกี่ยวกับการสรางหรือพัฒนา ควบคุม ปองกันแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา 
10) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
11) อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการไดตามความ

จําเปน 
13) วาจางผูทรงคุณวุฒิหรือสถาบัน เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และกําหนดอัตราคาตอบแทนไดตามความจําเปน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดมีการจัดตั้ง

องคกรระดับชาติ โดยมีกฎหมายขึ้นมารองรับการทํางานเพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในระดับลุมน้ํา และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซ่ึงให
ความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ รวมทั้งการจัดหา
แหลงน้ําเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน การดูแลคุณภาพน้ําและมลพิษทางน้ําและการ
ระบายน้ําไวดังนี้ 

1) ใหมีกลไกในการกํากับ ดูแลและประสานการพัฒนาทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติและ
ระดับลุมน้ําโดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการประสานงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกันอยางตอเนื่อง 

2) จัดระบบการจัดสรรและแบงปนทรัพยากรน้ําระหวางการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ อยาง
เหมาะสมโดยยึดหลักความจําเปน ลําดับความสําคัญและเปนธรรมโดยมีองคกรที่ผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

3) ใหมีการจัดเก็บคาน้ําดิบทั้งเพื่อการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค รวมทั้ง
ปรับปรุงโครงสรางและระดับราคาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ใหสะทอนถึงตนทุน การจัดหา การ
ผลิต การแจกจายและการบําบัดน้ําเสีย 
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4) ปรับปรุงระบบสงและจายน้ําเพื่อการชลประทานและอุปโภคบริโภคในชุมชนเพื่อลด
การรั่วไหลของน้ํา 

5) รณรงคและเผยแพรใหมีการใชน้ําอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
แนะนําวิธีการใชน้ําอยางประหยัด 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ไดมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนกลยทุธ
เพื่อกําหนดเปน “นโยบายน้ําแหงชาติ” ซ่ึงสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปองคกรและ
วิธีการบริหารจัดการน้ํามีดังนี้คือ 

1) ใหมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําสําหรับเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ใหมีองคกรที่มีกฎหมายรองรับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชาติและระดับ
ลุมน้ํา จัดสรรน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม ใชน้ําอยางมีคุณคา มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผูใชน้ํา
ตองมีสวนรับผิดชอบในการไดรับบริการ 

3) สนับสนุนและกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประชาชน สถาบันและองคกร พรอมทั้งกําหนดสิทธิและหนาที่ชัดเจน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
ตอมาเมื่อเขาสูชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-

2549) ไดมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรไวหลายดาน ในลักษณะของการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ความสมดุลทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการที่ยึดภารกิจและการมีสวนรวม (Area-Function-Participation) รวมทั้ง
มีการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับยุทธศาสตรดานการจัดการลุมน้ําก็เชนเดียวกับ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  8 โดยครอบคลุม เนื้ อหาที่ อยู ในยุทธศาสตรก ารบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยวัตถุประสงคหลักเพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส เกิดผลในทางปฏิบัติ มีการใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารโดยใหประชาชน 
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการใชประโยชน 
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล มีการควบคุมที่ดี เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
และคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพื้นที่ลุมน้ํา 

ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในป พ.ศ. 2545 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ฉบับที่ 2 ไดถูกประกาศใชพรอมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
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ลุมน้ําขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละลุมน้ํา โดยคัดเลือกจากขาราชการ ผูแทนรัฐวิสาหกิจ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรผูใชน้ํา ผูมีสวนไดสวนเสียกับการใชทรัพยากรน้ําซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่หรืออยูอาศัยในลุมน้ํา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีสัดสวนและจํานวนตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ลุมน้ํา 
สําหรับประธานอนุกรรมการและเลขานุการใหแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการในลุมน้ํานั้น ๆ และให
มีผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1) เสนอความเห็นตอ กทช. เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและแนว
ทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา การใช การอนุรักษ และการดําเนินการอื่นใดอันจําเปน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานใด ๆ ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ลุมน้ํา 

2) จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา 
3) ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ําให

เปนไปตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตาม (2) 
4) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมกําหนดปริมาณการใชน้ํา และมาตรการเพื่อใหการ

จัดสรรน้ําดําเนินไปโดยความเหมาะสม เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา

ในพื้นที่ลุมน้ํา 
6) ขอเอกสารขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อรวบรวมสถิติ ขอมูล 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและอนุรักษแหลงน้ํา การ
ปองกัน แกไขการขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําทวม และการดูแลแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา 

7) ประนีประนอม ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ํา 

8) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํากับคณะอนุกรรมการลุมน้ําอ่ืนที่เกี่ยวของ 
9) เผยแพร ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนใหไดรับ

ทราบ และมีความเขาใจในผลหรือวิธีการดําเนินการตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 
10) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการลุมน้ํามอบหมาย 
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กทช. มอบหมาย  

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงมีผลใหโอนบรรดากิจการบริหาร และอํานาจ
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หนาที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีในสวนของสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทช.) 
มาเปนของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถือเปนกระทรวงที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
ภายใตแผนปฏิรูประบบราชการที่ตองการใหเปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนโดยมาตรา 22 (หมวด 9) ของพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และในมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวนี้ ไดมีการแบงสวนราชการหลายสวน 
โดยที่บทบาทภารกิจดานการจัดการลุมน้ําอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช ซ่ึงไดมีการแบงโครงสรางหนวยงานภายในกรมออกเปนหลายหนวยงาน ที่สําคัญ
เชน กองคุมครองและอนุรักษพันธุพืช กองฝกอบรม สํานักจัดการและฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ สํานัก
ปองกันไฟปาและควบคุมไฟปา สํานักแผนงานและสารนิเทศ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
สํานักอนุรักษสัตวปา สํานักอุทยานแหงชาติ รวมทั้งสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ เปนตน 

อยางไรก็ดีในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของหนวยงานภายใตการปฏิรูประบบ
ราชการ จะมุงเนนการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Approach) ซ่ึงหมายถึงการบริหารดวยหลัก “พื้นที่-
หนาที่-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation)” นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการถายโอน
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานบางประการใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมตั้งแตระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนเปนสําคัญ 

รูปแบบการดําเนินงานภายใตหลักการดังกลาว สงผลใหเกิดการเสริมสรางศักยภาพการ
เรียนรูของประชาชนในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา เชน การสรางเครือขายชุมชนในการ
อนุรักษพื้นที่ปาอนุรักษ โดยการจัดตั้งกลุมองคกรในการอนุรักษปาในขอบเขตลุมน้ําชุมชนจํานวน
ไมนอยกวา 737 หมูบาน การสงเสริมใหชุมชนตั้งถิ่นฐานอยูเปนหลักแหลง การอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษป า  (รสทป . )  การอบรมเยาวชนพิทักษป า  และที่ สํ าคัญคือการจัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการภูมิภาคลุมน้ําครอบคลุม 25 ลุมน้ําหลักของประเทศ และจัดตั้งองคกรเครือขาย
ของคณะอนุกรรมการลุมน้ําระดับจังหวัด อําเภอ และระดับตําบล เพื่อใหเปนกลไกระดับพื้นที่ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําใหเกิดประโยชนตอชุมชน เปนตน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

สําหรับกรอบประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงเปน

ยุทธศาสตรลาสุดที่ออกมา โดยประเด็นที่นาสนใจมากคือ การวางกรอบเปาหมายหลักในการ

ดําเนินงานทั้งในเรื่องของการมีฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนอยางนอย 

1,500 ชุมชน ฐานขอมูลในระดับนิเวศอยางนอย 45 แหง รวมทั้งมีระเบียบการเขาถึงและการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุท่ีสําคัญ นอกจากนี้แลวยังคํานึงถึงการมีพ้ืนที่

ปาไมไมนอยกวารอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวา 1.5 ลานไร และยัง

ครอบคลุมถึงการพัฒนาองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอยางนอยรอยละ 50  

นอกจากนี้ยังไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ในการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว 6 ประเด็นดังนี้ 

1) การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) การสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนและการฟนฟู 

3) การสรางองคความรูและการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชา

สังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและไมกอมลพิษ 

5) การอนุรักษส่ิงแวดลอมมนุษย 

6) พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กิติ

ชัย รัตนะ, 2549: 83-84) 

จากนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการลุมน้ําที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน ผูศึกษา

สรุปวาในการแกไขปญหาหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามนโยบายของรัฐ

ในชวงหลังการปฏิรูประบบราชการจึงมีลักษณะของการทํางานแบบรวมมือกัน โดยใชพ้ืนที่ลุมน้ํา

เปนเปาหมายของงาน  การจัดการน้ําโดยเอาลุมน้ําเปนหลักเปนนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล โดยได

มีการจัดตั้งองคกรเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว อันไดแก การจัดตั้ง กทช. สํานักงาน กทช.  

คณะอนุกรรมการลุมน้ําหลัก คณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอย เพื่อวาง

แผนการจัดการน้ําในระดับลุมน้ํา และไดมีความพยายามระดับหนึ่งที่จะทําใหการบริหารจัดการน้ํา

มีเอกภาพมากขึ้น โดยที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความชวยเหลือทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการทํางานมีความเปน

เอกภาพ และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงสุด  
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ทั้งนี้ในปจจุบันไดมีการจําแนกลุมน้ําหลักของประเทศออกเปน 25 ลุมน้ําหลัก นอกจากนี้
ยังมีลุมน้ําสาขาอีก 254 ลุมน้ํา และลุมน้ํายอยอีกประมาณ 5,000 ลุมน้ํา รวมพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 
512,892 ตารางกิโลเมตร การจัดการลุมน้ําจึงแบงออกเปนระดับตาง ๆ ทั้งในระดับลุมน้ําหลัก ระดับ
ลุมน้ําสาขา และระดับลุมน้ํายอย โดยมีเปาหมายใหมีการจัดสรรน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรมมาก
ที่สุด รวมทั้งจะตองเปนระบบการบริหารจัดการที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องน้ํา ซ่ึงสวน
ใหญจะเกิดขึ้นในระดับลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอย 

 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 
 แนวความคิดเรื่อง  “การมีสวนรวมของประชาชน” ( People’s Participation) ถือวาเปน
สาระสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนาการทางการเมือง พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาการทางดานสังคมและวัฒนธรรม หรือพัฒนาการในดานอื่นๆ ก็ตาม ทั้งนี้การมี
สวนรวมในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับทองถ่ินและระดับชุมชนก็ดี มิใชของใหมแตอยางใด 
แตเปนเรื่องที่พยายามทํากันมานานหลายทศวรรษแลว แตดูเหมือนวาจะไมไดผลเทาที่ควรหรือ
ใกลเคียงกับที่คาดหวังกันไว ไมวาจะในดานการเสริมสราง และการทําใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนที่รูจักและยอมรับเขาสูกระบวนการพัฒนาทุกๆรูปแบบ ปญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมี
สาเหตุมาจากการที่ในสังคมยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคําจํากัดความของคําวา “การมี
สวนรวม” อยู ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจน ผูศึกษาจึงไดทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีสวนรวม ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
  
 2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
 คําวา “การมีสวนรวม” ไดมีผูใหความหมายที่หลากหลายและมีความแตกตางกันไปตาม
ความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคล ดังนี้ 

United Nation (1981: 5) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา หมายถึง การที่สมาชิก
ทุกคนในชุมชนสามารถมี โอกาส เข า ร วมดํ า เนินการและมี อิทธิพลในกิ จกรรมและ
กระบวนการพัฒนา ทั้งยังไดรับผลแหงการพัฒนาอยางเทาเทียมกันดวย ทั้งนี้การมีสวนรวมสามารถ
มีไดหลากหลายรูปแบบ โดยครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษา การ
สรางกลไกเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเขามารวมมือ (Rietbergen-Mccracken 
and Narayan, 1998: 4)  
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 ในกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม จะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจกําหนดความตองการของตนเองในการตัดสินใจใชทรัพยากร โดย WHO/UNICEF 
(1978: 11) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชน
สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความตองการของตน การจัดอันดับความสําคัญของการเขารวมในการ
พัฒนา และไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยจุดมุงเนนคือการใหอํานาจการตัดสินใจแก
ประชาชนในชนบท ซ่ึง  Erwin (1976: 138) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกันวา นอกจากจะให
อํานาจการตัดสินใจแกประชาชนแลว จะตองมีการใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของ
บุคคลแกไขปญหารวมกับการใชวิทยากรที่เหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวย 
 ในสวนของนักวิชาการไทย ไพรัตน เดชะรินทร (2527: 5) ไดใหความหมายของการมีสวน
รวมของประชาชนวา หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนําสนับสนุน และสราง
โอกาสใหประชาชนในชุมชน ทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองคการ 
อาสาสมัครรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว ทั้งนี้การมีสวนรวมในแนวทางที่
ถูกตอง จะตองใหประชาชนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มจนส้ินสุดกระบวนการพัฒนา 
ไดแก การรวมคนหาหรือกําหนดสภาพปญหาของชุมชน การวางแผน การตัดสินใจดําเนินการ การ
บริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น (นิพัทธเวช 
สืบแสง, 2526: 10) 
 จากการใหความหมายของการมีสวนรวมขางตน สามารถสรุปไดวา เปนการใหความหมาย
ของการมีสวนรวมในมิติของกระบวนการของการพัฒนา แตอยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกสวน
หนึ่งที่ใหความหมายของการมีสวนรวมที่เปนนัยทางการเมือง โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
อํานาจของรัฐกับประชาชนหรือชุมชน โดย สายทิพย สุคติพันธ (2534: 92) กลาววา การมีสวนรวม
ในการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีสวนรวมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอํานาจ (Empowerment) 
ในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน อยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนรวมในการริเริ่ม
วางแผน และดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู และอนาคตของเขา ซ่ึงจาก
ความหมายนี้ แสดงใหเห็นถึง การเคลื่อนยายหรือถายโอนอํานาจในการพัฒนาจากรัฐมาสูภาค
ประชาชนหรือชุมชน หรือเปนการลดบทบาทภาครัฐและเพิ่มบทบาทภาคประชาชนในการพัฒนา 
 ในสวนของ ทวีทอง  หงสวิวัฒน (2527: 2) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกันไววา การมีสวน
รวมของประชาชนนั้น คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของงานในการจัดการ 



  40  

ควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนด
ชีวิตของตน โดยภาครัฐจะตองคืนอํานาจในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน เพื่อให
ประชาชนโดยเฉพาะกลุมสตรี คนจนหรือคนดอยโอกาสในสังคมไดมีโอกาสในการแสดงความ
ตองการ แสวงหาทางเลือก หรือเสนอขอเรียกรองเพื่อปกปองผลประโยชนรวมของกลุม และเปนผู
มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือ เปนผูกําหนดความจําเปนพื้นฐานของชุมชนและ
เปนผูระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองตอบความจําเปนพื้นฐาน และบรรลุวัตถุประสงคบาง
ประการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (ปกรณ ปรียากร, 2530: 64) 
 นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 135) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกันไววา 
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน โดยทั่วไปจะมีความหมายกวาง คือ การที่ประชาชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปจจัย
การผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวน
รวมในความหมายนี้จึงเปนการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรู สติปญญา และความสามารถในการ
ตัดสินใจกําหนดชีวิตดวยตนเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทั้งวิธีการ (Means) และ
เปาหมาย (Ends)ในเวลาเดียวกัน 
 จากความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนที่กลาวมาขางตนทั้งหมด สามารถสรุปได
วา การมีสวนรวมมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ 
 1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 2) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนนัยทางการเมือง ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท โดยประเภทแรก
คือ การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดย
กระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาอยูที่ทองถ่ินและภาคประชาชน ซ่ึงจะทําให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง และประเภทที่สองคือ เปนการสงเสริมสิทธิ
และพลังอํานาจของภาคประชาชน (Empowerment) ขึ้นมา โดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา  
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2.3.2   กระบวนการมีสวนรวม 
 สําหรับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชนในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการ
จัดการลุมน้ํานั้น ประชาชนหรือชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกิจกรรม โดยมี
หนวยราชการหรือนักวิชาการจากภายนอกเปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ เชน ขอมูล
ขาวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวม พบวา 
โดยสวนใหญกระบวนการมีสวนรวมจะเริ่มจากการคนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผนดําเนิน
กิจกรรมแกไขปญหา การปฏิบัติงาน การรวมรับผลประโยชน และการติดตามประเมินผล (เจิมศักดิ์ 
ปนทอง, 2526: 10) ผลการศึกษาดังกลาว มีความสอดคลองกับที่ อคิน รพีพัฒน (2531: 41) ไดกลาว
กระบวนการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนา ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ 
 1) ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหา และจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา 
 2) ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
 3) ชาวบานมีสวนรวมในการคนหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแกปญหา 
 4) ชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
 5) ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา 
 Cohen และ Uphoff  (1980: 213-218) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ 
 1) การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการตัดสินใจตั้งแตในระยะ
แรกเริ่ม การตัดสินใจในชวงของกิจกรรมและการดําเนินกิจกรรม 
 2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากร การ
บริหาร การประสานความรวมมือ 
 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits)   ประกอบดวยผลประโยชนดานวัตถุ ดาน
สังคม และสวนบุคคล 
 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนนิ
กิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

เมื่อพิจารณาอีกสวนหนึ่ง จะเห็นไดวากระบวนการมีสวนรวมตองเริ่มจากการศึกษาชุมชน 
โดยนักพัฒนารวมกับชาวบานในชุมชน รวมกันเรียนรูสภาพความเปนอยู การประกอบอาชีพ 
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และปญหาตางๆ ของชุมชน เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
แกไขปญหา การศึกษาชุมชนจะชวยกระตุนใหชาวบานเกิดความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และ
รวมกลุมกันวางแผนแกไขปญหา โดยนักพัฒนาจะเปนฝายกระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็น 
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ดังที่วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2530: 61-63) ไดกลาววา กระบวนการในการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชนบท มี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การศึกษาชุมชน คือ การคนหาปญหาและความตองการของชุมชน โดยนักพัฒนาศึกษา 
และเรียนรูสภาพความเปนอยูของชาวบาน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอมตางๆ ในชุมชนรวมกับประชาชน 
โดยใชวิธีการสังเกต และสัมภาษณทั้งทางตรง/ทางออม ขอมูลบางสวนอาจหาไดจากเอกสาร/
งานวิจัย 

2) การวางแผนเพื่อแกไขปญหา โดยมีการรวมกลุมกันอภิปราย ถกเถียง แสดงความคิดเห็น 
นักพัฒนาเปนผูประสานงาน โดยคอยจัดลําดับผูอภิปรายใหขอเท็จจริงและสรุปประเด็นสําคัญเปน
หลัก สวนชาวบานควรไดมีโอกาสเขามารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และนักพัฒนา
ตองกระตุน เรงเราใหชาวบานแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด 

3) การลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ไดรวมกันตัดสินใจแลวจากขั้นตอนที่ 2 โดย
ชาวบานมีสวนรวม ในขั้นตอนนี้จะตองไดรวมดวยความศรัทธา และเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนา
ชุมชน 

4) การประเมินผลงาน โดยชาวบานและนักพัฒนาจะรวมกันกําหนดขั้นตอนยอยๆตางๆ ใน
การทํางานประเมินผล ตลอดจนดูแลปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางประเมินผล เพื่อท่ีจะไดแกไขได
ทันที 

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ที่กลาวมาขางตน ประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพราะมีขอจํากัดหลาย
ประการ ดังนั้น การตัดสินใจ (Decision Making) จึงเปนสวนสําคัญที่หนวยงานราชการและ
นักพัฒนาจะตองเปดโอกาสใหประชาชนหรือชุมชนไดกระทําการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
พัฒนา จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมที่แทจริง เพราะประชาชนควรเปนฝายกําหนด ความตองการ
ในการแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543: 143)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวม จะพบวาโดยทั่วไป
กระบวนการมีสวนรวม มีดังตอไปนี้ 

1) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางาน 
และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

2) การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่ตองใช ซ่ึงใน
กระบวนการนี้ ส่ิงสําคัญที่สุดคือ ตองใหชุมชนไดตัดสินใจในการกําหนดแผนงานดวยตนเอง 
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3) การมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยสนับสนุนดานวัสดุ-อุปกรณ แรงงาน เงินทุน หรือ
เขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจาก
ภายนอก 

4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  จากกิจกรรมที่ชุมชนเขาไปมีสวนรวม ทั้ง
ผลประโยชนดานวัตถุ ดานสังคมและสวนบุคคล โดยตองจัดสรรผลประโยชนใหเทาเทียมกันและ
เปนธรรม 

5) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได
ทันที  
  
 2.3.3  ลักษณะของการมีสวนรวม 

ลักษณะของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา โดยทั่วไปนั้น ประชาชนอาจ
เขารวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขารวมในการนําโครงการไปปฏิบัติ โดยเสียสละ
ทรัพยากรตาง ๆ เชน แรงงาน วัสดุ เงิน หรือรวมมือในองคการ หรือกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมใน
ผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาและรวมในการประเมินผลโครงการ(Cohen and Uphoff, 1977:6 )  

นอกจากลักษณะของการมีสวนรวม ดังรายละเอียดขางตนแลว ยังมีผลการศึกษาอีกสวน
หนึ่งที่กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม โดยแบงตามบทบาทและหนาที่ของผูเขารวม ดังนี้ (Cary, 
1970  อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร  และคณะ, 2543: 144) 

1) เปนสมาชิก (Membership) 
2) เปนผูเขาประชุม (Attendance at Meeting) 
3) เปนผูบริจาคเงิน (Financial Contribution) 
4) เปนกรรมการ (Membership on Committees) 
5) เปนประธาน (Leader) 
กรรณิกา ชมดี (2524: 11-13) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มเติม

จากที่กลาวมาขางตน ดังตอไปนี้ คือ 
1) การมีสวนรวมประชุม 
2) การมีสวนรวมออกเงิน 
3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
4) การมีสวนรวมเปนผูนํา 
5) การมีสวนรวมสัมภาษณ 
6) การมีสวนรวมชักชวน 
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7) การมีสวนรวมบริโภค 
8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม 
9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน หรือเปนลูกจาง 
10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
จากลักษณะของการมีสวนรวมขางตน ผูศึกษาไดสังเคราะหวาลักษณะของการมีสวนรวม

อาจแบงไดใน 2 ลักษณะคือ 
1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือการชวยทํา

กิจกรรม คือ เขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ 
2) อํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก เปนตน  
  
2.3.4  ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 
มีผูใหความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไวดังตอไปนี้ 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 7) ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสงเสริมและกระตุนใหเกิด

การมีสวนรวมอยางกวางขวางไว 3 ประการคือ (1) ปจจัยที่เกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับ
นโยบาย มาตรการและระดับปฏิบัติการที่ เอื้ออํานวย หรือสรางชองทางการมีสวนรวมของ
ประชาชน จําเปนที่จะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบเปด ที่มีความเปนประชาธิปไตย มีความ
โปรงใส รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและมีการตรวจสอบได (2) ปจจัยดานประชาชน มีจิตสํานึก
ตอปญหาและประโยชนรวม มีจิตสํานึกตอความสามารถและภูมิปญญาในการจัดการปญหา ซ่ึงเปน
ผลจากประสบการณและการเรียนรู รวมทั้งมีการสรางพลังเชื่อมโยงในรูปกลุม องคกร เครือขาย 
และประชาสังคม และ (3) ปจจัยดานนักพัฒนา และองคกรพัฒนา มีบทบาทในการกระตุน สงเสริม 
เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูลขาวสาร และทรัพยากรตลอดจนรวมเรียนรูกับ
สมาชิกชุมชน 

จากปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมขางตน อาจกลาวไดวา บทบาทของนักพัฒนาและองคกร
พัฒนาเอกชน เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยจาก
การศึกษาของ Lobo and Kochendorfer-Lucius (1995: 3) พบวา องคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทอยาง
มากในการโครงการพัฒนาลุมน้ํา Pimpagaon Wagha ในประเทศอินเดีย โดยบทบาทที่สําคัญคือ 
เปนผูใหความรูแกชาวบานและกระตุนชาวบานใหเขามารวมในโครงการ  อีกทั้งยังใหคําแนะนํา
และเปนที่ปรึกษาในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการลุมน้ําของหมูบานดวย อยางไรก็ตาม คุณสมบัติ
ที่นักพัฒนาหรือองคกรพัฒนาเอกชนจําเปนตองมีคือ ตองมีความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ
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ทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งตองเขาใจถึงเรื่องการเมืองในทองถ่ินโครงสรางอํานาจ
ของผูนําทองถ่ิน และผลประโยชนดวย (อคิน รพีพัฒน, 2531: 57-59) 

ในสวนของ World Health Organization (ม.ป.ป.  อางถึงใน สานิตย บุญชู, 2527: 10-11) มี
มุมมองที่ตางออกไปโดยไดเสนอปจจัยพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนไว 2 ประการคือ (1) 
ส่ิงจูงใจ คือ การมองเห็นวาจะไดรับประโยชนจากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป และ (2) โครงสราง
ของชองทางในการเขาไปมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหทุกคนและทุกกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมใน
การพัฒนาไดโดยตรงหรือมีตัวแทน 

จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ผูศึกษาสามารถสังเคราะหไดวาปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน จะมี 4 กลุมคือ กลุมแรก ไดแก ปจจัยดานบทบาทภาครัฐ รัฐจะตองปรับ
กลไกการทํางานของรัฐใหมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคคือ การสราง
ชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชน ระบบตางๆ ของราชการจะตองเอื้ออํานวยและเพิ่ม
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม กลุมที่สองไดแก ปจจัยดานประชาชน ภาคประชาชนตอง
สรางพลัง โดยการรวมตัวกันเปนกลุม องคกร เครือขาย และประชาสังคม นอกจากนี้ตองเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ หรือภูมิปญญาใหกับสมาชิกในกลุมเพื่อใหสามารถเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจ
ในงานตางๆ ได กลุมที่สาม ไดแก ปจจัยดานนักพัฒนา จะตองเปนผูกระตุน สงเสริม ใหประชาชน
มีการรวมกลุมเพื่อเขามามีสวนรวม ตลอดจนใหการสนับสนุนดานทรัพยากร ขอมูลขาวสาร และ
เทคโนโลยีใหแกชุมชน และกลุมสุดทาย ไดแก ปจจัยจูงใจ เชน การจัดสรรผลประโยชนที่ไดจาก
การเขามามีสวนรวม การใชบุคคลที่เปนที่เคารพนับถือของชุมชน และการนําขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมแตดั้งเดิมมาใชเปนสิ่งจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 
 2.3.5  ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาประเทศในยุคปจจุบัน มีการเนนแนวคิดดานการมีสวนรวมของประชาชน
อยางมาก แตยังมีประสิทธิผลนอย ทั้งนี้เพราะยังมีขอจํากัดอยูมาก ซ่ึงมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชน ไวดังนี้ 

Khan (1979  อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543: 166) กลาววา ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของประชาชนคือ การครอบงําโดยรัฐบาลและกลุมบุคคลตาง ๆ ในลักษณะที่เรียกวาการ
พัฒนาที่จัดการใหแกประชาชน ถึงแมวารัฐบาลจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม แตการมีสวน
รวมนั้นเปนไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแตเจาหนาที่ของรัฐกําหนด ดังนั้น บทบาทของประชาชน
คือ เปนผูสนับสนุน และเปนผูยินยอมตามที่รัฐบาลกําหนด 
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 เบลโล และคณะ (อางถึงใน สุรนุช ธงศิลา, ผูแปล, 2542: 241-244) ไดกลาวถึงปญหาการมี
สวนรวมในโครงการพัฒนาชนบทในทศวรรษ 1980 (2523-2532) ที่ใชยุทธศาสตร “การมีสวน
รวม” ซ่ึงหนวยงานพัฒนาของรัฐนํามาใชในการพัฒนาชนบท แตเห็นไดชัดวาการมีสวนรวมที่ตั้งไว 
มิไดเปนการมีสวนรวมที่สงเสริมความเปนอิสระ แตเปนกระบวนการที่จัดตั้งโดยรัฐ และครอบงํา
โดยผูนําทองถ่ินและตัวแทนจากรัฐผานสวนกลาง ผานกลุมหรือองคกรตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน 

ในสวนของ ไพรัตน เดชะรินทร (2527: 16-17) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกับนักวิชาการ 
3 ทานขางตนไววา ปญหาและขอจํากัดของการพัฒนาแนวใหมคือ ระบบราชการยังคุนเคยกับการ
ส่ังการและตัดสินใจแทนประชาชน และประชาชนคุนเคยกับการรับคําสั่งและการยอมรอคอยความ
ชวยเหลือจากรัฐแทนการชวยเหลือตนเอง ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน สวนใหญจะรวม
เฉพาะตอนเสนอโครงการและตอนลงมือปฏิบัติไมมีการรวมแบบครบวงจร กับองคกรพัฒนาสวน
ใหญยังขาดความรูเฉพาะและขาดเปาหมาย และผลประโยชนมักไมแบงไปสูประชาชนแตจะแบง
กันเฉพาะในกลุมคณะกรรมการหรือสมาชิก 

นอกจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบาทการดําเนินงานของรัฐที่กลาวมาขางตนแลว 
ยังมีนักวิชาการอีกสวนหนึ่งที่ไดกลาวถึงโครงสรางของสังคมไทยที่เปนปญหาตอการมีสวนรวม
ของประชาชน โดย อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ปรัชญา เวสารัชช, 2528: 20) กลาววาการมีสวนรวม
ของประชาชนอาจถูกจํากัดโดยลักษณะโครงสรางสังคมและวัฒนธรรมไทย เชน ความเกรงใจ มีผล
ทําใหคนบางกลุมในชุมชนเขารวมในโครงการตางๆ นอกจากนี้ยังมีการไมแสดงความเห็นซึ่งอาจ
เกิดจากความเกรงใจหรือความกลัว นอกจากนี้ ความแตกตางในฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุมนอย และการขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแจกแจง
ทรัพยากร ก็เปนอุปสรรคตอการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมดวยความยินดีหรือเต็มใจ (ปรัชญา 
เวสารัชช, 2528: 22-23)  

ในสวนของเจิมศักดิ์ ปนทอง (2535: 276-277) ไดกลาววาปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง
การมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีหลายประการดังนี้คือ ในเรื่องของการกําหนดและวางแผน
กิจกรรมถูกรวมอํานาจไวที่สวนกลางมากเกินไป และความไมสมบูรณของวัสดุในโครงการ การ
ขาดความรวมมือขององคกรในระดับทองถ่ิน เทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมไมเหมาะสมกับสภาพของ
ชุมชน ความสามารถของคนในชุมชนนั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นไมสอดคลองและเกี่ยวของกับชุมชน 
และที่สําคัญคือประชาชนชาวชนบทสวนใหญยังฝงใจกับวัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) อัน
เนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาแบบเดิมที่ประชาชนไมมีสิทธิ์มีเสียง ไมมีโอกาสไดรวมพัฒนา จึง
ทําใหบุคคลบางกลุมเขารวมกิจกรรมเพราะความเกรงใจผูนําชุมชนหรือขาราชการ นอกจากนี้
ปญหาที่เปนปญหาสวนบุคคล ก็เปนอุปสรรคในการมีสวนรวมเชนกัน เชน ปญหาความไมรูอัน
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เนื่องมาจากการไรการศึกษา และขาดการรับรูทางขาวสารขอมูล ปญหาในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 

ศาสนา อายุ ภาระดานอาชีพ ครอบครัว สุขภาพรางกาย ตลอดจนการที่ชาวบานมองตนวาเปนผูมี

ฐานะต่ํากวาคนขางนอก จึงกลัวคนขางนอกดูถูกจึงทําใหไมกลาเขามามีสวนรวม 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการมีสวนรวม

ของประชาชน ผูศึกษาสามารถสังเคราะหไดวา มีอยู 3 ปจจัยดวยกันที่เปนปญหาและอุปสรรคตอ

การมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

1. ปจจัยดานบทบาทการดําเนินงานของรัฐ ซ่ึงยังคงแนวคิดการรวมศูนยอํานาจการ

ตัดสินใจไวท่ีระบบราชการ อันเปนผลมาจากความคุนเคยกับการสั่งการและตัดสินใจแทน

ประชาชน จึงทําใหแนวทางการพัฒนาตางๆ ก็ถูกกําหนดมาจากหนวยงานราชการเปนสําคัญ 

ประชาชนเพียงแตมารับฟงแนวทางและเขามามีสวนรวมตามแนวทางที่ถูกกําหนดโดยหนวยงาน

ราชการเทานั้น 

2. ปจจัยดานโครงสรางสังคม การมีสวนรวมของประชาชนถูกจํากัดดวยโครงสรางสังคม

และวัฒนธรรมไทยที่ใหความสําคัญกับชนชั้นนําในสังคมทั้งนักการเมือง ขาราชการ นายทุน เปน

ตน ชาวบานในชนบทถือวาตนเปนชนชั้นที่ต่ํากวาจึงไมกลาที่จะเขามามีสวนรวมในทุก

กระบวนการ 

3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับประชาชน เชน การขาดการศึกษา การขาดขอมูลขาวสาร ภาระดาน

อาชีพ ครอบครัว สุขภาพรางกาย ระดับความสามารถของคนในชุมชน เปนตน 

 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและศักยภาพของชุมชน 

 

2.4.1  ความหมายของชุมชน 

 คําวา “ชุมชน” หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา Community เปนคําที่นําไปใชกันอยาง

กวางขวางและใชในลักษณะที่แตกตางกันไปในหลายวงการ ดังนั้นจึงมิสามารถระบุถึงความหมาย

ท่ีแนนอนตายตัวเพียงประการเดียว การศึกษาถึงความหมายของชุมชนจึงตองพิจารณาใน

หลากหลายแงมุม โดยมีผูใหคําจํากัดความหรือความหมายของชุมชนไวอยางหลากหลายดังนี้ 

 Homan  (1994:  82)  ใหความหมายของชุมชนวา คือ คนจํานวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่แหง

หนึ่ง มีความเชื่อ ผลประโยชน กิจกรรม และมีคุณสมบัติอ่ืนที่คลายคลึงกัน คุณลักษณะเหลานี้มี

ลักษณะเดนเพียงพอที่จะทําใหสมาชิกนั้นตระหนักและเกื้อกูลกัน ซึ่งสอดคลองกับที่ Peck (1987 

อางถึงใน Homan, 1994: 81) ท่ีไดอธิบายวากลุมคนเหลานั้นตองมีความสนิทสนมกันอยางแนน
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แฟน และมีความสัมพันธรวมกันอยางมีนัยสําคัญ ที่จะรวมสุข รวมทุกข และเกื้อกูลกัน โดย Peck 
มองวาชุมชนที่ดีนั้นไมใชจะเกิดขึ้นไดอยางงายดายหรือไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางงายๆ เพราะ
ชุมชนนั้นจะตองมีเปาหมายและการที่จะไปสูเปาหมายนั้นจะตองหาหนทางดวยการใชชีวิตอยู
รวมกันดวยความรักและสันติสุข เพื่อชุมชนนั้นจะสรางความเปนชุมชนไดสําเร็จ ความรูสึกของ
สมาชิกรูสึกวาอบอุนและปลอดภัย 
 สําหรับความหมายของชุมชนในแงมุมของนักพัฒนาชนบทนั้น ผูที่ไดใหความเห็นไว
นาสนใจคือ ชยันต วรรธนะภูติ (2536: 37) กลาวถึงชุมชนในความหมายวา การอยูรวมกันของกลุม
คนจํานวนหนึ่งในพื้นที่แหงหนึ่งเพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดย
เหตุที่มีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันและใชทรัพยากรเพื่อการผลิตรวมกัน จึงมีการกําหนด
รูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกันขึ้น มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ ทั้งนี้
ชุมชนหมายถึงสังคมขนาดเล็กในชนบทที่ยังไมพัฒนาหรือสังคมหมูบานที่สมาชิกของสังคมยังมี
ความสัมพันธแบบเครือญาติและยังสามารถรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตบางสวนได นอกจากนี้ 
ชยันต ยังมองวาอาจตีความของคําวาชุมชนในระดับเดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” ซ่ึงเปนการชวย
ใหเขาใจในความหมายของคําวาชุมชน ในลักษณะที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะหชุมชน 
ทั้งนี้เพราะคําวา “หมูบาน” ส่ือความหมายใหเขาใจถึงการกระจุกตัวของบานหลายๆ บาน หรือ
หลายครัวเรือนในพื้นที่แหงหนึ่งหรือในระบบนิเวศนแหงหนึ่ง และเปนหนวยสังคมขนาดเล็กที่สุด
ที่สมาชิกของสังคมพัฒนาขึ้นตามธรรมชาติ และตอมาภายหลังทางราชการอาจจะกําหนดใหเปน
หมูบานในความหมายของทางราชการ 
 จากที่กลาวมาขางตนทําใหสามารถมองไดวาชุมชนสามารถพิจารณาไดใน 3 สถานะคือ 
เปนหนวยของถ่ินที่อยู  หนวยของจิตใจและวัฒนธรรม และเปนหนวยของการจัดระเบียบทางสังคม 
โดย Poplin (1979: 9-18) กลาววา ในแงของถ่ินที่อยู โดยทั่วไปแลวชุมชนมักจะเกิดขึ้นในที่ซ่ึงมี
ทรัพยากรธรรมชาติและมีเสนทางคมนาคมผาน สวนในแงของจิตใจและวัฒนธรรมนั้น ความรูสึก
ที่วาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนความผูกพันรวมกันของคนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น และในแง
ของการจัดระเบียบทางสังคม ชุมชนถูกมองวาเปนระบบสังคมอันหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยๆ 
ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน 
 ทั้งนี้หากพิจารณาชุมชนในแงที่เปนการจัดระเบียบทางสังคมใหละเอียดถ่ีถวนแลว ก็จะพบ
สาเหตุที่จําเปนตองมีชุมชน ก็เพราะวา ชุมชนเปนระบบยอยอันแรกที่มีศักยภาพในการจัดใหมีส่ิง
ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนทั้งทางกายภาพ จิตใจ และสังคม ซ่ึงในระบบครอบครัว 
กลุมเครือญาติ ก็เล็กเกินไป ไมมีสถาบันทางสังคมที่สมบูรณเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย 
สวนระบบที่ใหญกวานี้ เชน กลไกของรัฐก็ใหญโตและซับซอนเกินไปจนเขาไมถึงอารมณ
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ความรูสึกของคน จึงไมสามารถตอบสนองความตองการทั้งทางกายภาพและทางใจได (ปาริชาติ 
วลัยเสถียร และคณะ, 2543: 43) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของชุมชนที่กลาวมาขางตน ผูศึกษา
สามารถสรุปไดวา ชุมชนจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบรวมกัน 3 ประการเปนอยางนอยคือ 
ประการแรก ชุมชนตองประกอบดวยกลุมคนซึ่งมาอยูรวมกันในพื้นที่หนึ่ง โดยกลุมคนที่วาอาจจะมี
จํานวนคนมากเทาไหรก็ได ไมมีกําหนดไวตายตัว โดยจะมารวมกันในพื้นที่หนึ่งซ่ึงอาจจะมีขนาด
เทาใดก็ได ดังนั้นชุมชนอาจจะมีขนาดเล็กบาง ใหญบาง แตพื้นที่นั้นมักจะมีทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเสนทางคมนาคมผาน เพราะเปนส่ิงดึงดูดใหคนมาอาศัยอยูรวมกันในพื้นที่นั้น ประการที่สอง 
ตองมีปฏิสัมพันธและมีความผูกพันระหวางสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนจะมีความใกลชิด
สนิทสนมกัน มีการติดตอส่ือสารระหวางกัน ที่สําคัญคือ สมาชิกในชุมชนตองมีเปาหมาย และการ
ไปสูเปาหมายจะตองมีการแสวงหาวิธีการ มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีการรวมทุกขรวมสุขและ
เกื้อกูลกัน และ ประการที่สาม คือการมีการจัดตั้งองคกรทางสังคมขึ้นภายในชุมชน กลาวคือ การที่
จะรวมกันทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย จะตองมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน โดยตองจัดตั้งองคกร หรือสถาบันชุมชน รวมท้ังกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นมา องคกรทางสังคมที่วานี้
อาจจะอยูในรูป ที่ประชุมชาวบาน คณะกรรมการ กลุมออมทรัพย หรือสหกรณ เปนตน  
 
  2.4.2  ลักษณะของชุมชน 
 ลักษณะของชุมชนอาจมีไดในหลายลักษณะ ซ่ึงนักวิชาการไดแบงชุมชนออกเปนลักษณะ
ตาง ๆ โดยใชหลักเกณฑที่แตกตางกันออกไปดังนี้ 
 สนธยา พลศรี (2547: 19) ไดกลาวถึงชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม โดยการแบงชุมชน
ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 1) การแบงตามจํานวนพลเมือง เชน หมูบาน เมือง นคร เปนตน 
 2) การแบงตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง เปนตน 
 3) การแบงตามความสัมพันธกับหนวยงานรัฐ เชน ศูนยผูอพยพ เปนตน 
 4) การแบงตามลักษณะพิเศษของประชากร เชน ไชนาทาวน เปนตน 
 5) การแบงตามลักษณะทางดานนิเวศวิทยา เชน ยานการคา เหมืองแร เปนตน 
 6) การแบงตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เชน ศูนยการคาสง เปนตน 
 7) การแบงตามหนวยการปกครอง เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนตน 
 8) การแบงตามลักษณะความสัมพันธของบุคคลในสังคม เชน ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
เปนตน 
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 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536: 10-13) ไดแบงชุมชนออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1) ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารการปกครอง ซ่ึงแบงโดยการพิจารณาจากลกัษณะ
การปกครองของไทย ไดแก ชุมชนหมูบาน ชุมชนสุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร เปนตน 
 2) ลักษณะของชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม ไดแก ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชน
ศูนยการคา ศูนยกลางขนสง เขตอุตสาหกรรม เปนตน 
 3) ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคม เปนการแบงชุมชนในแง
ของความสัมพันธทางสังคม ไดแก ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง เปนตน 
 นอกจากนี้ สนธยา พลศรี (2547: 34-35) ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา อาจแบงชุมชนตาม
ระดับของการพัฒนา ได 5 ประเภทดังนี้ 
 1) ชุมชนดอยพัฒนา เปนชุมชนที่สมาชิกยังไมพรอมในการพัฒนา ดอยการศึกษา ลาหลัง
ในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูนอกเหนือปรากฏการณทางธรรมชาติ 
ตางคนตางอยู ขาดความสัมพันธ และการโตตอบกันทางสังคม มุงผลประโยชนของตนเปนสําคัญ  
 2) ชุมชนพรอมพัฒนา เปนชุมชนที่สมาชิกมีความพรอมพื้นฐานในการพัฒนา เชน มี
การศึกษาสูงขึ้น ยอมรับในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธทางสังคม 
และการโตตอบตอกันทางสังคม มีผูนํา มีกลุมและองคกรเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน มุงผลประโยชน
สวนรวมกอนสวนตัว เปนตน ชุมชนแบบนี้จัดเปนชุมชนที่พรอมพัฒนาหนวยงานหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบสามารถดําเนินการพัฒนาไดงายและรวดเร็ว 
 3) ชุมชนกําลังพัฒนา เปนชุมชนที่สมาชิกรวมมือรวมใจผนึกกําลังกันเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนโดยบุคคล กลุมองคกรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐบาล ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน ดวยเทคนิควิธีการและ
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน หนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการพัฒนา จึงตองมีความรู 
ความเขาใจในศักยภาพของชุมชน และวิธีการพัฒนาชุมชนเปนอยางดี ชุมชนจึงจะประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนา 
 4) ชุมชนเรงรัดพัฒนา เปนชุมชนที่ตอเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนา ปจจัยทางการพัฒนาทั้ง
บุคคล ทรัพยากร ผูนํา กลุมและองคกร เทคนิควิธีการ มีความรูความเขาใจ ผนึกกําลังกันพัฒนา
ชุมชนจนเกิดความรูและประสบการณ สามารถนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดอยางรวดเร็ว โดยไมมีผลกระทบในทางเสียหายตอชุมชน 
 5) ชุมชนพัฒนา เปนชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สามารถดํารง
ลักษณะดังกลาวไวไดตลอดไป ดวยศักยภาพภายในชุมชนเอง เปนชุมชนเขมแข็ง ไมตองพึ่งพา
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ชุมชนอื่นๆ ตอไป จัดเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน คือ ไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมมีการสิ้นสุด มี
กระบวนการสืบทอดการพัฒนาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนหนึ่งอยางเหมาะสมและไมขาดสาย 
 จากที่ยกมาขางตน สามารถสรุปไดวา ชุมชนนั้นสามารถแบงไดหลายลักษณะ ทั้งนี้การจะ
เลือกวาจะแบงประเภทของชุมชนอยางไร ก็ขึ้นกับวาจะแบงประเภทของชุมชนเพื่อใชประโยชน
เชนใด หรือมีการศึกษาชุมชนในแงมุมใด 
 
 2.4.3  หนาท่ีของชุมชน 
 ในฐานะที่ชุมชนเปนสังคมหนึ่ง จึงมีภาระหนาที่ที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ความตองการดานตาง ๆ ของสมาชิกในชุมชน ภาระหนาที่ตางๆ ตองเปนไปอยางสอดคลองและ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาระหนาที่ที่จําเปนจะตองมีอยูในชุมชนตามทัศนะของนักสังคม
วิทยา มีอยางนอย 6 ประการ (ชิรวัฒน นิจเนตร, 2528: 9) คือ 
 1) หนาที่ทางชีวภาพหรือการจัดหาสมาชิกใหมใหแกชุมชน การแสวงหาสมาชิกใหมนี้
สวนใหญไดมาจากสถาบันครอบครัวดวยการสืบทอดตามธรรมชาติ แตอาจมีบางสวนที่ไดมาจาก
การอพยพโยกยายถ่ินจากชุมชนอื่น 
 2) หนาที่ในเรื่องการติดตอส่ือสาร โดยจัดใหมีการแสดงออกซึ่งความคิดและความรูสึกตาง 
ๆ เพื่อใหสมาชิกในชุมชนสามารถติดตอส่ือสารความหมายกันได 
 3) หนาที่ในการฝกอบรมกลอมเกลาใหสมาชิกใหมรูจักกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ ของ
ชุมชน ไดแก การปลูกฝงและถายทอดวัฒนธรรมใหเยาวชนรูจักบทบาทของตนเองและบุคคลอื่น ๆ 
เขาใจแนวทางของพฤติกรรมทางสังคมที่คนในชุมชนใชปฏิบัติ หรือรับรูรวมกันเพื่อที่จะสามารถ
ติดตอสัมพันธกันได และดําเนินชีวิตประจําวันไปไดโดยราบรื่นภายใตกฎเกณฑที่มีอยู 
 4) หนาที่ในการใหบริการขั้นตน ซ่ึงหมายถึง การตอบสนองความตองการพื้นฐานของคน
ในชุมชน ดวยการจัดใหมีการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ ไวสําหรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายกันทั้ง
ในดานอาหาร ที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และทรัพยสินอื่นๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน หากชุมชนไดมีการจัดการที่บกพรองในดานเศรษฐกิจสมาชิกก็จะออนแอ และขาด
ปจจัยในการดํารงชีวิตในชุมชน สงผลใหสมาชิกในชุมชนนั้นอพยพโยกยายไปอยูในชุมชนอื่นได 
 5) หนาที่ในการจัดระเบียบและรักษาความเรียบรอย ไดแก การควบคุมสมาชิกในชุมชนให
ประพฤติอยูในกรอบของประเพณีหรือกฎหมาย เมื่อมีการขัดแยงและกระทบกระทั่งกันระหวาง
สมาชิกในชุมชน ก็ตองมีการระงับขอพิพาทหรือการตัดสินดวยความยุติธรรม ถาผูใดละเมิดหรือฝา
ฝนระเบียบประเพณีของชุมชนก็จะถูกลงโทษดวยวิธีตางๆ ที่ชุมชนกําหนด นอกจากนี้ ชุมชนยัง
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จะตองใหการคุมครองสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน เพื่อ
ธํารงไวซ่ึงความสงบเรียบรอยและปกติสุขของสวนรวม 
 6) หนาที่ในการบํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกเพื่อมิใหเกิดความ
เบื่อหนายในหนาที่หรือบทบาทของตนเองดวยการแสวงหาเอกลักษณหรือเปาหมายรวมกัน มีการ
ปลูกฝงและชักจูงใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติใน
ส่ิงที่เปนประโยชนตอสวนรวม เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางสมาชิกแตละคน 
 
 2.4.4  องคกรชุมชน 
 มูลนิธิศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน (2540 อางถึงใน ชมนาด ตันติเสรี, 2546: 18) ได
อธิบายความหมายขององคกรชุมชนหรือองคกรชาวบาน หรือองคกรประชาชน หมายถึง กลุมคน
ในชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ในชุมชน เชน กลุมธนาคารขาว กลุมออมทรัพย 
กลุมวนเกษตร กลุมปาชุมชน องคกรชุมชนสามารถแบงเปนหลายประเภทตามขอบเขตการจัดตั้ง 
เชน ขอบเขตของปญหา ขอบเขตของพื้นที่ ขอบเขตดานวัตถุประสงค รูปแบบการรวมตัวของ
องคกรมีทั้งแบบไมเปนทางการจนถึงแบบเปนทางการ สําหรับประเทศไทยมีองคกรชุมชน
หลากหลายประเภท ไดแก องคการที่แกไขปญหาหนึ่งๆ ในชุมชน โดยเฉพาะองคกรที่แกไขปญหา
หลากหลายในชุมชน เครือขายการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง ซ่ึงสมาชิกมักมาจากหลายชุมชน ตําบล 
อําเภอ องคกร ชุมชนเพื่อตอรองดานเศรษฐกิจ องคกรชุมชนเพื่อตอรองดานสังคม การเมือง เปนตน 
 องคกรชุมชนจะดําเนินการอยางมีประสิทธิผล และแสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
อยางกวางขวางก็ตอเมื่อจัดตั้งขึ้นบนฐานของรูปแบบที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการชวยเหลือ
ตนเองและตองดําเนินการโดยสมาชิกเอง โดยมีหลักการพิจารณา 3 ประการ คือ (1) สมาชิกตอง
สามารถที่จะเขารวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาของพวกเขา (2) สมาชิกตองสามารถเขารวม
อยางเต็มที่ในการพยายามดําเนินการพัฒนา (3) สมาชิกตองสามารถที่จะแบงปนผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางยุติธรรม 
 องคประกอบขององคกรชุมชน พิจารณาจากลักษณะองคกรและสมาชิกในองคกรบงชี้
องคประกอบขององคกรชุมชนที่สําคัญ 7 ประการ  (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 2540: 1-9) 
 1. มีอุดมการณรวมกัน หมายถึง มีทัศนะตอโลกตอสังคมและตอชุมชนรวมกัน อุดมการณ
ถือเปนส่ิงที่สําคัญที่จะยึดเหนี่ยวทิศทางการรวมกลุมเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถกําหนด
เปาหมายระยะยาว หรือวิสัยทัศน อีกทั้งยังทําใหองคกรชุมชนนั้นมีการรวมตัวไดดีขึ้น 
 2. การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
 3. การมีผลประโยชนรวมกันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
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 4. คน ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญขององคกรชุมชน มีสวนเกี่ยวของดังนี้ 
  1) ผูนํา ถือเปนผูกุมความอยูรอดขององคกรชาวบาน หากผูนําไดรับการยอมรับ มี
บารมี มีความสามัคคี ปฏิบัติดี มีความสามารถ และคิดถึงสวนรวมจริงๆ ก็จะสามารถนําพาองคกร
ชาวบานใหประสบความสําเร็จและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชาวบานได ผูนําคนหนึ่งๆ 
สามารถจัดอยูในหลายประเภทดวยกัน โดยมีลักษณะของการผสมผสานอยูในตัวบุคคลเดียวกัน 
เชน เปนผูนําทางความคิด การปฏิบัติและเผยแพรรวมอยูในตัวบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตามการจัด
ประเภทของผูนําสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ไดแก ผูนําทางความคิด ผูนําดานศีลธรรม ผูนํา
ทางดานอาชีพ ผูนําดานการพูด ผูนําที่สามารถประยุกตงานราชการกับเปาหมายเพื่อชาวบานได 
ผูนําทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน 
  2) สมาชิก การที่สมาชิกมารวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งความคิด   การ
วางแผน  การตัดสินใจ  การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  ตลอดจนมีสิทธิ์ที่จะได รับ
ผลประโยชนจากองคกร นับเปนบทบาทหนาที่และสิทธิในการรวมกลุมเปนองคกรชาวบาน 
สมาชิกมีหลายประเภททั้งสมาชิกที่เขารวมทํางานกับองคกร โดยอาจจะเขารวมกิจกรรมบางไมเขา
รวมกิจกรรมบาง และสมาชิกประเภทเฝาดูเฉย ๆ มีมากกวาประเภทอื่น 
  3) ชาวบานทั่วไปที่ไมเขารวมอยูในองคกร แตก็มีผลตอการดํารงอยูในความเขมแข็ง
ขององคกรชาวบาน เพราะเปนกลุมคนที่เฝาดูติดตาม วิพากษวิจารณ และพรอมที่จะเขารวมหรือไม
เขารวมกับองคกร 
 5. การบริหารจัดการ ถือเปนเรื่องชี้ขาดความเขมแข็งขององคกรชาวบาน โดยเฉพาะทุก
กิจกรรมมีเรื่องเงิน คน เขาไปเกี่ยวของ จึงจําเปนตองอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้คือ 
  1) การตัดสินใจรวม    นับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการรวมตัวกันเปนองคกร
ชาวบาน เพราะถาหากสมาชิกไมมีโอกาสตัดสินใจดวยความเปนเจาขององคกรก็ยอมไมมีความอยู
รอด องคกรก็จะขาดความตระหนักและชวยกันประคับประคอง 
   2) โครงสรางและบทบาทหนาที่ สําหรับองคกรที่มีเนื้อหางานชัดเจน ควรมีตําแหนง
ที่มีเนื้อหางานที่ปฏิบัติจริง 
   3) สถานที่และวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนศูนยกลางของการรวมตัวกันสําหรับการประชุม 
การจัดกิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณและใชประโยชนอ่ืนๆ สําหรับชุมชน 
   4) การสื่อสารระหวางผูนํากับสมาชิกองคกรชาวบาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เปนตนวา 
การจัดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน แจงขอมูลขาวสารผานหอ
กระจายขาว การประชุมแกนนําองคกรและกระจายขอมูลตอในกลุมยอย การใชความสัมพันธทาง
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สังคมและวัฒนธรรมระหวางผูนําและสมาชิกในการสงตอและรับขอมูลขาวสารความรูระหวางกัน 
การสื่อสารนี้มีความสําคัญในการชวยใหเกิดการรับรู เขาใจ และรวมมือกันมากขึ้น หากไมมีการ
ส่ือสารหรือส่ือสารนอย หรือส่ือสารไขวเขวจากความเปนจริง การที่จะประสบความสําเร็จในการ
ทํากิจกรรมตางๆ ก็เปนไปไมได 
   5) การควบคุมตรวจสอบ เมื่อมีการแบงบทบาทหนาที่กันแลว ตองมีการควบคุม
ตรวจสอบกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีการรับรูอยางโปรงใส การควบคุมตรวจสอบกันและกันอยู
เสมอจะชวยใหองคกรหรือชาวบานไมมีปญหา หรือปองกันปญหาไดหรือแกไขปญหาไดแตเนิ่นๆ  
 6. กิจกรรมการเรียนรู ฝกฝนและปฏิบัติจริงก็อยูที่กิจกรรมการพัฒนาโดยทั่วไป กิจกรรมใน
ชุมชนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนหลัก บางชุมชนอาจมีกิจกรรมทาง
การเมืองที่มีปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น กิจกรรมดานเศรษฐกิจที่นิยมทํากันมากในชนบทคือ กลุม
ออมทรัพย ศูนยสาธิตการตลาด กลุมปุย ธนาคารขาว กลุมทอผาพื้นเมือง สหกรณ ปมน้ํามัน 
กิจกรรมตางๆ อาจแบงเปน 3 กลุมคือ กิจกรรมดานการเกษตร กิจกรรมดานการเมือง และกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมตางๆ เหลานี้ เปนการสรางความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกชาวบาน
ใหทาํงานรวมกัน และเปนกิจกรรมที่ตองการความตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาหรือชวยเสริมสรางชีวิต
ชาวบานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 7. งบประมาณ เพื่อสามารถดําเนินงานไปไดดวยดี จําเปนจะตองมีการระดมทุนทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อทํากิจกรรมได 
 
 2.4.5  ศักยภาพของชุมชน 
 ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนองความตองการ
และการแกไขปญหาของคนสวนใหญในชุมชน รวมทั้งความสามารถในการรวมมือกับคนภายนอก
และตอบโตกับอิทธิพลภายนอก ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความสมบูรณและความสงบสุขของคนใน
ชุมชนนั้น ในที่นี้ศักยภาพของชุมชนจึงอยูที่ความสามารถของชุมชนที่จะรวมความคิด ทรัพยากร 
เชน ปจจัยการผลิต แรงงาน เงินทอง เครื่องมือ และการกระทําของคนภายในชุมชน เพื่อ(1) บําบัด
ความตองการและแกไขปญหาของชุมชน (2) รวมมือกับคนภายนอกชุมชนในการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน (3) ตอบโตตออิทธิพลภายนอกชุมชน เพื่อพิทักษ
ผลประโยชนของชุมชน อิทธิพลภายนอก เชน อํานาจของรัฐในการเกณฑแรงงาน การเก็บภาษีใน
รูปแบบตาง ๆ การกดราคาผลผลิตของพอคาคนกลาง ความไมยุติธรรมในการใชอํานาจการ
ปกครองของเจาหนาที่บานเมือง (มงคล  ดานธานินทร, 2523  อางถึงใน จิระภา ฉิมสุข, 2544: 29) 
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 สุวิทย ธีรศาสวัต  (2535  อางถึงใน ชมนาด ตันติเสรี, 2546: 8)  ไดใหความหมายและ
องคประกอบศักยภาพของชุมชนวา หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนอง
ความตองการและแกไขสภาพปญหาของคนสวนใหญในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนใน
การประสานความรวมมือในการดําเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ดําเนินการแกไข
ปญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ดวยจุดมุงหมายเพื่อความปกติสุขในการอยูรวมกันของคนใน
ชุมชน องคประกอบที่ทําใหชุมชนเกิดศักยภาพในการดําเนินงานใดๆ นั้น ไดแก โครงสราง
ประชากรและระบบการปกครอง อาชีพ และระบบการผลิต ปจจัยในการผลิตและระบบความเชื่อ 
 ทรงพล เจตนาวณิชย (2538  อางถึงใน สีลาภรณ นาครทรรพ, 2538: 20) กลาววาความ
เขมแข็งของชุมชนหรือศักยภาพของชุมชน หมายถึง กระบวนการเรียนรูขององคกรชุมชนที่
ตระหนักถึงภูมิปญญาของชุมชนและความตองการและภูมิปญญาสมัยใหมเขาไปเสริม เพื่อให
ชุมชนมีความสามารถในการคิด ในการตัดสินใจดวยตนเอง เปาหมายจึงอยูที่การพึ่งตนเองและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 วิชัย ตันศิริ (2538  อางถึงใน สีลาภรณ นาครทรรพ, 2538: 11) ไดอธิบายวา ความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชนหรือศักยภาพขององคกรชุมชน หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา 
สาเหตุ ทางเลือกการแกไขปญหา ความสามารถในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
การระดมทุนของชุมชนและการแกปญหาการประกอบอาชีพของคนในชุมชนรวมกัน องคกรชุมชน
ที่เขมแข็งประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามัคคี ความซื่อสัตย วินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
และสัจจะ ซ่ึงก็คือคุณสมบัติของผูที่มีการศึกษานั่นเอง 
 อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา (2539: 257) กลาวถึง ศักยภาพและการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนวา หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรูของกลุมคนตั้งแตเรื่องของจิตสํานึก 
ความรู ทักษะ ไปจนถึงการจัดการ การรวมกลุม ที่ทําใหเกิดพลังตอรองในการแกปญหานานาชนิด 
และการที่กลุมจะเขมแข็งหรือไมตองพิจารณาถึงดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่นๆ ของ
ชุมชนดวย 
 จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ศักยภาพของชุมชน หมายถึง 
ความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของคนสวนใหญใน
ชุมชน รวมไปถึงความสามารถของชุมชนในการประสานความรวมมือกับบุคคลภายนอก เพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาที่มาจากภายนอกในชุมชน โดยการที่จะพิจารณาวาชุมชนมีศักยภาพหรือไม 
ตองพิจารณาที่ภูมิปญญาของชุมชน ความสามัคคี ทุนทางสังคมตางๆ รวมไปถึงทรัพยากรที่มีใน
ชุมชน ทั้งนี้ศักยภาพของชุมชนจะนําไปสูเปาหมายที่สําคัญคือ การอยูรวมกันของคนในชุมชนดวย
ความปกติสุข 
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 อยางไรก็ตามเพื่อการทําความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนใหชัดเจนขึ้น ควรที่จะได
ศึกษาเกี่ยวกับตัวช้ีวัดศักยภาพของชุมชน เพื่อใหเปนหลักในการพิจารณาวา ชุมชนใดมีศักยภาพ
หรือชุมชนใดไมมีศักยภาพ โดย บัณฑร ออนคํา และวิริยา  นอยวงศนยางค (2535: 49) กลาวถึง
ตัวช้ีวัดของความเขมแข็งหรือศักยภาพของชุมชน ไดแก (1) องคความรู ภูมิปญญา ซ่ึงรวมถึง ระบบ
ขอมูลขาวสาร วิชาการ ศึกษา คนควา วิจัย ที่ทันตอความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงโดยเนนให
เกิดองคความรูทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ตลอดจนองค
ความรูนั้นสามารถนํามาใชในกระบวนการพัฒนาทั้งในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน และใชในการ
แกไขปญหาและการพัฒนา (2) กระบวนการเรียนรู กลาวคือ ในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน 
สามารถวิเคราะหวินิจฉัยปญหา แสวงหาทางออกในการแกไขปญหาดวยตนเอง เพื่อตอบสนอง
ปญหาของสมาชิกในชุมชน โดยใชภูมิปญญาหมูบาน ประสบการณ และการเรียนรู ประยุกต 
เทคนิค การจัดการ (3) องคกรชุมชน/การบริหารจัดการ/กําลังคน หมายถึง การรวมกลุมชาวบาน/
การจัดองคกรในระดับตําบล หมูบาน/ชุมชน การจัดระบบบริหารจัดการงานพัฒนา จัดระบบ
สวัสดิการสังคมชุมชน เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุมกองทุนออม
ทรัพย มีการทํากิจกรรมรวมกัน สงเสริมเครือขายทั้งเครือขายธรรมชาติ เครือขายการจัดตั้งองคกร 
และเครือขายประสบการณ 
 กาญจนา แกวเทพ (2540: 54-59) ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับตัวแปร ตัวบงชี้ความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือศักยภาพของชุมชนไวดังนี้ คือ 
 1) ตัวบุคคล/ทุนบุคคล จะตองมีลักษณะ “เราจะตองโต” ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
องคกรที่เขมแข็ง ก็คือ องคกรที่จํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในมิติปจจุบัน และจะมีการสืบทอด
สมาชิกใหมในมิติของอนาคต ในเชิงคุณภาพ ก็คือ ความสามารถ ทักษะ ความรูและความคิด และ
พลังงานแหงศีลธรรมของสมาชิกและผูนําเพิ่มมากขึ้น 
 2) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม คือ กิจกรรมของกลุมจะตองมีลักษณะตอเนื่องสอดรับ
กันเปนตาขาย การทํากิจกรรมใหมๆ นั้นแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขยายศักยภาพในการจัดการกับคน 
จัดการกับสิ่งของวัตถุ จัดการกับสถานที่ และเวลาแบบใหมออกไปอยูเสมอ 
 3) ปริมาณและคุณภาพของทุน ส่ิงของ และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่กลุมนั้นสามารถ
สะสมไดวามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหรือไม ดานดุลยภาพนั้นก็คือความยืนยาวของทุนทั้งสอง 
 4) ทุนเพื่อนเครือขาย ในแงปริมาณคือ มีเครือขายกวางขวางมากนอยแคไหน สวนในแง
คุณภาพ อาจพิจารณาในเรื่องความหลากหลายของเครือขายขีดความสามารถขององคกรในการ
จัดการกับเครือขายเหลานี้ 
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 5) สถานภาพขององคกรชุมชน เปนการประเมินโดยการใชเกณฑอางอิงจากภายนอก 
(External Referent) คือ การประเมินจากกลุมภายนอกที่เกี่ยวของวาไดใหการยอมรับองคกรชุมชน
นั้นมากนอยเพียงใด 
 สีลาภรณ นาครทรรพ และคณะ (2538: 130-138) มีขอสรุปเกี่ยวกับกรอบตัวช้ีวัดความ
เขมแข็งหรือศักยภาพของชุมชนดังนี้ 
 1) มีการนํามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีฐานทาง
วัฒนธรรมจะเปนเครื่องเชื่อมโยงใหสามารถสรางองคกรชุมชนไดงายและมีคุณภาพ 
 2) ในดานความสามารถในการตอบสนองตอปญหา ควรพิจารณาถึง 
  (1) ความรวดเร็วในการตอบสนองตอปญหา 
   (2) ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายหรือไม ยากงายเพียงไร เปนปญหาภายในหรือ
ภายนอกชุมชน ปญหาเหลานี้จะเปนเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุมในการ
แกปญหาไดเปนอยางดี 
   (3) จํานวนปญหาที่องคกรชุมชนสามารถแกไขได 
 3) ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรพิจารณาตัวช้ีวัด ไดแก 
   (1) มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ ทางเลือกการแกไขปญหา และวิธีการแกไขปญหา 
โดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะหดังกลาววา มีการวิเคราะหที่ชัดเจนหรือไม มีการเชื่อมโยง
ปญหากับสาเหตุหรือไม คุณภาพในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ การตั้งเปาหมายในการแกปญหา
เปนอยางไร มีทิศทางที่ถูกตอง มีสติหรือไม 
   (2) มีการพัฒนาจิตสํานึก 
 4) ในดานการจัดกลุม ควรพิจารณาถึงตัวช้ีวัด ไดแก 
   (1) จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 
   (2) ระดับของการมีสวนรวมของสมาชิก ในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เสนอความคิด
ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 
   (3) สมาชิกรูหนาที่และทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
   (4) มีการสรางสรรคและพัฒนากระบวนการกลุมอยางตอเนื่อง 
   (5) มีกฎระเบียบและกติการวมกัน 
   (6) มีความพรอมเพรียง ความสามัคคีในการทํากิจกรรมรวมกัน 
 5) ในดานที่เกี่ยวกับผูนํา ซ่ึงหมายถึง ผูที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน ควร
พิจารณาถึงตัวช้ีวัด ไดแก 
  (1) จํานวนผูนํา มีหลายคนหรือไม 
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  (2) ความรูและทักษะของผูนํา มีหลายดานหรือไม (เชน ผูนําดานการสื่อสาร การ
ถายทอดความรู การจัดการ ฯลฯ) 
 6) ในดานที่เกี่ยวกับผลประโยชน ควรพิจารณาถึงตัวช้ีวัด ไดแก การที่สมาชิกไดรับ
ผลประโยชนอยางยุติธรรม 
 7) ในดานการยอมรับนับถือท่ีองคกรไดรับจากภายนอก ควรพิจารณาถึงตัวช้ีวัด ไดแก 
  (1) การสนับสนุนที่ไดรับจากภายนอก เชน เงินทุน และทรัพยากรในโครงการ
พัฒนาตาง ๆ  
  (2) มีคนเยี่ยมชมศึกษา ดูงาน เปนแหลงความรู 
  (3) การมีความสามารถในการตอรองกับรัฐ/แหลงทุนตาง ๆ มากขึ้น 
 8) ในดานการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวช้ีวัด ไดแก 
  (1) จํานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น 
  (2) ประเภทงานและกิจกรรมมีหลากหลายมากขึ้น 
  (3) จํานวนองคกรที่เกี่ยวของมีมากขึ้น 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดศักยภาพของชุมชนที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาสามารถสรุปถึง
ตัวช้ีวัดศักยภาพของชุมชนไดดังนี้คือ 
 1. มีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอความเปนชุมชน 
 2. มีกระบวนการเฉพาะบางอยางที่สําคัญของชุมชน 
 3. ผูนําชุมชนและภาวะผูนํา 
 4. กระบวนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 
 5. ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตาง ๆ ในชุมชน 
 6. ความรูสึกรวมเปนกลุมชนเดียวกันและเปนการแสดงออกของความรวมมือ ความรัก
ทองถ่ิน ความรักชุมชนของสมาชิกในชุมชน 
 7. มีกิจกรรมและความตอเนื่องบนพื้นฐานของระบบการรวมกลุม 
 8. มีเครือขายและการติดตอส่ือสารและการบริหารทองถ่ิน 
 9. ฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ 
 10. การไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากสังคมภายนอกชุมชน 
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2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 Lobo and Kochendorfer-Lucius (1995: 1-5) ไดทําการศึกษาเรื่อง “The Rain Decided to 
Help : Participatory Watershed Management in the State of Maharashtra, India”  การศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา ในรัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย โดย
พื้นที่ศึกษาคือโครงการพัฒนาลุมน้ํา (Watershed Development Program) ในหมูบาน Pimpagaon 
Wagha ในตําบล Ahmednager  สําหรับขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้คือ ผูมีบทบาทสําคัญใน
โครงการคือ องคกรเอกชนซึ่งเรียกวา Social Centre คณะกรรมการจัดการลุมน้ําของหมูบาน 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยดานเกษตรกรรม และธนาคาร สําหรับผลลัพธที่ไดจาก
โครงการทําใหเกิดการพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อันสงผลที่ตามมาคือเปนแรง
กระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาลุมน้ํามากขึ้น โดยบทเรียนที่สําคัญที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้คือ (1) ชาวบานจะเขามามีสวนรวมจัดการลุมน้ําเมื่อพวกเขามีปจจัยในการดํารงชีพ
ที่เพียงพอแลว (2) หนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนตองยกระดับความเปนอยูและรายไดของ
ชาวบานใหดีเสียกอน เพราะเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหชาวบานเขามามีสวนรวมในโครงการ (3) 
การปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาลุมน้ําจะสําเร็จไดโดยตองทําใหชาวบานยอมรับในบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการลุมน้ําของหมูบานวาเปนองคกรที่เปนผูบริหารโครงการ 
ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได (4) ตองกระจายผลประโยชนจากโครงการให
เหมาะสมกระจายไปสูทุกสวน และตองมีการเสริมสรางความรูสึก “ความเปนเจาของ” โครงการ
ใหแกผูมีบทบาททุกสวนโดยเฉพาะชาวบาน (5) พยายามดึงหนวยงานหรือองคกรพัฒนาเอกชนตาง 
ๆ เขามาเปนภาคีรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ํา 
 Sreedevi (2004: Abstract) ทําการศึกษาเรื่อง “Adarsha Watershed in Kothapally: 
Understanding the Driver of Higher Impact” โดยเปนการศึกษาทดลองเพื่อคนหารูปแบบการ
จัดการลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบานที่ยากจนได โดยเขาไป
ทําการศึกษาที่ลุมน้ํา Adarsha ในประเทศอินเดีย จากการศึกษาโครงการจัดการลุมน้ํา Adarsha โดย
ใชรูปแบบและกิจกรรมที่ไดกําหนดไวปรากฏวาผลลัพธคือทําใหสามารถลดการสูญเสียของที่ดิน
บริเวณริมตลิ่ง รักษาปริมาณน้ําผิวดินใหอยูในระดับที่เหมาะสม ลดการใชยาปราบศัตรูพืช เพิ่ม
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรไดเปนเทาตัว จากการ
สังเคราะหผลการศึกษาพบวาปจจัยที่เปนแรงขับเคลื่อนใหโครงการจัดการลุมน้ํา Adarsha เกิด
ความสําเร็จคือ (1) การเลือกพื้นที่ลุมน้ําที่เหมาะสมที่จะเขาไปจัดทําโครงการ (2) เกษตรกรเขามามี
สวนรวมในโครงการจัดการลุมน้ําในระดับที่สูงมาก (3) ผูนําของชุมชนมีภาวะผูนําสูง (4) มีการ
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จัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ (5) การปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน (6) มีความ
โปรงใสในการทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับโครงการ (7) สรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรถึง
ผลที่จะไดรับจากโครงการ (8) ใชวิธีการอนุรักษที่มีตนทุนต่ํา ซ่ึงสามารถจัดสรรผลประโยชนใหแก
คนหมูมากของชุมชนได (9) เนนการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล (10) กิจกรรมทุกอยางที่
จัดทําตองอยูบนพื้นฐานขององคความรู และ (11) เสริมสรางความสามารถใหแกทุกภาคสวนที่เขา
รวมโครงการ 
 Sharma and others (1997: 20) ไดทําการศึกษาเรื่อง “Participatory Processes for Integrated 
Watershed Management” จากผลการศึกษาพบวาหลักการพื้นฐานสําคัญสําหรับกระบวนการการมี
สวนรวมในการจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการมีอยู 5 ประการดวยกัน ประการแรก การที่จะมีสวน
รวมในการจัดการลุมน้ํ าอย างบู รณาการไดอย างยั่ งยืนจะตองมีจุดหมายหลักมุ งไปที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดในลุมน้ํา สวนการพัฒนาอื่น ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นก็ตองถือวาเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติเชนกัน ประการที่สอง ใหถือวาประชาชนที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา (เกษตรกร , ผูใช
ที่ดิน ฯลฯ) เปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และโครงการจัดการลุมน้ํา ประการที่สาม 
แบงปนการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม โดยเฉพาะตองใหกลุมผูหญิงหรือกลุมผูดอยโอกาสไดมี
โอกาสถือครองที่ดินดวย ประการที่ส่ี ประเด็นเรื่องเพศและผูดอยโอกาส ตองนําไปเปนขอพิจารณา
สําคัญในการออกแบบโครงการจัดการลุมน้ํา และประการสุดทาย โครงการจัดการลุมน้ําที่ดีนั้น
จะตองจัดสรรผลประโยชนตอบแทนแกประชาชนอยางรวดเร็ว เมื่อโครงการนั้นสําเร็จแลว 
 Kanel (1997: 51-64) ทําการศึกษาเรื่อง “Lessons from Community Forestry in Nepal: 
Implications for Himalayan Watershed” การศึกษาครั้งนี้นําเสนอประสบการณในการจัดการปา
ชุมชนในประเทศเนปาล ซ่ึงมีผลสืบเนื่องเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกระบวนการ
จัดการลุมน้ํา Himalayan จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้คือ ประเทศเนปาลเริ่มมีการจัดการ
ปาชุมชนมาตั้งแตป 1978 ปาชุมชนแตละแหงมีการรวมกลุมของผูใชประโยชนจากปาอยางเขมแข็ง 
สงผลใหการจัดการปาชุมชนสําเร็จไดดวยดี ตอมาในป 1995 มีการบัญญัติกฎหมายที่วาดวยปา
ชุมชน จึงทําใหกลุมผูใชประโยชนจากปามีอํานาจถูกตองตามกฎหมายที่จะบริหารจัดการปาชุมชน
ดวยตัวพวกเขาเอง ซ่ึงกอใหเกิดผลดีคือ มีระบบการจัดการปาที่ดีขึ้น สภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น และมีการพัฒนาองคกรชาวบานใหเขมแข็งภายใตหลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย จาก
ผลดังกลาวมีความสัมพันธกับกิจกรรมการจัดการลุมน้ําในพื้นที่ดวย เพราะประสบการณจากการ
จัดการปาชุมชนที่ผานมาแสดงใหเห็นวาชาวบานในชนบทหรือเกษตรกรไดรับการพัฒนาองค
ความรูหรือทักษะที่สอดคลองและสามารถประยุกตใชไดกับกิจกรรมการจัดการลุมน้ํา อยางไรก็
ตามยังตองมีการปรับองคความรูดานการจัดการลุมน้ํานั้นใหทันสมัยและเหมาะสมเสมอ โดยควร
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จัดใหมีโครงการฝกอบรมการจัดการลุมน้ําและมีการผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีในทองถ่ินกับ
ความรูทางวิทยาการสมัยใหม ซ่ึงจะทําใหโครงการฝกอบรมการจัดการลุมน้ําสําเร็จได  
 กนิฐ สีสมออน (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ินในการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา: ลุมน้ําหวยทับเสลา   จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัด
นครสวรรค” มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบสถานภาพของลุมน้ําและศักยภาพของชุมชนทอง
ถ่ินที่อาศัยและทํากินในลุมน้ําในการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา ตลอดจนเพื่อหาแนวทางของการจัดการลุม
น้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน อีกทั้งเพื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการลุมน้ํา
อ่ืนๆ จากการศึกษาพบวาสถานภาพของลุมน้ําหวยทับเสลา มีสถานภาพอยูในระดับเตือนภัย 
ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการจัดการลุมน้ําจึงไมมีผลใด ๆ ตอสถานภาพของลุมน้ําหวยทับเสลา 
สําหรับความสัมพันธระหวางศักยภาพของชุมชนทองถ่ินกับการปฏิบัติดานการอนุรักษ พบวา
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่ราษฎรอาศัยในพื้นที่ ความรู ทัศนคติ และการรวมกลุม มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติดานการอนุรักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนแนวทางการจัดการลุมน้ํา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทําไดโดยใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของออกไปใหคําแนะนําแกราษฎร ใหมี
การใชประโยชนที่ดินตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสถานภาพของลุมน้ํา
เปลี่ยนจากระดับเตือนภัยกลับสูสมดุลธรรมชาติในระยะเวลารวดเร็วตอไป  
 สุรินทร อนพรม (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรปาไมรวม
ของชุมชนในเขตภูเขา ลุมน้ําขาน จังหวัดเชียงใหม” จากการศึกษาพบวารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนมีพลวัตร สถาบันของชุมชนซึ่งประกอบดวยระบบความเชื่อ กฎเกณฑ 
กลุม/องคกร และเครือขายชาวบาน ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยชุมชน เพื่อจัดสรรสถานการณตาง ๆ ที่
เขามากระทบกับชุมชนและทรัพยากรในชวงเวลาตาง ๆ กัน สถาบันของชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากกวาสถาบันหลักที่มีอยู ทั้งนี้เพราะสถาบันของชุมชนมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนทั้งดาน
กายภาพและดานสังคม มีความเหมาะสมกับทองถ่ิน เพราะสมาชิกสวนใหญของชุมชนไดรวมกัน
พฒันาขึ้นมา จึงมีผลในการบังคับใชและการลงโทษ และที่สําคัญคือ ในกระบวนการพัฒนาสถาบัน
ของชุมชน สมาชิกของชุมชนตองมีการพูดคุย เจรจา ตลอดเวลาถือเปนกลไกลดปญหาความขัดแยง
ในทรัพยากรระหวางสมาชิกในชุมชน สําหรับขอเสนอแนะเพื่อเสริมใหสถาบันของชุมชนมีความ
เขมแข็งมากยิ่งขึ้นคือ รัฐตองยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน เจาหนาที่ตอง
ปรับบทบาทมาเปนพี่เล้ียงชาวบาน นําการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาเปนเครื่องมือในการทํางาน และ
สรางรูปธรรมการจัดการรวมใหเกิดขึ้นในเขตภูเขาตอไป 
 ชาตรี ภานุเวศ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การหารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและ
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อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนอยูในปจจุบัน จากการศึกษาพบวา ปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําคือ ปญหาการรวม
ศูนยอํานาจการบริหารไวที่ราชการสวนกลาง ไมมีการกระจายอํานาจ ปญหาการขาดองคกรเฉพาะที่
ทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรลุมน้ําอยางเปนระบบ และลดปญหาความซ้ําซอนรวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ปญหาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ และปญหาการใชพื้นที่ลุมน้ําเปน
ขอบเขตในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการสังเคราะหรูปแบบ
องคกรบริหารที่เหมาะสมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว มีรูปแบบการบริหารจัดการแบง
ออกเปน 3 ระดับคือ (1) ในราชการสวนกลาง ไดเสนอใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับลุมน้ํา (2) ในราชการสวนภูมิภาคไดเสนอใหมีการปรับบทบาทของผูวาราชการจังหวัด ให
ทําหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดโดยประยุกตใชระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อ
การพัฒนา และ (3) ในราชการสวนทองถ่ินไดเสนอใหมีการกระจายอํานาจใหกับองคกรบริหาร
สวนตําบล (อบต.) และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารลุมน้ําในระดับทองถ่ินและคณะกรรมการเครือขายลุมน้ํา 
 จินตนา ทองรอด (2529  อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543: 168 ) ไดศึกษาเรื่อง “การมี
สวนรวมในโครงการขาวนาน้ําฝนในเขตเกษตรลาหลังของชาวนา” พบวาปญหาและอุปสรรคของ
การเขามามีสวนรวมของชาวบานเกิดจากทางราชการ คือ ความลาชาในการทํางานของขาราชการ 
เจาหนาที่ไมไดทุมเทและเสียสละในการทํางานอยางจริงจัง ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ของทางราชการ ขาดการใหขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ขาดการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ปญหาและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมยังมีเหตุมาจากตัว
ชาวบานเองดวย คือ ชาวบานยังมองไมเห็นความสําคัญในบทบาทของตน ชาวบานเกิดความเบื่อ
หนายตอการทํางานของขาราชการ มีภาระหนาที่สวนตัวและในครอบครัว ชาวบานขาดสามัคคีและ
มีการแบงพรรคแบงพวก ชาวบานบางคนเห็นแกประโยชนสวนตนและมีความคิดเห็นไมตรงกัน 
ผูนําหมูบานไมไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากชาวบานเทาที่ควร 
 ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2531: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางชุมชนกับการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน : ศึกษากรณีอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา การใชทรัพยากรปาไมของชุมชนในเขตลุมน้ําชั้นตาง ๆ ยังมี
ลักษณะที่ตักตวงผลประโยชนจากปาและผลิตภัณฑจากปา โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อยูติดกับ
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พื้นที่ปา ประชาชนสวนใหญมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาของปาไมในเชิงเศรษฐกิจมากกวาคุณคา
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและความงดงามของธรรมชาติ อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญเห็น
ดวยกับขอเสนอใหมีการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและใช
ผลประโยชนรวมกัน 
 กมลทิพย แจมกระจาง และวุฒิสาร ตันไชย (2544: 83) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําปาสัก” ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวารูปแบบการทํางานที่จะทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําปาสักนั้น จําเปนตองดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 
ตองมีการศึกษาชุมชน การทําความเขาใจกับภาพรวมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ละเอียด การสรางความเขาใจรวมกันทั้งสายน้ําถึงระบบนิเวศธรรมชาติทั้งหมด และการสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการจัดการลุมน้ํา ทั้งนี้กระบวนการในการจัดการลุม
น้ําปาสักตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการทํางานรวมกันของ 4 สวนคือ ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 พักตวิมล เพียรลํ้าเลิศ และกนกศักดิ์ แกวเทพ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรผูใชน้ําในลุมน้ําจันทบุรี” มีจุดมุงหมายในการศึกษาเพือ่สํารวจ
เชิงวิเคราะหตอนโยบายการจัดการน้ําของรัฐบาล และการวิเคราะหสถานภาพและปญหาตางๆ 
ตลอดจนการบริหารและการจัดการขององคกรผูใชน้ําในลุมน้ําจันทบุรี ซ่ึงผลการศึกษาพบวา กลุม
ผูใชน้ําดั้งเดิมมีการดําเนินงานที่เขมแข็งและยาวนานกวากลุมผูใชน้ําแบบเปนทางการ และ
องคประกอบที่ทําใหองคกรของกลุมผูใชน้ําดั้งเดิมมีความเขมแข็งคือ การมีผูนําที่เขมแข็ง การ
ทํางานบนฐานทรัพยากรที่มีอยู และการมีสวนรวมของสมาชิก 
 สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม (2547: 38-75) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การจัดการลุมน้ําอิง
โดยการมีสวนรวมของชุมชน” โดยเขาไปศึกษาถึงการทํางานขององคกรชุมชนที่ไดเขาไปมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะของกลุมและเครือขายในการจัดการปาชุมชนและ
การจัดการประมงพื้นบาน ใน 4 กรณี คือ (1) การจัดการศูนยการเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติบานตา
ใน อําเภอเมือง จังหวัดพระเยา  (2) การจัดการลุมน้ําลาว-ยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพระเยา  (3) 
การจัดการกวานพระเยา จังหวัดพระเยา  (4) การจัดการพื้นที่ชุมน้ําบานงามเมือง อําเภอขุนตาล 
จั งหวัด เชี ย งราย  ผลการศึกษาพบว า  ชุมชนเหล านั้ นมี ความสามารถที่ จะจั ดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได โดยลักษณะการจัดการนั้นจะเริ่มที่การรับรูถึงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น การไดรับผลกระทบจากปญหา การสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากร
ในชุมชน หลังจากนั้น จึงไดมีการปรึกษาหารือ และกําหนดขอตกลงรวมกันของคนในชุมชน โดย
ไดมีการพยายามใชความรู วัฒนธรรม และความเชื่อของชุมชน เปนเครื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
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ผสมผสานความรูและเทคนิควิทยาการสมัยใหมเขาประยุกตใชเพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
อยางจริงจัง 
 มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ (2548: 135-138) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ชุมชนลุมน้ําวาง วิถี
แหงการจัดการทรัพยากรลุมน้ําทามกลางการเปลี่ยนแปลง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบสิทธิการ
จัดการทรัพยากรและปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ของชุมชนลุมน้ําแมวาง อันสงผลตอการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ และกลไกในการจัดการทรัพยากรในระดับลุมน้ํารวมกัน ผล
การศึกษาพบวา ระบบการจัดการน้ําของชุมชนในลุมน้ําแมวางทั้งตอนบนและตอนลาง เปนระบบ
การจัดการรวม (Common Resource Management) ของชุมชนในแตละหนวยที่สัมพันธกับระบบ
นิเวศ สมาชิกทุกคนที่มีสวนรวมในการกําหนดสิทธิ หนาที่ บทลงโทษ และระเบียบตาง ๆ บนฐาน
สิทธิการจัดการ ทั้งการใช การดูแลรักษา มิใชระบบกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของทรัพยากร คนที่มี
สิทธิ์ใชน้ําตองมีความจําเปนที่ตองใชน้ําเปนพื้นฐานและจะมีสิทธิจริงเมื่อไดเขารวมดูแลรักษา
ระบบโดยการลงแรงหรือจายคาน้ํา และปฏิบัติตามกติกาของเหมืองฝาย ถาละทิ้งบทบาทดังกลาว ก็
จะสูญเสียสิทธิไป  สิทธิของชุมชนอยูบนพื้นฐานของความจําเปนและความเปนธรรม แตไมใชสิทธิ
ที่กําหนดตายตัว แตจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยมีปจจัยคือ การมีพื้นที่สําหรบัเจรจา
ตอรองในทุกระดับ ตั้งแตระบบเหมืองยอย ระดับองคกรเหมืองฝาย ไปจนถึงระดับระหวางเหมือง
ฝาย ความรูทองถ่ินในดานการจัดการจึงอยูบนพื้นฐานของการมีสิทธิและสวนรวมในการกําหนด
กฎเกณฑ กติกาของชุมชน 
 
 
2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการในการจัดการลุมน้ํา 
บทบาทขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน รวมไปถึง
การศึกษาถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน วามีกระบวนการอยางไรบาง 
 นอกจากนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาถึงผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการลุมน้ําโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน ใน  3 ดานคือ ผลสําเร็จดานเศรษฐกิจ ผลสําเร็จดานสังคม และผลสําเร็จ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่  ซ่ึงทั้งหมดสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางการวิจัยและการเก็บขอมูล ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ชุมชนลุมน้ําหวยทับทันใน

พื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับ

การจัดการลุมน้ํา 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา 

• การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 

• การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการ

ลุมน้ํา 

• การมีสวนรวมดําเนินการจัดการลุมน้ํา 

• การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

• การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล 

ผลสําเร็จดานเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดคือ 

• ปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตร 

• รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ

ประกอบอาชีพเสริม 

 

ผลสําเร็จดานสังคม 

ตัวชี้วัดคือ 

• ระดับการมีสวนรวมในการจัดการ

และพัฒนาลุมน้ําของชาวบาน 

• ความรูความเขาใจในเรื่องการใช

ประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ํา

อยางยั่งยืน 

• ความเขมแข็งขององคกรเครือขายลุม

นํ้าหวยทับทัน 

ผลสําเร็จดานทรัพยากร 

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดคือ 

• การรักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา 

• การลดลงของการบุกรุกที่

สาธารณะ 

• ปริมาณและคุณภาพน้ําในลําหวย 

• จํานวนเกษตรที่ทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน/เกษตรยั่งยืน 

รูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

โครงการที่เกี่ยวของ

กับการจัดการลุมน้ํา 

นโยบาย กระบวนการและวิธีการจัดการลุมน้ํา 

หวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

  
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
รวมทั้งศึกษาถึงผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการลุมน้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัยไดใช
วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาหาขอสรุปทั่วไปเฉพาะกรณีศึกษา
เทานั้น ทั้งนี้ไดกําหนดแนวทางเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

3.1  แนวทางการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้ ใชการวจิัยแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ผูวิจัยไดเลือกศึกษา บริเวณลุมน้ํา
หวยทับทันในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ซ่ึงมีอาณาเขตครอบคลุมในพื้นที่ 7 อําเภอไดแก อําเภอปรางคกู 
อําเภอหวยทับทัน อําเภออุทมุพรพิสัย อําเภอเมืองจันทร อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอบึงบูรพ และ
อําเภอราษีไศล ทั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกตําบลกู อําเภอปรางคกู, ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน และ
ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ รวม 3 ตําบลเปนพื้นที่ศกึษา เนื่องจากทั้ง 3 ตําบลเปนตําบลซึ่งมีที่
ตั้งอยูติดกับลําหวยทับทัน ประชาชนในทั้ง 3 ตําบลเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับการจัดการลุมน้ํา
หวยทับทัน 

ทั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดตาม
สภาพความเปนจริงในโครงสราง  รูปแบบ  และแนวทางในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  การมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน และผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําการเก็บขอมูลจากบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการลุมน้ําหวยทับทัน และอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายบางกลุม
คือ ประชาชนในพื้นที่ตําบลทั้ง 3 ตําบล เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณมาเสริมใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณมากขึ้น 
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3.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย 

 
กลุมเปาหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 4 กลุม คือ 

3.2.1 เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในเขตจังหวัด

ศรีสะเกษ ประกอบดวย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ  และสถานี

พัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

3.2.2 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก 3 ตําบลคือ องคการบริหารสวนตําบลกู 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน และ เทศบาลตําบลบึงบูรพ 

3.2.3 ผูนําชุมชนในพื้นที่ 3 ตําบล 

3.2.4 คณะทํางานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 

3.2.5 ประชากรทั่วไปในเขตพื้นที่ 3 ตําบลที่เปนพื้นที่ศึกษา ไดแก ตําบลกู จํานวน 12,222 

คน ตําบลหวยทับทัน จํานวน 5,773 คน ตําบลบึงบูรพ จํานวน 10,510 คน รวมทั้งสิ้น 28,505 คน 

 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 แหลงขอมูลประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) คือการเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary) โดย

การศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ประกอบดวย นโยบาย แผน และกฎหมายที่

เกี่ยวของ ตํารา เอกสารทางวิชาการ รายงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ ตลอดจนรายงานการประชุม

ตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3.3.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บขอมูลในภาคสนามในพื้นที่ท่ีทําการศึกษา

วิจัย โดยเปนขอมูลที่ไดรับจากกลุมเปาหมายโดยตรง จากการเก็บรวมรวมขอมูล ซ่ึงแบงเปน 2 

ประเภท คือ  

  3.3.2.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ จะเปนการเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือคือ การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) หรือสัมภาษณโดยไมใชแบบสอบถาม แตจะใชแนวคําถามที่

เตรียมไว เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และผลสําเร็จ



68 

ของการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับกลุมเปาหมายใน

ขอ 3.2.1 -3.2.4 สําหรับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวแทนของแตละกลุมเปาหมาย ซ่ึงได

ตัวแทนดังนี้  

1) เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 6 คน 

2) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก 3 ตําบล จํานวน 3 คน 

3)  ผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล จํานวน 6 คน 

 4)   คณะทํางานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน จํานวน 2 คน 

 3.3.2.2  ขอมูลเชิงปริมาณเปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สําหรับกลุม

ประชาชนทั่วไป ขอมูลในสวนนี้ถือไดวาเปนขอมูลเสริมในการวิจัย สําหรับประชากรที่จะใชใน

การศึกษาเชิงปริมาณนี้คือ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล จํานวน 28,505 คน สําหรับ

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชแนวทางการกําหนดกลุมตัวอยางของ Yamane  (Yamane, 

1960) ท่ีความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

 

n    = 2)(1 eN

N

+  
 

 เมื่อ   n  คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 
                                  N  คือ จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 

  e  คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
    

  เมื่อคํานวณแลวไดกลุมตัวอยางจํานวน 394 คน โดยแบงสัดสวนของกลุมตัวอยาง

แตละตําบลไดดังนี้ ตําบลกู จํานวน 169 คน, ตําบลหวยทับทัน จํานวน 80 คน, ตําบลบึงบูรพ 

จํานวน 145 คน ท้ังหมดซึ่งจะเปนผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

   1)   ลักษณะทั่วไปของประชาชนในพื้นที่ตําบลหวยทับทัน ดังนี้ 

   (1)  เพศ  

   (2)  อายุ 

   (3)  การศึกษา 

   (4)  อาชีพหลักและอาชีพรอง 

   (5)  รายได 
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   (6)  สภาพการถือครองที่ดิน 

   (7)  สภาวะทางการเงิน 

   (8)  การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

   2)  ขอมูลดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ํา ใน 5 

กระบวนการ ไดแก 

   (1)  การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 

   (2)  การมีสวนรวมในการวางแผน 

   (3)  การมีสวนรวมในการดําเนินการ 

   (4)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

   (5)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

   สําหรับในสวนที่สองนี้จะมีคําถามเพื่อวัดระดับการมีสวนรวมในแตละ

กระบวนการ  โดยแตละกระบวนการจะมีคําถาม 5 ขอ และมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้คือ ถาตอบ 

“เคย” หรือ “ใช” ให 1 คะแนน  แตถาตอบ “ไมเคย” หรือ “ไมใช” ให 0 คะแนน 

   3)  ขอเสนอและความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการ

มีสวนรวมของชุมชน 

 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยแยกเปน 2 สวนดังนี้ 

3.4.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) โดยวิเคราะหขอมูล

ควบคูไปกับการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจัดกลุมขอมูลตามประเด็นตางๆ ท่ีตองการศึกษา ไดแก

รูปแบบการจัดการลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา

หวยทับทัน และผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

3.4.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ในสวนของแบบสอบถามจากประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่

ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จะนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยเครื่อง

คอมพิวเตอรซ่ึงใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคาเฉลี่ย (Means) และคาสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ในรูปรอยละ เพื่อนําไปประกอบในการอธิบายในขอมูลเชิงคุณภาพขางตน   

โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในสวนของการวัดระดับการมีสวนรวมในแตละกระบวนการนั้น 

จะใชหลักเกณฑดังนี้ 
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   1)  การมีสวนรวมสูง หมายถึง ในแตละกระบวนการมีคะแนนการมีสวน

รวมตั้งแตรอยละ 66.7 ข้ึนไป 

   2)  การมีสวนรวมปานกลาง หมายถึง ในแตละกระบวนการมีคะแนนการมี

สวนรวมอยูระหวางรอยละ 33.4 – 66.6 

   3)  การมีสวนรวมนอย หมายถึง ในแตละกระบวนการมีคะแนนการมีสวน

รวมต่ํากวารอยละ 33.3 ลงมา 

 

ตารางที่ 3.1   แสดงแนวทางการวิจัย 

 

วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา กลุมเปาหมายที่ศึกษา เทคนิค/เครื่องมือ 

 

1. เพื่อศึกษา

รูปแบบการ

จัดการลุมน้ํา

หวยทับทันใน

พ้ืนที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 

 

1. นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ

จัดการลุมน้ําหวยทับทันที่ผานมา

ในอดีต 

2. โครงสรางของการบริหารจัดการ

ลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 

3. การประสานงานระหวางหนวยงาน

หรือองคกร 

4. กระบวนการและวิธีการจัดการลุม

นํ้า 

 

 

1. หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

2. ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. ผูนําชุมชนในพื้นที่ 

4. คณะทํางานองคกรเครือขาย

ลุมน้ําหวยทับทัน 

 

1. การวิจัยเอกสาร 

2. การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก 

2. เพื่อศึกษาถึง

การมีสวน

รวมของ

ชุมชนในการ

จัดการลุมน้ํา

หวยทับทันใน

พ้ืนที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 

 

1. ระดับการมีสวนรวมของชุมชน 

2. ลักษณะการมีสวนรวมของแตละ

ชุมชน 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

2. ผูนําชุมชนในพื้นที่ 

3. คณะทํางานองคกรเครือขาย

ลุมน้ําหวยทับทัน 

4. ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่

ศึกษา 

1. การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก 

2. แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3.1   (ตอ) 

 

วัตถุประสงค ตัวแปรที่ศึกษา ตัวชี้วัด 
กลุมเปาหมายที่

ศึกษา 
เทคนิค/เครื่องมือ

 

3.1 ผลสําเร็จดาน

เศรษฐกิจ 

 

 

3.1.1  ปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตร 

3.1.2  รายไดจากการประกอบ

อาชีพเสริม 

 

3.2 ผลสําเร็จดาน

สังคม 

3.2.1   ระดับการมีสวนรวมใน

การจัดการและพัฒนาลุม

นํ้าของชาวบาน 

3.2.2   ความรูความเขาใจในเรื่อง

การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในลุมน้ําอยาง

ย่ังยืน 

3.2.3   ความเขมแข็งขององคกร

เครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 

 

 

3. เพื่อศึกษา

ถึงผลสําเร็จ

ของการ

จัดการลุม

นํ้าหวยทับ

ทันในพื้นที่

จังหวัดศรี

สะเกษ 

 

3.3 ผลสําเร็จดาน

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3.3.1  การรักษาพื้นที่ปาในเขต

ลุมน้ํา 

3.3.2   การลดลงของการบุกรุกที่

สาธารณะ 

3.3.3   ปริมาณและคุณภาพน้ําใน

ลําหวย 

3.3.4   จํานวนเกษตรกรที่ทํา

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน/เกษตรแบบ

ย่ังยืน 

 

 

1. หัวหนาสวน

ราชการที่

เกี่ยวของ 

2. ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. ผูนําชุมชนใน

พ้ืนที่ 

4. คณะทํางาน

องคกรเครือขาย

ลุมน้ําหวยทับ

ทัน 

 

1. การวิจัย

เอกสาร 

2. การ

สัมภาษณ

แบบ

เจาะลึก 

 

 



 
บทที่ 4 

 
ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 

 
 
 สําหรับในเนื้อหาในบทที่ 3 จะเปนการอธิบายถึงขอมูลดานตางๆ ของพื้นที่ศึกษาในการทํา
วิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ ขอมูลเกี่ยวกับลุมน้ําหวยทับทัน และขอมูลเกี่ยวกับ
จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงทั้งหมดจะไดนําเสนอ ดังตอไปนี้ 
  
 
4.1  ลุมน้ําหวยทับทัน 

 
4.1.1  สภาพทางกายภาพ 
ลุมน้ําหวยทับทันเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ํามูล ตั้งอยูในชวงกลางของลุมน้ํามูลทางทิศใต 

ติดกับแนวเทือกเขาพนมดงรักที่กั้นระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและยังเปนตนกําเนิด
ของหวยทับทัน ซ่ึงมีความยาวประมาณ 176 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปประกอบดวยพ้ืนที่ลุมน้ํา
ตอนลางในเขตจังหวัดสุรินทร ดานตนน้ําเปนภูเขาสูงชัน และลดหลั่นเปนเนินสูงลาดลงมาทางทิศ
เหนือตอนกลางเปนที่ราบลูกคลื่นลอนลาดตอนบนเปนพื้นที่คอนขางราบถึงราบเรียบ โดยหวยทับ
ทันจะไหลไปรวมกับแมน้ํามูลในพื้นที่ลุมน้ํามูลสวนที่ 2 ตอไป 

สําหรับขอบเขตลุมน้ํา จะครอบคลุมพื้นที่ปกครอง 91 ตําบลใน 20 อําเภอของ 2 จังหวัดคือ 
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ ในสวนจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย อําเภอกาบเชิง กิ่งอําเภอ
เขวาสินรินทร กิ่งอําเภอโนนนารายณ กิ่งอําเภอศรีณรงค อําเภอบัวเชด อําเภอปราสาท อําเภอเมือง
สุรินทร อําเภอรัตนบุรี อําเภอลําดวน อําเภอศีขรภูมิ อําเภอสนม อําเภอสังขะ อําเภอสําโรงทาบ รวม 
13 อําเภอ และในสวนของจังหวัดศรีสะเกษ อยูในพื้นที่ 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ อําเภอบึงบูรพ อําเภอปรางคกู อําเภอเมืองจันทร อําเภอราษีไศล อําเภอหวยทับทัน และ
อําเภออุทมพรพิสัย รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,571 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,232,156 ไร (สวนประสานงาน
และบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 12-18) 

 



  73 

4.1.2  สภาพภูมิอากาศ 
สําหรับสภาพภูมิอากาศนั้นไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู กลาวคือ ในฤดูฝนไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกชุกระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม สวน 
 

 

ภาพที่  4.1  แผนที่ลุมน้ําหวยทับทัน 
แหลงท่ีมา  สวนประสานงานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 19 



  74 

ในฤดูแลง ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ กรมอุตุนิยมวิทยา ( 2546 อางถึงใน สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 
2549 : 20 ) ไดรวบรวมสถิติปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ระหวางป 2516-2545 ไวโดยมี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปวัดได 1,345.46 มิลลิเมตร โดยในฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
1,191.54 มิลลิเมตร สวนในฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.) มีปริมาณนําฝนเฉลี่ยเพียง 153.92 มิลลิเมตร 

 
4.1.3  ลักษณะทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
ดินที่พบในลุมน้ําหวยทับทัน แบงตามกลุมชุดดินได 3 กลุมหลัก ไดแก ดินที่ราบลุม มีพืน้ที่

ประมาณรอยละ 42.9 ของพื้นที่ลุมน้ํา ดินที่ดอนไร ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่
ภูเขา ประมาณรอยละ 3.3 ของพื้นที่ลุมน้ํา สวนที่เหลือรอยละ 3.4 เปนพื้นที่อยูอาศัยอ่ืนๆ สวน
ปริมาณและคุณภาพมีทั้งหยาบ ละเอียด รวน รวนปนทราย และมีการระบายน้ําตั้งแตเลว ปานกลาง 
และดีมาก ลักษณะเนื้อดินจะแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและวัตถุตนกําเนิดดิน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตั้งแตต่ํา ปานกลาง และดีมาก การระบายน้ํามีตั้งแตปานกลาง คอนขางเลว ถึงเลว (กอง
วางแผนการใชที่ดิน, 2540 : 36)  

สําหรับการใชประโยชนที่ดิน มีดังนี้คือ เปนพื้นที่เกษตรกรรม ซ่ึงใชทํานาขาวและปลูกไม
ผลและไมยืนตน ประมาณรอยละ 76.31 ของพื้นที่ลุมน้ํา เปนพื้นที่ปาไม ประมาณรอยละ 16.09 
ของพื้นที่ลุมน้ํา เปนพื้นที่ลุมน้ํา ประมาณรอยละ 4.44 ของพื้นที่ลุมน้ํา เปนพื้นที่แหลงน้ํา ประมาณ
รอยละ 1.67 ของพื้นที่ลุมน้ํา และเปนพื้นที่อ่ืนๆ ประมาณรอยละ 1.49 ของพื้นที่ลุมน้ํา 

 
4.1.4  ลักษณะพืชพรรณ 
ลักษณะพืชพรรณขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน คุณสมบัติของดิน และความสูง โดยประเภทของ

ปาประกอบดวย ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) หรือเรียกวาปาดงดิบ ที่พบมากคือปาดิบแลง 
ไดแก ไมตระกูลยาง ตะเคียน กระบาก มะคาโมง ตะแบก มะพลับ เปนตน สวนปาผลัดใบ 
(Decidous Forest) ไดแกปาไมผลัดใบในฤดูแลงและแตกใบใหมในฤดูฝน แบงไดเปนปาเบญจ
พรรณ ซ่ึงเปนปาโปรง เชน ราชพฤกษ กะโดน พะยอม มะเกลือ แดง เปนตนและปาแดงหรือปาเต็ง
รัง เชน ประดู เต็ง รัง พลวง สมอไทย เปนตน 

สําหรับพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษในเขตพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ประกอบดวย เขตรักษาพันธุ
สัตวปา 224.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 140,430 ไร คิดเปนรอยละ 6.29 ของพื้นที่ลุมน้ํา และเขตปา
สงวนแหงชาติมีพื้นที่ 866.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 682,229 ไร คิดเปนรอยละ 30.56 ของพื้นที่ลุม
น้ํา 
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ท้ังนี้มีการสํารวจดัชนีช้ีวัดสถานภาพปาไม โดยแบงตามอัตราสวนระหวางพื้นที่ปาไมตอ

พ้ืนที่ลุมน้ํา พบวา สถานภาพของปาไมในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน อยูในระดับความรุนแรงมาก คือ 

มีอัตราสวนระหวางพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ลุมน้ํา คือ 0.3056 เพียงเทานั้น (สวนประสานและบริหาร

จัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549 : 24-25) 

 

4.1.5  แหลงน้ําบริเวณลุมน้ําหวยทับทัน 

แหลงน้ําบริเวณลุมน้ําหวยทับทัน ประกอบดวยแหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําที่สรางขึ้น

จํานวนมากคือ ในสวนของแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก ลําหวยทับทัน ซ่ึงมีความยาวประมาณ 176 

กิโลเมตร เปนลําน้ําสายหลัก และมีลําหวยอื่นๆ คือ หวยตาเกาว หวยดาน และลําพอก สําหรับแหลง

น้ําที่สรางขึ้นประกอบดวย แหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในสวนของแหลงน้ําขนาดกลาง

ไดแก อางเก็บน้ํากะเลงเวก อางเก็บน้ําหวยดาน อางเก็บน้ําหวยตาเกาว ฝายน้ําลนลํากุดไผท ฝายน้ํา

ลนหนองเหล็ก และฝายหวยทับทัน สําหรับแหลงน้ําขนาดเล็ก มีจํานวน 154 โครงการ มีสถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟา 12 โครงการ 

สําหรับขอมูลปริมาณน้ําทานั้น เนื่องจากสภาพน้ําที่ไหลในลําหวยทับทันมีปริมาณและ

ระดับ เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็วจากสภาพฝนที่ตกในเขตลุมน้ํา ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ

ท่ีไดกลาวขางตน สงผลใหปริมาณน้ําทาในชวงฤดูฝนและฤดูแลงมีความแตกตางกันอยางมาก 

กลาวคือ ในปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งปของลําหวยทับทันซึ่งมีประมาณ 841.09 ลานลูกบาศกเมตร จะ

เปนปริมาณน้ําทาหรือน้ําที่ไหลลงลําน้ําในชวงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ถึงประมาณ 744.17 ลานลูกบาศก

เมตร ขณะที่ในชวงฤดูแลงจะมีประมาณ 96.92 ลูกบาศกเมตรเทานั้น จากสถิติขอมูลน้ําทาที่ผานมา

ตั้งแต พ.ศ. 2516 จนถึง พ.ศ. 2545 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจะมีมากที่สุดในชวงเดือนกันยายนถึงเดือน

ตุลาคม ซ่ึงในชวงนี้ความตองการน้ําเพื่อการเพาะปลูกมีนอยมาก แตสําหรับในฤดูแลง ลําน้ําจะตื้น

เขินปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ทําใหเกษตรกรตองใชน้ําจาก

แหลงอื่นๆ ท่ีกรมชลประทานสรางขึ้น ท้ังอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กแหลงตางๆ  

 

4.1.6 การใชประโยชนจากน้ําในลุมน้ําหวยทับทัน 

ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวมถึง 3,571 ตารางกิโลเมตร พบวาเปนพื้นที่

เกษตรกรรมถึงรอยละ 76.31 ของพื้นที่ลุมน้ํา และสําหรับการใชประโยชนจากลุมน้ําหวยทับทัน

สามารถแบงลักษณะการใชประโยชนได 4 ลักษณะคือ 

1) ประโยชนในการเพาะปลูกทางการเกษตร เชน ปลูกขาวนาป ถั่วเขียวผิวมัน ถ่ัวลิสง 

พริก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย ปอแกว เปนตน 
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2) ประโยชนในการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรบริเวณลุมน้ําหวยทับทัน เปนลักษณะการเลี้ยง

เพื่อบริโภคในครอบครัวเปนสวนใหญ เชน การเลี้ยงโคเนื้อในหลายอําเภอ สวนการเลี้ยงในลักษณะ

ฟารมก็มีอยูบาง โดยเฉพาะการเลี้ยงไก ในเขตอําเภอหวยทับทัน 

3) ประโยชนในการประมง การประมงในบริเวณลุมน้ําหวยทับทัน มีเฉพาะประมงน้ําจืด 

โดยเฉพาะมีการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปลายน้ําในพื้นที่อําเภอบึงบูรพ 

4) ประโยชนในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

 

4.1.7 สภาพปญหาในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 

สภาพปญหาหลักๆ ในลุมน้ําหวยทับทันมี 5 ประเด็น (สวนประสานและบริหารจัดการลุม

น้ํามูลตอนลาง, 2549 : 43-46) ประกอบดวย 

                     4.1.7.1  ปญหาดานการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

   1)  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 

   2)   เกิดสภาวะฝนทิ้งชวงติดตอกันยาวนาน 

   3)   ระบบนิเวศนของลุมน้ําเปลี่ยนแปลงไป 

   4)   ระบบชลประทานไมท่ัวถึง 

  5)   ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําตนทุนมีจํากัด 

   6)  แหลงเก็บกักน้ําที่มีอยูไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดอยางเพียงพอตอ

ความตองการใชน้ํา ท้ังดานอุปโภคบริโภค 

   7) แหลงกักเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน   เก็บน้ําไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 

  สําหรับพื้นที่ท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงคือ พ้ืนที่กลางน้ําและทายน้ําของลุม

น้ําหวยทับทัน เปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลงในระดับปานกลาง สวนพื้นที่ตนน้ําอยูในพื้นที่เสี่ยง

ตอการเกิดภัยแลงระดับต่ํา 

                     4.1.7.2  ปญหาดานน้ําทวม มีสาเหตุมาจาก 

1) ฝนตกหนักในชวงสั้นๆ กอใหเกิดปริมาณน้ําจํานวนมากไหลหลากมา

ตามลําน้ําเขาทวมที่อยูอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม 

2) มีการบุกรุกเพื่อใชประโยชนท่ีดินตามแนวหวยทับทัน โดยเฉพาะที่ผาน

เขตชุมชนเมือง ทําใหชองทางระบายน้ําที่มีอยูเดิมมีขนาดลดลง เปนเหตุใหระดับน้ําในชวงน้ําหลาก

สะสมระดับสูงขึ้น 
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3) พ้ืนที่ตั้งแตกลางน้ําถึงทายน้ําตามแนวหวยทับทันเปนพื้นที่ลุมติดลําน้ํา

ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมเสียหายซ้ําซากสูงในฤดูน้ําไหลหลาก 

4.1.7.3 ปญหาดานสิ่งแวดลอม มีสาเหตุมาจาก 

1) มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมตนน้ําลําธารและปาไมอ่ืนๆ เปนการทําลายระบบ

นิเวศนตนน้ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงผลกระทบตอปริมาณน้ําทา 

2) การใชประโยชนท่ีดินไมเหมาะสม เชน 

(1) การปรับพื้นที่ในบริเวณที่ดอนไรมาใชทํานาเปนสาเหตุดินขาดน้ํา 

(2) การกอสรางกีดขวางทางน้ําที่ไมเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 

(3) การใชสารเคมีและขาดการดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาดิน 

3) การชะลางพังทลายหนาดิน ทําใหเกิด 

(1) ดินถลมและน้ําปาไหลหลากเมื่อฝนตกหนัก 

(2) ตะกอนดินที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมสายน้ําตางๆ ทําใหแหลงน้ําตื้น

เขิน 

4.1.7.4 ดานคุณภาพน้ํา มีสาเหตุมาจาก 

1)  น้ําผิวดินเนาเสีย และดวยคุณภาพจาก 

(1)  น้ําทิ้งจากบานเรือน 

(2)  น้ําทิ้งจากชุมชนเมือง 

(3)  น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

(4)  น้ําทิ้งจากสถานประกอบการ 

(5)  ฝนชะลางสารเคมีตกคางจากพื้นที่เพาะปลูก 

(6)  การชะลางดินเค็ม 

2)  น้ําใตดิน บางพื้นที่มีคาปริมาณคลอไรด หรือคาความเค็มบางแหงสูงเกิน

กวามาตรฐานตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2542 

4.1.7.5  ดานการบริหารจัดการ มีสาเหตุมาจาก 

1)  กลไกการบริหารจัดการน้ํายังไมสมบูรณ 

(1)  นโยบายไมชัดเจน 

(2)  ขาดขอมูลและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล 

(3)  ไมมีแผนแมบทการจัดการน้ําในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการ 

(4)  ไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับเจาภาพ และเอกภาพในการทํางาน 
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(5)  ขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2)  องคกรลุมน้ํา ไมสามารถขับเคลื่อนงานได เนื่องจาก 

(1)  สาเหตุตามขอ 1)  
(2)  ภาคีเครือขายองคกรลุมน้ําตางๆ ยังไมมีเอกภาพในการดําเนินงาน 

ขาดกระบวนการมีสวนรวม 
(3)  ขาดความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
(4)  ขาดความเขมแข็ง 
(5)  ไมมีงบประมาณการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร

จัดการลุมน้ํา 
3)  การสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของน้ํายังไมดีพอ 
4)  ยังไมมีกฎหมายน้ําสําหรับควบคุมการใชน้ํา 
5)  ยังไมมีการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรการจัดการน้ํา 

 
 
4.2  ขอมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 4.2.1  ขนาดและที่ตั้ง 
 จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหวาง เสนรุง 
(ละติจูด) ที่ 14-15 องศาเหนือ และเสนแวง (ลองติจูด) ที่ 104-105 องศาตะวันออก อยูเหนือ
ระดับน้ําทะเล 120 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,839.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร หางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 515 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ เขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมนอย กิ่งอําเภอศิลาลาด 
ติดตอกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดรอยเอ็ด 

 ทิศใต เขตอําเภอภูสิงห อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลักษ ติดกับ
ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

 ทิศตะวันออก  อําเภอกันทรารมย อําเภอกันทรลักษ อําเภอเบญจลักษ อําเภอ
โนนคูณ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี 

 ทิศตะวันตก เขตอําเภอขุขันธ อําเภอปรางคกู อําเภอหวยทับทัน อําเภอ
เมืองจันทร อําเภอบึงบูรพ ติดตอกับจังหวัดสุรินทร 
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 4.2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสวนใหญเปนที่ราบลุมทางตอนเหนือ และตอนกลางของ

จังหวัด สวนทางตอนใตเปนที่ลาดชัน และลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดจะ

มีความลาดชัน จากทางตอนใตลงสูแมน้ํามูลตอนเหนือของจังหวัดสภาพดิน รอยละ 60 เปนดินรวน

ปนทรายที่มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณต่ําเพียงรอยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัดเทานั้น ท่ีมี

ระดับความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางสูง สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 35.5 เปนดินภูเขา 

และเทือกเขาซึ่งการทําการกสิกรรมไดเพียงบางสวน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือยอดเขาพนม

ตาเมือน ในเขตอําเภอขุนหาญ 637 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

รวม 127 กม.(อําเภอกันทรลักษ 76 กม. อําเภอขุนหาญ 18 กม. และอําเภอภูสิงห 33 กม. ) 

 

4.2.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และคอนขางหนาวจัด

ในฤดูหนาว สวนใหญในฤดูฝนมักมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลาง

และตอนลางของจังหวัดเทานั้น สวนพื้นที่ตอนบนจะมีปริมาณฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ 

 

4.2.4  ลักษณะการปกครอง 

จังหวัดศรีสะเกษ มีการปกครอง 2 รูปแบบ คือ การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครอง

สวนทองถิ่น 

1)  การปกครองสวนภูมิภาค  จังหวัดศรีสะเกษ แบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอ 204 

ตําบล 2,621 หมูบาน 

(1) อําเภอเมืองศรีสะเกษ 16 ตําบล 163 หมูบาน 

(2) อําเภอยางชุมนอย 7 ตําบล 80 หมูบาน 

(3) อําเภอกันทรารมย 16 ตําบล 175 หมูบาน 

(4) อําเภอกันทรลักษ 20 ตําบล 267 หมูบาน 

(5) อําเภอขุขันธ 22 ตําบล 276 หมูบาน 

(6) อําเภอไพรบึง 6 ตําบล 80 หมูบาน 

(7) อําเภอปรางคกู 10 ตําบล 141 หมูบาน 

(8) อําเภอขุนหาญ 12 ตําบล 145 หมูบาน 

(9) อําเภอราษีไศล 13 ตําบล 190 หมูบาน 
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ภาพที่ 4.2  แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

แหลงที่มา สวนประสานงานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 52 
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ภาพที่ 4.3  แผนที่แสดงขอบเขตลุมน้ําในจังหวัดศรีสะเกษ 

แหลงที่มา  สวนประสานงานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 54 
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(10) อําเภออุทุมพรพิสัย 19 ตําบล 232 หมูบาน 

(11) อําเภอบึงบูรพ 2 ตําบล 25 หมูบาน 

(12) อําเภอหวยทับทัน 6 ตําบล 81 หมูบาน 

(13) อําเภอโนนคูณ 5 ตําบล 80 หมูบาน 

(14) อําเภอศรีรัตนะ 7 ตําบล 90 หมูบาน 

(15) อําเภอน้ําเกลี้ยง 6 ตําบล 75 หมูบาน 

(16) อําเภอวังหิน 8  ตําบล 126 หมูบาน 

(17) อําเภอภูสิงห 7 ตําบล 86 หมูบาน 

(18) อําเภอเมืองจันทร 3 ตําบล 52 หมูบาน 

(19) อําเภอเบญจลักษ 5 ตําบล 67 หมูบาน 

(20) อําเภอพยุห 5 ตําบล 66 หมูบาน 

(21) อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 5 ตําบล 80 หมูบาน 

(22) อําเภอศิลาลาด 4 ตําบล 44 หมูบาน 

 

2) การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

(2) องคการบริหารสวนตําบล 202 แหง 

(3) เทศบาลเมือง 2 แหง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองกันทรลักษ 

(4) เทศบาลตําบล 12 แหง คือ เทศบาลตําบลกันทรารมย (อําเภอกันทรารมย) 

เทศบาลตําบลเมืองคง (อําเภอราษีไศล) เทศบาลตําบลกําแพง (อําเภออุทุมพรพิสัย) เทศบาลตําบล

ปรางคกู (อําเภอปรางคกู) เทศบาลตําบลไพรบึง (อําเภอไพรบึง) เทศบาลตําบลยางชุมนอย (อําเภอ

ยางชุมนอย) เทศบาลตําบลหวยทับทัน (อําเภอหวยทับทัน) เทศบาลตําบลขุนหาญ (อําเภอขุนหาญ) 

เทศบาลตําบลศรีรัตนะ (อําเภอศรีรัตนะ) เทศบาลตําบลบึงบูรพ (อําเภอบึงบูรพ) เทศบาลตําบลพยุห 

(อําเภอพยุห) เทศบาลตําบลหวยเหนือ (อําเภอขุขันธ) (ขอมูล ณ กันยายน 2550) 

 

 อนึ่ง ในการศึกษาภาคสนาม ไดกําหนดพื้นที่ศึกษา 3 ตําบล คือ ตําบลกู อําเภอปรางคกู 

ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน และตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ ซ่ึงมีสภาพทางกายภาพ ดังนี้ 
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 1)  ตําบลกู สภาพภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบลุม ในฤดูฝนน้ําจะหลากมาทวมบริเวณนา ทํา
ใหเกิดความเสียหาย สวนในฤดูแลงฝนจะทิ้งชวงเปนเวลานาน จึงเกิดความแหงแลงคอนขางมาก 
ตําบลกูมีพื้นที่ทั้งหมด 71.261 ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขตติดตอดังนี้ คือ  
 ทิศเหนือ    ติดกับ ต.ตูม ต.สวาย อ.ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต  ติดกับ อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร 
 ทิศใต  ติดกับ อ.พิมาย ต.ดู อ.ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร 
 สภาพการปกครอง ตําบลกู ประกอบดวย 17 หมูบาน คือ (1) บานกู (2) บานหวา (3) บาน
ไฮ (4) บานบัวตาคง (5) บานสามขา (6) บานกะดึ (7) บานโพธิ์ (8) บานอาต็อง (9) บานพอกนอย 
(10) บานโสน (11) บานเกาะ (12) บานพอกใหญ (13) บานมวงหนองยาว (14) บานกูตะวันตก (15) 
บานผือพัฒนา (16) บานศรีไผทราษฎร (17) บานเกาะสามัคคี 
 2)  ตําบลหวยทับทัน สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีลําหวยทับทันไหลผานสูแมน้ํามลูใน
เขตอําเภอบึงบูรพ มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้คือ 
 ทิศเหนือ    ติดกับ ต.ปราสาท อ.หวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต ติดกับ ต.เมืองหลวง อ.หวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหาง อ.อุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
 สภาพการปกครอง ประกอบดวย 8 หมูบาน คือ (1) บานหวยทับทัน (2) บานหนองสิมใหญ 
(3) บานบกพอก (4) บานกระทุม (5) บานสรางเรือ (6) บานหนองสิมนอย (7) บานทุงมน (8) บาน
สวัสดี 
 3)  ตําบลบึงบูรพ สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีลําหวยทับทันไหลผาน มีปาไมริมฝง
หวยทับทันในบางชวง สภาพดินคอนขางอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก แตในชวงฤดูน้ํา
หลากมักจะประสบปญหาน้ําทวมโดยเฉพาะชุมชนซ่ึงมีที่ตั้งใกลลําหวย ตําบลบึงบูรพมีพื้นที่
ประมาณ 16.708 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ จังหวัดสุรินทร 
 ทิศใต  ติดกับ ต.เปาะ อ.บึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บัวหุง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เปาะ อ.บึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 
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 สภาพการปกครอง ตําบลบึงบูรพ ประกอบดวย 9 ชุมชนคือ (1) บานเปาะหมู 1 (2) บาน
เปาะหมู 2 (3) บานเปาะหมู 3 (4) บานโนนสาวสวย (5) บานจอมพระ (6) บานนาสวน (7) บาน
หนองหลม (8) บานบึงบูรพหมู 1 (9) บานบึงบูรพหมู 2 
  

4.2.5  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2.5.1  แหลงน้ํา ประกอบดวย  

1)  แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดศรีสะเกษมีแหลงน้ําธรรมชาติ คือ แมน้ํามูล 
หวยสําราญ หวยขยุง มีแมน้ํา หวย ลําธาร คลอง 687 สาย 

2)  แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูในจังหวัด ประกอบดวย โครงการขนาดกลาง 
โครงการขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน 
ศูนยบริการเกษตรเคลื่อนที่ ขุดลอกหนองน้ํา และคลองธรรมชาติ แหลงน้ําในไรนา และ ค.ปร. ดัง
รายละเอียด 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงแหลงน้ําชลประทานของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

โครงการ 
 

จํานวนโครงการ พื้นที่ชลประทานที่ไดรับ
ประโยชน (ไร) 

1.  ขนาดกลาง 22 247,885 
2.  ขนาดเล็ก 286 210,890 
3.  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 11 6,650 
4.  หมูบานปองกันตนเองชายแดน 8 1,650 
5.  ศูนยบริการการเกษตรเคลื่อนที่ 313 อุปโภคบริโภค 
6.  ขุดลอกหนองน้ําคลองธรรมชาติ 365 อุปโภคบริโภค 
7.  แหลงน้ําในไรนา 189 อุปโภคบริโภค 
8.  ค.ปร. (ขุดสระ) 2,116 อุปโภคบริโภค 
                                      รวม 3,310 อุปโภคบริโภค 

(ขอมูล ณ 15 พ.ย. 49) 
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 3)   สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดดําเนินการ

จัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ในจังหวัดศรีสะเกษแลวจํานวน 40 สถานี พ้ืนที่โครงการ 90,300 ไร 

เพื่อประโยชนในดานการเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลง ของพื้นที่ท่ีอยูนอกเขต

ชลประทาน 

 4.2.5.2   ปาไม  

 จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ 8,839.926 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,953.85 ไร มีพ้ืนที่ปา 

ท้ังจังหวัด 2,136.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,366,444 ไร แบงเปนปาสงวนแหงชาติ 25 ปา เนื้อที่ 

1,274,312 ไร หรือ 2,038.83 ตารางกิโลเมตร และปาไมถาวรเตรียมการสงวน 4 ปา 147.41 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 92,132 ไร มีพ้ืนที่ปาที่ยังคงสภาพปาที่สมบูรณ 1,032 ตารางกิโลเมตร หรือ 645,000

ไร คิดเปน 11.67% ของเนื้อที่จังหวัดศรีสะเกษ (ขอมูลจากดาวเทียม ป 2547) และยังสามารถจําแนก

พ้ืนที่ปาออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1) ปาอนุรักษ 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร 

(1) เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ทองที่อําเภอกันทรลักษ, อําเภอ

ขุนหาญ มีเนื้อที่ 197,500 ไร หรือ 316 ตารางกิโลเมตร 

(2) เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ทองที่อําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ 

อําเภอภูสิงห มีเนื้อที่ 237,500 ไร 

(3) อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ 59 ตารางกิโลเมตร หรือ 

36,875 ไร 

2) ปาชุมชน (ท่ีมีพ้ืนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและปาเตรียมการ) 39.3 

ตารางกิโลเมตร หรือ 24,548 ไร 

3) ปาเศรษฐกิจ (Zone E) จํานวน 814,778 ไร 

(1) พ้ืนที่ปามีภาระผูกพัน (สวนปา, สทก. ใชประโยชน) จํานวน 

111,206 ไร 

(2) พ้ืนที่ท่ีมอบให ส.ป.ก. มีเนื้อที่ 761.86 ตารางกิโลเมตรหรือ 

703,572 ไร (ขอมูล ณ ปจจุบัน ป 2549) 

4.2.5.3 ภูเขา 

ทางทิศใตของจังหวัดศรีสะเกษ มีเทือกเขาพนมดงรัก ซ่ึงเปนเสนกั้นเขตแดนระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ซ่ึงเปนแนวชายจากทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก มี

ความยาวประมาณ 127 กิโลเมตร มีชองทางติดตอเขาออก 26 ชอง คลอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 

20 ของพื้นที่ในเขตอําเภอขุขันธ อําเภอขุนหาญ อําเภอภูสิงห อําเภอกันทรลักษ 
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4.2.5.4 แรธาตุ 

สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยูในหินยุคโคราชซึ่งเกิดจากการ

ตกตะกอนของน้ําทะเล เปนเวลานานมาแลวมีบางบริเวณที่เปนที่ราบลุมคือ พวกดินตะกอนลําน้ําซึ่ง

คาดวาอยูใน ยุควอเตอรนารี (Quaternary) ถึงยุคปจจุบันเปนชั้นบนที่สุด จึงคาดวามีแหลงแรท่ีมี

คุณคาทางเศรษฐกิจอยูบาง แตขณะนี้ยังไมการสํารวจอยางจริงจัง สวนใหญเปนการขุดโดยราษฎรที่

อาศัยอยูในทองถิ่นซึ่งใชเครื่องมืองายๆ เทานั้น แรสําคัญที่ขุดพบคือ แรพลอย และแรเงิน พลอยที่

ขุดพบมีชนิดตางๆ เชน สตาร เพทาย มรกต ทับทิม เขียวสอง และบุษราคัม เปนตน จังหวัดศรีสะ

เกษมีหลายหมูบานที่ดําเนินการเจียระไนพลอย และเพชรเทียม เชน บานตูม อําเภอปรางคกู บาน

โสน อําเภอขุขันธ บานเจียงวงศ อําเภออุทุมพรพิสัย แตท่ีเปนล่ําเปนสันมาเปนเวลาชานาน และมี

ช่ือเสียงคือ บานตูม อําเภอปรางคกู 

4.2.5.5 สภาพดิน 

ดินในจังหวัดศรีสะเกษ มีแหลงกําเนิด และลักษณะดิน จากผลการสํารวจโดยกอง

สํารวจดินกรมพัฒนาที่ดินสามารถแบงประเภทวัตถุกําเนิด และลักษณะดินโดยสังเขปได 3 ประการ 

คือ 

1) ดินเกิดจากการที่พัฒนาและทับถมโดยน้ําที่ใหม และคอนขางใหม

บริเวณนี้ ไดแกท่ีราบลุมแมน้ําทวมถึง ริมแมน้ํา ลําหวยตางๆ จะประกอบดวยดินหลายชนิดอยู

ปะปนกัน ลักษณะดินเปนลักษณะไมแนนอน มีตั้งแตดินรวนปนทราย ดินรวนปนซิลท ถึงดิน

เหนียวปนกรวด การระบายน้ําดีถึงเลว สวนใหญมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูงปลูกพืชใหผลผลิต

คอนขางมาก ใชประโยชนในการปลูกพืชผัก พืชไร เชน ยาสูบ ขาวโพด หรือไมผล แตมักมีปญหา

น้ําทวมอยูเสมอ ดินที่พบในบริเวณนี้ไดแกดินชุดเชียงใหม เปนตน มีเนื้อที่ประมาณ 185,031 ไร 

หรือประมาณรอยละ 3.35 ของเนื้อที่ท้ังหมด 

2) ดินเกิดจากตะกอนที่ถูกพัดมาทับถมโดยลําน้ํามานานแลว ไดแก บริเวณ

ท่ีราบต่ํา และเปนลูกคลื่นลอนตื้น ถึงลอนชัน (ลาดตะพัดลําน้ําชั้นสูง) ลักษณะดินบริเวณที่มีท้ังที่นา 

และดินในที่ดอน สําหรับดินที่นาจะอยูในระดับลานตะพัดลําน้ําชั้นต่ํา ถึงบางสวนของสวนตะพัด

ลําน้ําชั้นกลางลักษณะมีเนื้อดิน ตั้งแตดินรวนปนทรายดินรวนเหนียว ถึงดินเหนียว สวนใหญเปน

ดินลึกระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา บางแหลงมีลักษณะดินลูกรังปนอยู เชน 

ดินยุคเพ็ญ บางแหงมีช้ันแขงของลูกรังอยูในดินบน ในชวงความลึก 20-80 ซม. เชนดินชั้นอม บาง

แหงมีการอัดติดแนน และมีปริมาณเกลือคอนขางสูง เชน ดินกุลารองไห ทําใหผลผลิตคอนขางต่ํา 

ในที่ราบพบดินชุดรอยเอ็ด ดินชุดอุบลมาก สําหรับดินในที่ดอนเปนดินลึก และเนื้อดินปนทรายดิน

รวนปนทรายเปนสวนใหญ การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา บางแหงเปนดิน
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ตื้นมีกรวดตลอดหนาดิน เชน ดินโซพิสัย การใชประโยชนท่ีดินพื้นที่สวนใหญใชปลูกพืชไร เชน 

มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนตน ดินที่พบไดแก ดินชุดโคราช ดินชุดน้ําพอง ดินชุดยโสธร ดินชุดวา

ริน เปนตน มีเนื้อที่ประมาณ 80.2 ของพื้นที่ท้ังจังหวัด 

3) ดินเกิดจากการสลายตัวของหินอยูกับที่ และเกิดตามที่ราบเขาจากวัตถุ

กําเนิดพวกหินบาซอลท หินแอนดีไซด พบบริเวณที่ราบเชิงเขาบริเวณที่ถูกกัดเซาะดิน สวนนี้จะ

แพรกระจายอยูดานตะวันออก และดานใตของจังหวัดตามแนวเขาพนมดงรัก ลักษณะดินเปนดิน

พ้ืนที่สวนมาก มักมีหินและกรวดปน บางแหงเปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีความลาดเทของ

พ้ืนที่ตั้งแต 1-20% สําหรับเชิงเขาเนื้อดินตั้งแตรวนปนทราย ดินรวนเหนีวยปนทราย ดินเหนียวปน

ทรายมีกรวดปน ถึงดินเหนียวความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงคอนขางสูง ดินนาที่พบ เชน ดิน

บุรีรัมย ลักษณะดินเปนดินตื้น เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนกรวด การระบายน้ําเลว 

ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา สวนดินในที่ดิน เชน ดินชุดสุรินทร ดินชุดโชคชัย หรือดินชุดลาด

หญา – ทายาง เปนตน ดินบริเวณนี้สวนมาก (เวนดินชุดโชคชัย) เปนดินตื้นมีกรวดปนถึงคอนขางมี

กรวดปน 

 สวนดินที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ไดแก 

1) ดินตื้น มีอยูบริเวณทางตอนใตของจังหวัด เปนดินที่มีหนาดินลึก

ประมาณ 50-150 ซม. สวนใหญมักจะมีกอนกรวด เปนองคประกอบของเนื้อดิน เปนดินที่มีความ

อุดมสมบูรณคอนขางต่ํา มีความสามารถในการอุมน้ํานอย เปนอุปสรรคในการขุดบอ หรือสระเพื่อ

กักเก็บน้ําตองใชเวลาหลายปจึงจะสามารถกับเก็บน้ําไดดี 

2) ดินทราย มีกระจายอยูทางซีกตะวันออกของจังหวัด บริเวณอําเภอกันทร

ลักษ อําเภอโนนคูณ และอีกเล็กนอยในอําเภอราศีไศลเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มี

ความสามารถในการอุมน้ํานอย เปนอุปสรรคตอการขุดบอ หรือสระเพื่อกักเก็บน้ํา ตองใชเวลา

หลายป จึงสามารถกักเก็บน้ําไดดี มีปญหาการชะลางของหนาดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนพื้นที่มี

ความลาดเทจะมีอัตราพังทลายของหนาดินคอนขางมาก 

3) ดินเค็ม มีการกระจัดกระจายอยูทางเหนือของจังหวัด เปนดินที่มีปริมาณ

เกลือโซเดียมคลอไรทละลายอยูปริมาณมากเกินความตองการของพืช ทําใหมีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตของพืช ท่ีสําคัญคือ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของพืชลดลง ผลผลิตพืชลงลงกวาที่

ปลูกในดินปกติ และถาดินมีความเค็มมากอาจจะทําใหปลูกพืชไมได 
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 4.2.6  โครงสรางประชากร 
 ประชากร (2549) มีจํานวน 1,442,931 คน เปนชาย 720,533 คน หญิง 722,398 คน จํานวน
ครัวเรือน 320,914 ครัวเรือน 
 
 4.2.7  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 โครงสรางการผลิตจังหวัดศรีสะเกษ เศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับการผลิต 3 สาขาหลัก 
ไดแก สาขาการเกษตร สาขาการคาและคาปลีก สาขาการบริการ โดยในป 2548 มีมูลคาการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจํานวน 36,994 ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน 24,403 บาท และมี
สัดสวนของแตละสาขา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียในแตละสาขา 
 

สาขาการผลิต 
 

มูลคา (ลานบาท) 

ภาคเกษตร 
   เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 
   การประมง 

8,246 
7,958 
289 

ภาคนอกเกษตร 
   การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
   การผลิตอุตสาหกรรม  
   การไฟฟา กาซ และการประปา 
   การกอสราง 
 การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของ  

ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 
ตัวกลางทางการเงิน 
 

28,748 
194 

2,031 
406 

1,455 
10,893 

 
706 

1,426 
1,424 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

สาขาการผลิต 
 

มูลคา (ลานบาท) 

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา การบริการทางธุรกิจ 
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 
การศึกษา 
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 

1,696 
2,123 

 
5,010 
1,121 
202 
62 

ผลิตภัณฑจังหวัด 36,994 
มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอคน(บาท) 
 

24,403 

 



 
บทที่ 5 

 
ผลการศึกษา 

 
 

 ในบทนี้จะนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา : 
กรณีศึกษาลุมน้ําหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมี 3 ประเด็นที่สําคัญคือ รูปแบบการจัดการลุม
น้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
และผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการศึกษาที่ได
นําเสนอในครั้งนี้จะเปนผลการศึกษาที่ไดมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบกัน 
 
 
5.1   รูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ในสวนของผลการศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก เจาหนาที่ภาครัฐในหนวยงาน
ภาครัฐที่เกีย่วของ เจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกนนาํองคกรชุมชนดานการจดัการ
ลุมน้ําและผูนําชุมชนในพืน้ทีต่ําบลที่ศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทนัในเขตพื้นที่
จังหวดัศรีสะเกษนี้ จะนําเสนอในประเดน็ตางๆ ดังตอไปนี้คือ นโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการ
จัดการลุมน้ําหวยทับทนัที่ผานมาในอดีต การจัดโครงสรางของการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทนั 
การประสานงานระหวางหนวยงานองคกร และกระบวนการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทนั 

 
5.1.1  นโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันท่ีผานมาในอดีต 

 สําหรับการศึกษาในประเด็นของนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันที่
ผานมาในอดีต  ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาวา  ที่ผานมานั้นการดําเนินงานดานการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน
ของภาครัฐนั้นไดเคยมีการกําหนดนโยบาย  แผนงานหรือโครงการไวหรือไม อยางไร เพื่อใหได
ขอมูลดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ในอดีตที่ผานมายังไมมีแผนการบริหารจัดการในลุมน้ําหวยทับทัน จึงตองอาศัยการ
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ดําเนินงานตามแผนงานปกติที่หนวยงานในแตละภารกิจหลักดําเนินงาน จึงยังไมมีเปาหมายรวม
ของแตละลุมน้ํา และยังไมมีขอเปรียบเทียบความสําเร็จหรือตัวช้ีวัดวาการบริหารจัดการลุมน้ํามี
ความกาวหนาหรือมีการแกไขปญหาอะไร ที่ไหน ไดหรือไม อยางไร 
  นายเดชา  สินเติม (นายชางโยธา 7 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5, 2550) ไดใหความเห็นวา 
 
   “ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะประชาชนและองคกรลุมน้ําในระดับลุมน้ําและระดับพื้นที่

ยังไมสามารถรูและเขาใจถึงทิศทาง เปาหมายที่แทจริงวาการแกไขปญหาน้ําโดย
การบริหารจัดการน้ําเปนระบบลุมน้ําอยางบูรณาการนั้นจะเปนอยางไร สามารถ
แกไขปญหาไดหรือไม จะสําเร็จลงอยางไร เมื่อไร และไมสามารถวางตัวเองลงสู
การมีบทบาทในกระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ํา” 

  
 ดวยเหตนุี้ กรมทรัพยากรน้ําจึงมีดําริใหการแกไขปญหาน้ําที่จดัการเปนระบบ ลุมน้ําใน
พื้นที่ที่แคบลง เปนระบบลุมน้ําสาขาหรือลุมน้ํายอย เพื่อเปนโครงการนํารองสําหรับการสราง
ความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการน้าํเปนระบบลุมน้ํา ใหประชาชนและหนวยงานที่เกีย่วของ
สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงาน เห็นความกาวหนาของการดําเนินงานทุกขั้นตอน ทั้ง
มาตรการใชส่ิงกอสรางและมาตรการไมใชส่ิงกอสรางไปพรอมๆ กัน ที่รวดเร็วยิ่งขึน้สามารถนําเอา
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานโครงการนํารอง ขยายผลไปสูลุมน้ําอ่ืนๆ ตามศักยภาพของแต
ละลุมน้ํา ที่แตละลุมน้ําจะมีสภาพปญหาและตนทุนทางธรรมชาติและสังคมที่แตกตางกันออกไป 
ผลสําเร็จของแตละลุมน้ําสาขาเพื่อนํามาเชือ่มตอกันในลกัษณะภาพตอ (Jig Saw) เปนภาพใหญของ
ลุมน้ําหลักแลว จะเปนความสําเร็จที่เกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
 ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 และสํานักงานคณะอนุกรรมการลุมน้ํามูลตอนลาง จึง
ไดพิจารณาเลอืกพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันเลือกพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันเปน “โครงการนํารองการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้าํ” เพื่อแกไขปญหาน้ําดวยการบริหารจดัการเปนระบบ
ลุมน้ําสาขาตามแผนงานบรหิารจัดการลุมน้ํามูลตอนลางประจําปงบประมาณ 2549 ซ่ึงมีรายละเอียด
ของโครงการดังตอไปนี ้
 5.1.1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 หวยทับทันเปนลําน้ําที่มีความสําคัญสายหนึ่งในบรรดา 9 สาย ที่อยูในพื้นที่ของจังหวัด
สุรินทรและศรีสะเกษ ซ่ึงมีพื้นที่ติดตอกัน และหวยทับทันเปนลําน้ําแบงเขตแดนจังหวัดออกจากกนั
บางสวน เปนลําน้ําสายสําคัญหลอเล้ียงชีวิตผูคนในพื้นที่สองฝงลําน้ํา 
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 ประชาชนในลุมน้ําหวยทับทันสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปญหาการขาด

แคลนน้ําทั้งดานอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการผลิต กลาวคือ ปจจุบันปริมาณน้ําตนทุนตามแหลงกัก

เก็บน้ํามีนอยกวาความตองการใชอยูประมาณ 655,493 ลานลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ําทามี

มากกวาความตองการใชน้ําอยูประมาณ 84,517 ลานลูกบาศกเมตร แนวโนมในอนาคตในป พ.ศ. 

2566 คาดวาจะขาดแคลนน้ําถึง 684,474 ลานลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ําทามีมากกวาความ

ตองการใชน้ํา 52,226 ลานลูกบาศกเมตร 

 นอกจากนี้ยังมีปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในบางชวงไปจนถึงทายน้ําที่มีอัตราการสะสม

ของมลพิษทางน้ํา และปญหาน้ําทวมในลักษณะแองกระทะ 

ดังนั้นจึงไดเรงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทุกดาน ท้ังในดานการขาดแคลนน้ํา 

อุทกภัย และคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรม โดยมีเปาหมายใหทุกชีวิตมีการดําเนินชีวิตที่ดีข้ึน มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีน้ําใชอยางยั่งยืน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ โดยการดําเนินกิจกรรมการจัดการลุมน้ําที่มีอยู 5 ประการ ดังนี้ (สวนประสานและ

บริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 9) 

1.   การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชอยางเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตทั้งดาน

การอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตรและน้ําเพื่อการผลิตดานตางๆ ตามศักยภาพของธรรมชาติของ

ลุมน้ําโดยใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

2.   การจัดสรรการใชน้ําใหเกิดความเปนธรรม โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของการ

แกไขปญหาลุมน้ํา ดังนี้ 

 2.1   ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึงเปนลําดับแรก 

 2.2   มีน้ําใชเพื่อการรักษาระบบนิเวศ 

 2.3   มีน้ําใชเพื่อการเกษตร 

 2.4   มีน้ําใชเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆ 

3.   การเรงอนุรักษพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร อนุรักษน้ําและแหลงน้ํา เพื่อใหเกิดกระบวนการ

ทํางานจริงจากการกําหนดนโยบายและแผนงานแลว 

4.   การแกไขปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม 

5.   เรงแกไขปญหาน้ําเสียในทุกทองที่ท่ีเกิดความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และโดยมนุษย

สรางขึ้น 

 ท่ีสําคัญคือ การจัดการน้ําใหสัมฤทธิ์ผล โดยการจัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการน้ํา

แบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ําทั้งระบบ โดยมีแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําที่กําหนด

รายละเอียด วิธีการแกไขของแตละพื้นที่และชุมชนอยางเหมาะสม มีการจัดลําดับความสําคัญกอน
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และหลัง สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และที่ขาดไมไดคือ มีการจัดทําฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 

ใชไดงาย และเชื่อมโยงไดงาย เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.1.1.2   วัตถุประสงคของโครงการ 

โครงการนํารองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 

มีวัตถุประสงคเพื่อ (สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 9) 

1.   แกไขปญหาความไมคืบหนาของการบริหารจัดการน้ําที่สืบเนื่องมาจากปญหาการไมมี

แผนหลักในการบริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําอยางครบถวน โดยจัดใหมีแผนหลักการบริหาร

จัดการน้ําในระดับลุมน้ําอยางครบถวน สามารถเห็นพันธกิจที่ชัดเจนวาตองนําไปสูอะไร ซ่ึง

ประกอบดวยยุทธศาสตร วิธีการ มาตรการ ท่ีจะนํามาดําเนินการวาจะตองทําอะไรอยางไร 

2.   ปรับปรุงองคกรและกลไกการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ใหมีเจาภาพที่ชัดเจน

มีเอกภาพในการทํางาน และใหมีกระบวนการมีสวนรวมของทุกระดับในการทํางานเกี่ยวกับน้ําทุก

ดาน 

3.   เปนตนแบบการจัดการน้ําอยางผสมผสานเปนระบบลุมน้ําขนาดเล็กระดับลุมน้ําสาขา

แลวขยายผลสูลุมน้ําสาขาอื่นๆ ของลุมน้ํามูลอีก 30 ลุมน้ํา ประกอบกันเปนการจัดการน้ําขนาดใหญ

ระดับลุมน้ําหลัก ซึ่งการบริหารจัดการลุมน้ําขนาดใหญยังประสบปญหาความไมคืบหนาอยางเปน

รูปธรรมที่ชัดเจนในการดําเนินงานที่ผานมา 

4.   เปนการสรางความรู ความเขาใจ ตองการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในทรัพยากร

ของลุมน้ําที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน วาจะดําเนินงานอะไร และอยางไรบาง ท่ีพวกเขาตองมีสวน

รับรู รวมคิด รวมวางแผน และทํางานรวมกันอยางบูรณาการทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชน 

5.   เพื่อรวมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่ทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ภายใตช่ือ “โครงการราษฎร รัฐรวมใจบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทัน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 60 ป”  

 5.1.1.3  เปาหมายของโครงการ 

การบริหารจัดการน้ําเปนการดําเนินงานที่ตอเนื่องและยั่งยืน โครงการนี้จึงไดกําหนดเปน

เปาหมายการดําเนินงานเปน 2 กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมการสรางกลไกการบริหารจัดการน้ํา 

และกิจกรรมการบริหารจัดการลุมน้ํา ดังนี้ (สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 

2549: 10-11) 

1.   กิจกรรมการสรางกลไกการบริหารจัดการน้ํา มีกําหนดเปาหมายใหแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2550 ประกอบดวย  
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   1.1  การจัดตั้งองคกรลุมน้ําและเครือขาย 

   1.2  การจัดทําฐานขอมูล 

   1.3  การจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 

2.   กิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา มีเปาหมายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 โครงการกอสราง ปรับปรุง และขยายระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ํากิน

น้ําใชครบทุกหมูบาน ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2551 

 โครงการกอสรางแหลงกักเก็บน้ําเพิ่มเติม ท่ียังไมเพียงพออีกประมาณ 685 ลาน

ลูกบาศกเมตร ท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเนนโครงการขนาดเล็กที่ตองกระจายไปตามพื้นที่

เกษตรน้ําฝน มีกําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2566 

 โครงการที่มีการดําเนินงานตอเนื่อง ประกอบดวย 

1) งานบริหารจัดการน้ําในระดับครัวเรือน 

2) งานบริหารจัดการน้ําในระดับทองถิ่นและชุมชน 

3) งานบริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ํา 

4) งานพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ํา 

(1) การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร 

(2) การพัฒนาระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) การสรางเครือขายพันธมิตรการจัดการน้ํา 

5) งานติดตามและประเมินผล 

6) งานรายงานความกาวหนา 

7) งานทบทวนแผนปฏิบัติ 

8) การจัดการทําแผนงบประมาณประจําป 

9) การเผยแพรประชาสัมพันธ 

 5.1.1.4 แผนการดําเนินงาน 

 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
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 ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ไดแก ผูแทนเทศบาลและองคการบริหาร

สวนตําบลในเขตพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 21 อําเภอ 

 สําหรับองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน เปนองคกรภาคประชาชน ซ่ึงสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 5 สงเสริมใหมีการจัดตั้งขึ้น โดยมีคณะกรรมการ 20 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน 

ตัวแทนผูใชน้ําภาคการเกษตร ปราชญทองถิ่น ตัวแทนองคกรชุมชนตางๆ ท้ังในพื้นที่จังหวัด

สุรินทรและศรีสะเกษ โดยใหแตละกลุมคัดเลือกตัวแทนเขามาเปนคณะกรรมการ ซ่ึงมีบทบาทใน

การประสานงานกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม 

 5.1.1.5  เปาหมายและตัวชี้วัด 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบแบบบูรณาการในลุมน้ําหวย

ทับทัน จึงไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําเปนระบบลุมน้ํา 

ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.2 เปาหมายและตัวชี้วัดของการดําเนินงานโครงการนํารององคการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 

 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว 

ปที่ 1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 ปที่6 ปที่7 ปที่8 
แผนงาน/โครงการ หนวย 

2549  2550  2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1. การจัดการพื้นที่ตนน้ํา 

 แผนการอนุรักษปาตนน้ําลําธาร  

และปาไมอ่ืนๆ 

1.1 การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

1.2 การปรับปรุงและปองกัน 

• ปาไมอ่ืนๆ 

• การพังทลายของหนาดิน

พ้ืนที่ลาดชัน 

 

 

 

ไร 

 

ไร 

ไร 

 

 

 

 

4,200 

 

1,050 

1,050 

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050

 

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050 

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050

 

 

 

 

4,200 

 

1,050 

1,050 

 

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050 

 

 

 

4,200

 

1,050

1,050
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว 

ปที่ 1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 ปที่6 ปที่7 ปที่8 
แผนงาน/โครงการ หนวย 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

2. การจัดการพื้นที่กลางน้ํา 

แผนการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา

เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร

และเปนรากฐานการผลิตในดาน

ตางๆ 

2.1 ระบบประปาหมูบาน/ชุมชน 

2.2 ปริมาณน้ําตนทุนที่เพิ่มขึ้นจาก

การกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา

แผนการกระจายน้ํา 

2.3 จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ไดรับ

จากปริมาณน้ําตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

แผนการปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ 

2.4 การปรับปรุงระบบนิเวศแหลง

น้ําธรรมชาติ 

แผนการปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ 

2.5 การปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

• พ้ืนที่ชุมชนชนบท/เกษตร 

• พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

3. การจัดการพื้นที่ทายน้ํา 

แผนการแกไขคุณภาพน้ํา 

3.1 กอสรางระบบปรับปรุงซอมแซม

ระบบบําบัดน้ําเสียทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

หมูบาน

 

ลบ.ม. 

 

 

ไร 

 

 

 

 

 

พื้นที่/ไร 

พ้ืนที่/ไร

 

 

แหง 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3,232

 

17.45

 

 

2,300

 

 

- 

 

 

- 

1 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

13.79

 

 

1,000

 

 

4,200

 

 

1 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

0.07 

 

 

600 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

0.12 

 

 

1,340 

 

 

5,250

 

 

- 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

11 
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ตาราง 5.2  (ตอ) 
 

เปาหมายและตัวช้ีวดั 
ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว 

ปที่ 1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 ปที่6 ปที่7 ปที่8 
แผนงาน/โครงการ หนวย 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
3.2 การอนุรักษและฟนฟูที่ชุมน้ํา(ปา
บุง ปาหาม) 

4. การบริหารจัดการแผนการสราง
ระบบกลไกในการบริหารจัดการน้ํา 
4.1 การจัดการตั้งองคกรลุม น้ํา 
4.2 การจัดทําแผนการบริหารจัดการ 
4.3 การจัดทําฐานขอมูล 
4.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   แผนการ
เสริมสรางขีดความสามารถองคกร
ลุมน้ํา 
4.5 การสรางองคความรู ความเขาใจ
เ ร่ื อ ง  ก า รบริ ห า ร จั ด ก า รน้ํ า แ ก
ประชาชนและองคกร 
4.6 การมีสวนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในลุมน้ํา 
4.7 การเผยแพรความรูทางวิชาการ 
4.8 การประชาสัมพันธกิจกรรม 
 

แหง/ไร 
 
 
 
องคกร
แผน 
 
คร้ัง 
 
 
 
องคกร
 
 
 
 
คน 
คร้ัง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 

1 
1 
1 
2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630 
9 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 

630
9 

 
แหลงท่ีมา : สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง, 2549: 86-89. 
 
 

 

ตอเนื่อง 
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5.1.1.6   ผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  
การดําเนินงานของโครงการฯ เร่ิมขึ้นในชวง พ.ศ. 2549 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) ซ่ึงใน

ชวงแรกของการดําเนินงาน สํานักงานทรพัยากรน้ําภาค 5 ในฐานะเจาภาพไดมีการจดัเวทีสาธารณะ
เพื่อปรึกษาหารือกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และทําความเขาใจรวมกนัในการดําเนนิงาน
โครงการของทุกภาคสวน โดยเชิญตัวแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมผูนําชุมชนและชาวบานมารวมประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาํแผนการ
บริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทัน (แผนรวม) และแผนปฏิบัติการระดับตางๆ เพื่อนําเสนอตอ
คณะอนกุรรมการบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง (ประกอบดวยจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ และยโสธร) เพือ่พิจารณาและเสนอขออนุมัติงบประมาณไปที่คณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแหงชาติ (กทช.) ตอไป 

อยางไรก็ตามการดําเนินงานของโครงการไดประสบปญหาหลายประการ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของจากทุกฝาย ผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีดังนี้ คือ 
  1) ปญหาดานการขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาเหตุคือ  โดยปกติแลว
วิธีการดําเนินงานของโครงการคือ ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 จะเปนเจาภาพในการ
ประสานงานในการรวบรวมแผนงานดานทรัพยากรน้ําทั้งหมดจากทุกหนวยงาน  เพื่อประมวลและ
นําเสนอตอคณะอนุกรรมการลุมน้ํามูลตอนลาง   เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ   เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามแผนงานตางๆ แตปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดหมดวาระลงไปเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550   จึงสงผลให
โครงการและแผนงานตางๆ ไมไดรับการพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณดําเนินงาน การดําเนินงาน
จึงหยุดชะงักไป 
   2) ปญหาดานความรวมมือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ การสัมภาษณพบวา 
หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของมีความเห็นคลายกันคือ โดยปกติแลวแตละหนวยงานจะมีแผนงาน
ประจําปที่ไดรับนโยบายและการจัดสรรงบประมาณมาจากกระทรวงและกรมตนสังกัดจึงทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานตองดําเนินตามกรอบของแผนงานประจําปเปนหลักและเนื่องดวย
ทรัพยากรตางๆ มีจํากัด จึงไมสามารถเขารวมดําเนินงานตาม  
   นายวรวุธ  พรหมมา (ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ, 2550) ไดให
ความเห็นเรื่องนี้วา 
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 “ปญหาก็คือ ทางหนวยงานเราก็มีแผนงานประจําปตามนโยบายของกรม
ชลประทานอยูแลว งบประมาณก็จัดสรรมาแลว เราก็ตองดูงานของเรากอนเปน
อยางแรก ทําโครงการตางๆ ใหเสร็จ สวนของกรมน้ํา ภาค 5 เราก็ใหความ
รวมมือ สงคนไปประชุมตามที่เขาเชิญมา” 

 
  ขณะที่ นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง (หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ, 2550) ได
กลาวถึงเรื่องเดียวกันนี้วา 
 
 “มีการวางแผนจัดการในระดับลุมน้ําสาขา แตก็ไมเห็นวาจะไดผลอะไร ถา

ประสานมาทางเราก็พรอมจะรวมมือ แตปญหาคือ เราไมสามารถประสานใครได
เลย ไปคุยกับ หัวหนาฝายน้ํา ทสจ. ก็ไมคอยเขาใจกัน เลยไมไดชวยอะไรมากนัก 
ทํางานตามแผนงานเดิมของเราตอไป” 

 
 จากการสัมภาษณ สามารถวิเคราะหไดวา โครงการนํารองไมไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ใหหนวยงานตางๆ เขารวมงานแตอยางใด เปนเพียงแตการขอความรวมมือโดยสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 5 และสํานักงานคณะอนุกรรมการลุมน้ํามูลตอนลางเทานั้น จึงเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหโครงการไมประสบผลสําเร็จโครงการไดอยางเต็มที่ แมจะเห็นวาแนวคิดและหลักการของ
โครงการเปนสิ่งที่ดีก็ตาม 
   3) ปญหาดานการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจากการที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 
ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน เพื่อเปนตัวแทนของชุมชนในการ
เสนอความคิดเห็นและเสนอแผนงานในสวนของชุมชน  
   นายสุนทร  ดุจดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) ใหความเห็น
วา “แตเมื่อเสนอแผนไป กลับไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเลย จึงทําใหชุมชนเกิดความเบื่อ
หนาย และไมใหความสนใจที่จะมาเขารวมในโครงการนํารองฯ อีก” 
 จากขอมูลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ทั้งหมด สามารถสรุปไดวาในปจจุบันยังไมมีนโยบาย 
และแผนงานรวม ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในภาพรวม เนื่องจาก “โครงการนํา
รองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน” ไดหยุดชะงกัลง ไมมี
การดําเนินงานตอแตอยางใด ดวยปญหาตางๆ ที่กลาวมา ดังนั้นการจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน
ปจจุบัน ตองใชวิธีการดําเนินงานตามแบบเดิมคือ การจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการดําเนินงาน 
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ของแตละหนวยงานซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แตละ
หนวยงานจะดําเนินงานตามแผนงานประจําปตามภารกิจของหนวยงานของตน งบประมาณก็ไดรับ
จากการจัดสรรจากสวนกลางและจังหวัด ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะมุงศึกษาไปที่การ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรในลุมน้ําหวยทับทัน
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเทานั้น 
 
 5.1.2  โครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
 สําหรับการศึกษาในประเด็นของโครงสรางการบริหารจดัการลุมน้ําหวยทับทันในพืน้ที่
จังหวดัศรีสะเกษนั้น ผูวิจยัมกีรอบแนวคิดในการศึกษาประเด็นนี้วา โครงสรางการบริหารจัดการจะ
ประกอบดวย 3 สวน คือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ และ
ชุมชนตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ดังนั้นผูวจิัยจึงมงที่จะศึกษาวา ทั้ง 3 ภาคสวนมีบทบาท
อยางไรตอการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน รวมไปถึงการศึกษาแนวคิด หรือความคิดเหน็ของบุคคลจาก
ทั้ง 3 ภาคสวน ที่มีตอโครงสรางการบริหารจัดการในปจจุบัน 
 ซ่ึงจากการศึกษา พบวา การบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพืน้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม
มีหนวยงานเฉพาะซึ่งรับผิดชอบในภารกิจการจัดการลุมน้ําโดยตรง ดังนั้น โครงสรางการบริหาร
จัดการที่เปนอยูในปจจุบันคอื การอาศัยการดําเนินงานของหนวยงานราชการที่มีภารกิจเกีย่วของกบั
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและการพัฒนาการเกษตร รวมไปถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงการดําเนินงานของทั้ง 3 ภาคสวน เมื่อนํามาประกอบกัน จะ
ทําใหเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทนัในพืน้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังแผนภาพที่ 
5.1  
 ในสวนของผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของภาคสวนตางๆ ทั้ง 3 สวน ผูวิจัยจะนําเสนอ 
ดังนี้ 
                      5.1.2.1 บทบาทของหนวยงานราชการที่เกีย่วของ  

 ในการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
เฉพาะในสวนของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดมุงศึกษาในหนวยงานปฏิบัติระดับ
จังหวัดที่มีภารกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดานการพัฒนาการเกษตร โดยไดเลือก
ศึกษาใน 4 หนวยงานคือ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ โครงการ
ชลประทานศรีสะเกษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยได
ศึกษาบทบาทของหนวยงานตางๆ โดยการสัมภาษณหัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา แตละหนวยงานมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันดังนี้คือ 
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แผนภาพที่ 5.1  แสดงภาพรวมของโครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัด 

            ศรีสะเกษ 

 

1) สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ การ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางดานการเกษตรที่

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกร

เกษตรกรและเครือขายในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันใหมีความเขมแข็ง รวมไปถึงการใหบริการและ

สงเสริมอาชีพเพื่อผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแขงขันได 

 

ภาพรวมของโครงสราง

การบริหารจัดการลุมน้ํา

หวยทับทันพื้นที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 

บทบาทของหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

ลุมน้ําหวยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ 

บทบาทของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํา

หวยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ 
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2) สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ การ

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อแกไขปญหาความยากจนของคนในพื้นที่และสนับสนุนการ

นําวาระแหงชาติเกษตรอินทรียไปปฏิบัติในพื้นที่ ลงภาคสนามเพื่อทําการวิจัย ทดสอบ สาธิต การ

ใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันทั้ง 7 อําเภอ และบทบาทที่สําคัญซึ่งกําลังดําเนินการไป

ไดอยางเห็นผลคือ การสนับสนุนการสรางเครือขายหมอดินอาสาและตั้งจุดเรียนรูงานพัฒนาที่ดิน

เพื่อการเรียนรูของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 

 3)   โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

  มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือเปน

หนวยงานที่ทําหนาที่ ติดตอประสานงานกับสวนราชการอื่นๆ เพื่อเรงรัดการพัฒนาแหลงน้ําขนาด

เล็ก สงเสริมกิจกรรมในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา การเกิดอุทกภัย รวมทั้งการวางแผนงาน

สงน้ําและบํารุงรักษาและระบายน้ํา จัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําทา น้ําฝน และปริมาณน้ําที่

สงเขาพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนยบริการเกษตรเคลื่อนที่ โครงการตาม

พระราชดําริและโครงการขนาดกลาง รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ การดําเนินงานของโครงการชลประทานศรีสะเกษในพื้นที่ลุมน้ําหวย

ทับทันนั้นเปนสวนหนึ่งของการวางแผนงานชลประทานทั่วทั้งจังหวัดศรีสะเกษ 

 4)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ 

  มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ เปน

หนวยงานผูจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และ

ประสานงานเพื่อการนําแผนไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึงเปนบทบาทหลัก สวนบทบาทอื่นๆ ท่ี

สําคัญคือ การดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไมในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน การจัดกิจกรรม

สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันในการสงวน 

อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา 

 จากการศึกษาบทบาทของหนวยงานราชการการที่เกี่ยวของโดยการสัมภาษณ

หัวหนาสวนราชการจากทั้ง 4 หนวยงาน สามารถวิเคราะหและสรุปไดวา หนวยงานราชการที่

เกี่ยวของคือหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการสวนกลางที่มีสํานักงานในจังหวัด 

ซ่ึงมีตนสังกัดแตกตางกันไป บทบาทและภารกิจของแตละหนวยงานมีท้ังที่เปนภารกิจเฉพาะและ

อาจมีบทบาทบางดานที่คลายคลึงกัน ท้ังนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปภาพรวมของบทบาทของหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของไดเปน 3 ประเด็นดังนี้คือ 1) การปฏิบัติงานตามภารกิจเฉพาะของแตละ

หนวยงานในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน เชน การพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก การจัดสรร
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น้ําสูพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกรและองคการเกษตรกร การสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
ของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน เปนตน  2) การเสริมสรางความรูความเขาใจของเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปใหทราบถึงแนวทางที่ถูกตองในการใชประโยชน อนุรักษ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน  3) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายของ
เกษตรกรและประชาชนเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการเขามาบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา
หวยทับทันรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
 5.1.2.2  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 
 ในการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
เฉพาะในสวนของบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่นั้น จากการศึกษาเบื้องตน
พบวา ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันทั้ง 7 อําเภอ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบอยู 19 แหง 
โดยแบงเปนองคการบริหารสวนตําบล 17 แหง และเปนเทศบาลตําบลอีก 2 แหง ทั้งนี้ในการศึกษา
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 3 ตําบล ซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายใน
การศึกษาคือ 1) องคการบริหารสวนตําบลกู อําเภอปรางคกู  2) องคการบริหารสวนตําบลหวยทับ
ทัน อําเภอหวยทับทัน และ 3) เทศบาลตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 แหง ซ่ึงผล
การศึกษาสามารถวิเคราะหและสรุปไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่มีบทบาทซึ่ง
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน 4 ดานดังนี้ 
  1) บทบาทดานการเปนผูวางแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ตําบลของตนเอง โดยแผนงานที่แตละทองถ่ินจัดทําจะมีลักษณะเปนแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หรือแผนพัฒนาตําบลประจําป เนื้อหาและกิจกรรมของแผนก็จะเกี่ยวของกับการ
คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ดานคือ ปาไม แหลง
น้ํา และที่ดิน อยางครอบคลุม ทั้งนี้การดําเนินงานตามแผนงานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดวาง
ไวจําเปนตองดําเนินงานรวมกับผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
  2) บทบาทดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จากการ
สัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งไดใหความเห็นที่สอดคลองกันวา นอกจากการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว ส่ิงที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ทําไปพรอมกันคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงการดําเนินงานจะอยูใน
แผนพัฒนาตําบลดวย โดยจะจัดใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การ
สงเสริมการทําเกษตรอินทรียเพื่อชวยเหลือเกษตรกรดานตนทุนการผลิต การจัดสรางแหลงน้ําทั้งน้ํา
บาลดาลและประปาหมูบาน การพัฒนาระบบสาธารณสุขระดับครัวเรือน เปนตน 
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  3) บทบาทดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยราชการอื่นๆ ซ่ึงดําเนินการ
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํา บทบาทในดานนี้เปนบทบาทเกี่ยวกับการประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นที่ใกลเคียงหรือ
หนวยงานราชการอื่นๆ ที่เขามาทํางานในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากงานการจัดการลุมเปนงานที่ขอบเขต
กวางขวางไมสามารถจัดทําใหสําเร็จดวยหนวยงานเดียวได จึงตองขอความรวมมือจากหนวยงาน
อ่ืนๆ เชน เทศบาลตําบลบึงบูรพซ่ึงอยูปลายน้ําตองประสานความรวมมือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่อยูเหนือน้ําขึ้นไปรณรงคไมใหประชาชนริมฝงหวยทับทันลดการใชสารเคมีทําการเกษตร
และหามทิ้งส่ิงปฏิกูลลงสูลําหวย เพื่อแกไขปญหาสารเคมีและส่ิงปฏิกูลไหลมาสะสมที่บริเวณปลาย
น้ํา สําหรับการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอกมักจะเกิดขึ้นเมื่อหนวยงานราชการขอความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเขาดําเนินงานในพื้นที่ เชน การจัดกิจกรรมถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร การใหความรูดานการแกไขปญหาน้ําและดินแกเกษตรกรในพื้นที่ 
จําเปนตองขอความรวมมือจากองคกรปกครองทองถ่ินใหสนับสนุนดานสถานที่และการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่รับทราบอยางทั่วถึงเพื่อเขามารวมกิจกรรม 
  4) บทบาทดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงการแสดงบทบาทดานนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งหรือดําเนินงานของประชาชนซึ่งไดรวมตัวกันเปนกลุมตางๆ 
เชน คณะกรรมการปาชุมชน องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน เปนตน จากการศึกษาพบวาผูให
สัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันวาบทบาทดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการลุมน้ํามีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของประชาชนเพื่อเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในทุกกระบวนการจะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนงานให
เกิดผลสําเร็จไดและการแกไขปญหาตางๆ ตรงกับความตองการของชุมชนในพื้นที่ 
 ผูวิจัยวิเคราะหและสรุปวา การแสดงบทบาททั้ง 4 ดานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินคอนขางมีความเหมาะสม เพราะบทบาททั้ง 4 ดานมีความสอดคลองและสัมพันธกัน 
ครอบคลุมงานดานการจัดการลุมน้ําไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การที่องคกรปกรองสวนทองถ่ิน 
เปนหนวยงานที่อยูในพื้นที่ใกลชิดกับชุมชน มีความเขาใจในสภาพปญหาตางๆ เปนอยางดี จึงทําให
เปนที่คาดหวังจากชาวบานและชุมชนในพื้นที่วาจะเปนผูมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันตอไป 
 5.1.2.3  บทบาทของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํา 
 สําหรับการศึกษาบทบาทของชุมชนในพื้นที่ที่มีตอการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับ
ทัน ผูวิจัยมุงศึกษาพื้นที่ในระดับตําบล เฉพาะ 3 ตําบลซึ่งไดเลือกเปนพื้นที่เปาหมายในการศึกษา 
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โดยใชวิธีการศึกษาจากการสัมภาษณผูนําชุมชนอันไดแกกํานันหรือผูใหญบานของแตละตําบล 
เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาจะเปนผูที่ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดดีที่สุด ซ่ึงจากขอมูลการ
สัมภาษณ ผูวิจัยสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา บทบาทของชุมชนในพื้นที่ที่มีตอการบริหารจดัการ
ลุมน้ําหวยทับทันมี 3 ดานดวยกันคือ  
  1) บทบาทดานการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรดิน ปาไม แหลงน้ําในพื้นที่
ของตนเอง ซ่ึงการดําเนินงานของชาวบานในแตละตําบลจะมีลักษณะของการรวมตัวกันเพื่อรวมกัน
วางแผนการอนุรักษ ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน เชน 
ชาวบานในตําบลกูและตําบลหวยทับทันไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนขึ้นมาเพื่อรวมกัน
จัดการพื้นที่ปาชุมชนในพื้นที่ตนเอง 
  2) บทบาทดานการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน
อ่ืนๆ ในการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทัน บทบาทดานนี้ไดแกการที่ชาวบานในชุมชนตางๆ เปน
ผูรวมลงมือลงแรงปฏิบัติงาน หรือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ทองถ่ินหรือหนวยงานรัฐจัด
ขึ้น จากการสัมภาษณผูนําชุมชนใหความเห็นที่สอดคลองกันวาเปนหนาที่สําคัญของชาวบานที่จะ
ใหความรวมมือชวยเหลือการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพราะถาชาวบานไมรวม งานอาจไม
สําเร็จได 
 
 นายธนัชพงศ  เจนพิทักษกุล (กํานันตําบลกู, 2550) กลาววา  
  
 บทบาทชุมชนคือจัดการพื้นที่ของตนเอง  เ ร่ืองการจัดสรรน้ําเขาสูที่นา จะ

ประสานงานกับ อบต. เร่ืองการสรางแหลงน้ําในบริเวณชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค 
ทาง อบต. เขาจะมีงบประมาณสําหรับสวนนี้ เราก็ประสานงานเขารวมวางแผน
และชวยงานตามที่ อบต. ขอมา  

 
 มนพัทธ  วงษศา (กํานันตําบลหวยทับทัน, 2550) ไดกลาวในเรื่องเดียวกันนี้วา 
 
 ใหชาวบานรวมกันดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ที่ดิน น้ํา ปาของชุมชน 

เวลา อบต. เขาจัดประชุมทํางานอนุรักษ ผมก็ตองประสานใหผูใหญบานนํา
ชาวบานเขารวม เวลาที่ดินหรือเกษตรอําเภอเขาลงพื้นที่เราก็พาชาวบานไปรวม
ทํางาน นี่ถาเราไมพาคนไปรวม เขาทํางานไมไดเลย เพราะไมมีคน 
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  ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาบทบาทดานนี้ของชุมชนมีความสําคัญมาก เนื่องจากการ
ดําเนินงานดานการจัดการและพัฒนาลุมน้ําของหนวยงานใดก็ตาม จําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากชาวบานและชุมชนเจาของพื้นที่ เพราะหากชาวบานและชุมชนไมใหความรวมมือหรือตอตาน
อาจจะทําใหไมสามารถขับเคลื่อนงานใหสําเร็จได 
  3) บทบาทดานการรวมตัวกันของชาวบาน/ชุมชนในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา เพื่อจัดตั้ง “องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน” ซ่ึงมีลักษณะเปนองคกรชุมชนภายใน
พื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา “องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน” เกิดขึ้นไดโดย
เปนผลพวงมาจากโครงการนํารองบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําหวย
ทับทัน ซ่ึงเปนโครงการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ที่เคยเปนเจาภาพ ถึงแมโครงการจะชะงัก
ลงไปแตองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันก็ยังคงอยู แตปรับบทบาทเปน องคกรกลางเพื่อ
ประสานงานระหวางชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา ในการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการลุมน้ําของชุมชนรวมกันโดยมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน เชน การจัดกิจกรรมใหความรูและการพัฒนาแกนนํา
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

            นอกจากนี้องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ยังเปนตัวแทนชุมชนตางๆ เขา
รวมเสนอความคิดเห็น นําเสนอปญหาตางๆ ของชุมชนในการประชุมระดับอําเภอหรือระดับ
จังหวัด เพื่อใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบและไดบรรจุเปนแผนของหนวยงานของตน
เพื่อแกไขปญหานั้น 
  สําหรับรูปแบบขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน จะมีคณะกรรมการ
เครือขายลุมน้ําหวยทับทัน เปนคณะกรรมการชุดใหญจํานวน 20 คน ซ่ึงเปนตัวแทนจากชุมชนตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และมีคณะกรรมการเครือขายพื้นที่ตนน้ํา พื้นที่กลางน้ํา และพื้นที่ปลาย
น้ํา เปนเครือขายประสานงานในระดับพื้นที่ตําบลและหมูบาน ทั้งนี้จากการศึกษา พบวา ในสวน
ของลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จะอยูในพื้นที่กลางน้ํา และพื้นที่ปลายน้ํา ซ่ึงจะมี
ตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการเครือขายพื้นที่กลางน้ําและทายน้ํา รวมไปถึงการรวมเปน
คณะกรรมการชุดใหญดวย แตปญหาที่พบในขณะนี้คือ การขาดการประสานงานกันของตัวแทนที่
มากจาก 2 จังหวัด 
  นางบุญมี  ทองคํา (ผูประสานงานองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) 
ใหความเห็นวา “ศรีสะเกษอยูในพื้นที่กลางและทายน้ํา แตเวลาทํางานไมมีการประสานกับฝาย
สุรินทร เหมือนกับวาทางสุรินทรเขาคิดวาเขาเปนพื้นที่สวนใหญ เวลาจะประชุมเราตองเปนฝายไป
รวมไปตามเขา” 
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ภาพที่ 5.2  โครงสรางขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 

 
  ดวยสภาพที่เครือขายทั้ง 3 พ้ืนที่ในลุมน้ําหวยทับทัน มีสวนประกอบมาจาก

ชุมชนจากทั้ง 2 จังหวัด สงผลใหการดําเนินงานในบางครั้งมีลักษณะตางคนตางทําฝายจังหวัด

สุรินทรก็จะประสานงานกับ อปท. และหนวยงานราชการฝงจังหวัดสุรินทร ฝายจังหวัดศรีสะเกษก็

เชนกัน ทําใหการดําเนินงานเพื่อจัดการแกไขปญหาลุมน้ําไมคอยไดผล โดยเฉพาะปญหาน้ําทวม

และปญหาคุณภาพของน้ําในพื้นที่ปลายน้ํา เปนตน 

  ผูวิจัยวิเคราะหวาบทบาทขององคกรชุมชนดังกลาวเปนบทบาทที่จะมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในอนาคต เนื่องจากการสามารถเปน

ศูนยกลางของชุมชนในพื้นที่และเปนชองทางใหมของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานบริหารจัดการลุมน้ําโดยชุมชนและการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ตอไป 

  

 จากผลการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของแตละภาคสวนนั้น จะเห็นไดวาแตละ

ภาคสวนอันไดแก หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และชุมชน

ในพื้นที่ มีบทบาทที่ท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกันไป ซ่ึงความแตกตางในการแสดงบทบาทเปน

ผลมาจากภารกิจ ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญของแตละภาคสวน โดยผูวิจัยไดสรุปบทบาท

ของทั้ง 3 ภาคสวนไดดังตารางที่ 5.3 

  

 

 

 

องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน

เครือขายพื้นที่ตนน้ํา เครือขายพื้นที่กลางน้ํา เครือขายพื้นที่ปลายน้ํา
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ตารางที่ 5.3   เปรียบเทียบบทบาทของแตละภาคสวนที่มีตอการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน   

พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 

หนวยงาน/องคการ             บทบาทที่สําคัญตอการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 

 

1. บทบาทดานการปฏิบัติตามภารกิจเฉพาะของแตละ

หนวยงาน ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน เชน การพัฒนาแหลง

น้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก การจัดสรรน้ําสูพ้ืนที่

การเกษตร การพัฒนาทักษะความรูของเกษตรกรในพื้นที่ 

การสงเสริมการใชเกษตรอินทรีย เปนตน 

2. บทบาทดานการเสริมสรางความรูความเขาใจของเกษตรกร

และประชาชนทั่วไปใหทราบและเขาใจถึงแนวทางที่

ถูกตองในการใชประโยชน อนุ รักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 

3. บทบาทดานการสงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายของ

เกษตรและประชาชนเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําหวยทับทันรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ เชน เครือขายหมอดินอาสา กลุมยุว

เกษตร เปนตน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พ้ืนที่ 

1. บทบาทดานการเปนผูวางแผนเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลของ

ตนเองและดําเนินงานตามแผนรวมกับผูนําชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่ 

2. บทบาทดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

เชน การจัดตั้งกลุมอาชีพ การจัดสรางแหลงน้ําทั้งน้ําบาดาล

และประปาหมูบาน การพัฒนาระบบสาธารณสุขระดับ

ครัวเรือน เปนตน 

3. บทบาทดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานราชการอื่นๆ 

ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวของกับการจัดการและพัฒนาลุมน้ํา 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

หนวยงาน/องคการ             บทบาทที่สําคัญตอการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

 

 

4. บทบาทดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทัน โดยการใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมตางๆ เช น 

คณะกรรมการปาชุมชน องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 

เปนตน 

 

ชุมชนในพื้นที่ 1.  บทบาทดานการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรดิน แหลงน้ํา 

และปาไม ในพื้นที่ของตนเอง 

2. บทบาทดานการใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ในการบริหารจัดการลุมน้ําหวย

ทับทัน เชน การลงมือลงแรงปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรม 

เปนตน 

3. การรวมตัวกันของชาวบาน/ชุมชนในพื้นที่เพื่อจัดตั้ง 

“องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน” ซึ่งมีลักษณะเปน

องคกรชุมชน ในการดําเนินงานบริหารจัดการ/พัฒนาลุมน้ํา

หวยทับทันและประสานงานกับทองถิ่นหรือหนวยงาน

ภายนอกเพื่อเสนอขอคิดเห็นและปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

พ้ืนที่ 

 

 

 จากการศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวม

ไปถึงบทบาทของภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา โครงสรางการบริหารจัดการ

จะประกอบดวย หนวยงานและองคกรที่คอนขางหลากหลาย ท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และชุมชนตางๆ ในพื้นที่ การบริหารจัดการจึงมีลักษณะที่ขาดความมีเอกภาพ ขาด

การบูรณาการ กลาวคือ มีลักษณะที่หนวยงานหรือภาคสวนตางๆ จะดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับ
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มอบหมายหรือตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู มีการแสดงบทบาทของแตละฝายที่อาจมีทั้งที่สอดคลองกัน
หรือไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประสานงานที่มีจะเปนเพียงการประสานงานเพื่อขอ
ความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางภาคสวนตางๆ เทานั้น แตยังไมมีการประสานงานเพื่อวาง
แผนการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในภาพรวมอยางบูรณาการ ดวยลักษณะดังกลาว จึงเกิด
ปญหาคือไมมีความชัดเจนวาใครเปนผูมีบทบาทหลัก ไมมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบหรือไมมี
เจาภาพในการบริหารจัดการนั่นเอง 
 5.1.3  การประสานงานระหวางหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวย
ทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 สําหรับการศึกษาในประเด็นของการประสานงานระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดศึกษาโดยสัมภาษณจากกลุมเปาหมายจากทั้ง 3 ภาคสวน ซ่ึงก็มีผูใหสัมภาษณ
ไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวหลายทาน ซ่ึงความเห็นที่นาสนใจ เชน 
 
 นายวรวุธ  พรหมมา (ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ, 2550) ไดกลาววา 
  
 “หนวยงานที่เราตองประสานอยูตลอดคือสํานักงานเกษตรเพราะการปลูกพืชกับ

การใชน้ําจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนในฤดูทํานา ชลประทานกับเกษตร
ตองประสานงานกันเพื่อจัดสรรน้ําใหพอเพียง สวนงานดานอื่นๆ ก็ประสาน ทํา
หนังสือไปยังหนวยงานตามปกติ ถามีเรื่องสําคัญๆ หรือเร่ืองดวนก็โทรคุยกันกับ
หัวหนาหนวยอ่ืน ซ่ึงสนิทสนมกันอยูแลว” 

 
 ในสวนของ นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง (หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน, 2550) ไดกลาวไว
อยางสอดคลองกันวา “ก็เจอกันตามที่ประชุมก็คุยกัน ตกลงกัน ที่ประชุมจังหวัดก็เจอกันบอย จะเอา
ยังไงก็ตกลงกันแลวไปกําหนดแผนทําโครงการไมใหซํ้าซอนกัน ชวยประหยัดไดมาก” 
  
 จากขอมูลความเห็นทั้งหมด ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาการประสานงานในระดับของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จะใชการประสานงานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ใน
สวนที่เปนทางการ คือ เมื่อมีงานที่ตองขอความรวมมือหรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นก็จะ
ออกหนังสือไปยังหนวยงานนั้น สวนการประสานงานแบบไมเปนทางการ คือ การใชความสัมพันธ
สวนตัวระหวางหัวหนาสวนราชการโดยใชการโทรศัพทเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือการพูดคุย
ปรึกษากันในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการทั้งจังหวัด  
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 สําหรับในสวนของการประสานงานในระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน
นั้น ผลการศึกษาจากความเห็นของผูนําชุมชนและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญ
เห็นสอดคลองกันวา จะมีการประสานงานกันอยางใกลชิด ลักษณะการประสานงานจะเปนแบบไม
เปนทางการ เพราะสวนใหญจะรูจักกันหรือเครือญาติกันอยูแลว อีกทั้งการดําเนินงานของ อปท. 
ตองพึ่งความรวมมือจากชาวบานหรือคนในชุมชนเปนหลัก จึงตองประสานงานกับผูนําชุมชนของ
แตละชุมชนอยางใกลชิด นอกจากนี้ทาง อปท. ตองประสานงานกับ อปท. ที่อยูใกลเคียงสําหรับการ
ดําเนินงานดวย เพื่อใหงานจัดการลุมน้ําประสบผลสําเร็จ 
 5.1.4  กระบวนการดําเนินงานและวิธีการจัดการลุมน้ํา 
 สําหรับการศึกษาในประเด็นของกระบวนการและวิธีการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยมุงศึกษาใน 2 ประเด็นคือ ศึกษาวาหนวยงานราชการมีวิธีการดําเนินงาน
จัดการลุมน้ําหวยทับทันอยางไร และในระดับพื้นที่ตําบลทั้ง 3 ตําบล มีการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนอยางไร ซ่ึงจากการศึกษาสามารถอธิบาย
กระบวนการและวิธีการจัดการลุมน้ําไดดังนี้ 
  5.1.4.1 การจัดการลุมน้ําโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับ
ทันจาก 4 หนวยงาน คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ โครงการ
ชลประทานศรีสะเกษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
ศึกษาวาแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการลุมน้ําอยางไรบาง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
  กระบวนการดําเนินงานเพื่อการจัดการลุมน้ําโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสวน
ใหญจะดําเนินงานในรูปแบบของการจัดทําโครงการพัฒนาดานตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดการลุม
น้ํา ทั้งดานการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในลุมน้ํา การ
พัฒนาการเกษตร และการสรางการเรียนรูแกประชาชนดานการจัดการลุมน้ํา โดยกระบวนการของ
การจัดทําโครงการตางๆ ในแตละปงบประมาณ จะเริ่มจากการรับนโยบายและยุทธศาสตรมาจาก
สวนกลาง ไดแก กระทรวง และกรม ที่หนวยงานสังกัด รวมไปถึงการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ จากทานผูวาราชการจังหวัด แลวนําทั้ง 2 สวนมาพิจารณา เปนแนวทาง
ในการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของแตละหนวยงาน สําหรับในสวนของ
งบประมาณ โดยสวนใหญจะเปนงบประมาณตามปกติ ซ่ึงไดรับการจัดสรรจากสวนกลางประจําป
งบประมาณนั้นๆ 
  ทั้งนี้การการสัมภาษณหัวหนาสวนราชการตางๆ พบวาแตละหนวยงานมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 
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   1) สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
   จากการสัมภาษณเกษตรจังหวัด ไดขอมูลวา โครงการสําคัญที่ไดจัดทําใน
พื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันมีดังนี้คือ 
    (1) โครงการจัดสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในทุกอําเภอ 
อําเภอละ 1 ตําบล 
    (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรใหเปนมืออาชีพในการผลิต     โดย
ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อจัดทีมวิทยากรสงเสริม
การเกษตรลงพื้นที่ใหความรูดานการการพัฒนาเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการใหคําแนะนําการทํา
เกษตรอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิตรวมถึงแนะนําชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
โดยเฉพาะขาว การแนะนําเรื่องการแปรรูปผลผลิตและการทําบรรจุภัณฑ การสงเสริมการปลูกพืช
ใหมๆ นอกเหนือจากขาว เชนยางพารา หรือการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เปนตน โดยการดําเนินงาน
โครงการตางๆ จะมีผูดูแลคือ สํานักงานเกษตรของแตละอําเภอ ซ่ึงจะพยายามจัดกิจกรรมเวียนให
ครบทุกตําบล 
    (3) โครงการพัฒนาองคกรเกษตรและเครือขาย   มีกิจกรรมยอยคือ 
กิจกรรมการพัฒนากลุมของเกษตรกรใหความเขมแข็ง  โดยเฉพาะการพยายามตั้งกลุมเกษตรกรใน
แตละหมูบาน โดยแนะนําใหมีการตั้งกรรมการกลุมเพื่อเปนผูประสานงานการขอรับบริการจาก
ราชการ รวมถึงการตอรองเพื่อซ้ือปุยราคาถูก  รวมไปถึงกิจกรรมการจัดใหมีกลุมยุวเกษตรใน
โรงเรียน โดยประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในตําบลใหจัดนักเรียนโรงเรียนละ 
10 คน ฝกและใหความรูดานเกษตรเพื่อตั้งเปนกลุมยุวเกษตรของตําบล 
   โดยที่เกษตรจังหวัดไดใหขอมูลวา การดําเนินงานอันเกี่ยวของและสงเสริม
ภารกิจการจัดการลุมน้ําหวยทับทันของทางสํานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอนั้น จะเนนที่
การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนสําคัญเพราะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหความรูและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร นอกจากนี้ยังเห็นวา การดําเนินงานของสํานักงานเกษตรยัง
ตองยึดกับพื้นที่การปฏิบัติงานในระดับอําเภออยู ไมไดยึดขอบเขตของลุมน้ําเปนพื้นที่ปฏิบัติการ 
แตอยางไรการที่สํานักงานเกษตร โดยเฉพาะสํานักงานเกษตรอําเภอไดดําเนินงานโครงการตางๆ 
ในอําเภอหรือตําบลซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันทั้ง 7 อําเภอ ก็ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานจัดการและพัฒนาลุมน้ําหวยทับทันเชนกัน 
   2) สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 
   จากการศึกษาพบวา ทางสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษมีโครงการที่สําคัญอัน
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ 
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    (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่/คาราวานดินแกจน  เปนโครงการที่
จัดทําทุกป ซ่ึงมีกิจกรรมคือการบริการวิเคราะหดินและคําแนะนําการจัดการดิน น้ํา พืช โดยการนํา 
“โปรแกรมการจัดการดินและปุยรายแปลง” เพื่อคํานวณความอุดมสมบูรณและวิเคราะหของดิน 
เพื่อใหคําแนะนําเกษตรกรใหใสปุยอยางเหมาะสมกับสภาพดินและความตองการของพืชซ่ึงปลูก
มากในพื้นที่หวยทับทันคือขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ซ่ึงจะชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต
ได การดําเนินงานตามโครงการนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดไดสงขาราชการไปอบรมการใช
โปรแกรมดังกลาว เพื่อไปเปนวิทยากรในพื้นที่ มีการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวไวที่องคการบริหาร
สวนตําบล ใหหมอดินอาสาประจําตําบลเปนผูดูแล 
    (2) โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน      โดยคัดเลือก
อาสาสมัครแตละตําบลเพื่อมาอบรมกับสถานีพัฒนาที่ดิน โดยหมอดินอาสาประจําตําบลจะเปนผู
ประสานงานเผยแพรขอมูลกิจกรรมดานการพัฒนาที่ดิน ใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการปรับปรุง
ดินของเกษตรกรเปนรายแปลง 
    (3) โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
สาธิตการผลิตและใชสารอินทรีย-ชีวภาพ รณรงคงดเผาฟางและตอซังพืชโดยเฉพาะกอนฤดูทํานา 
    (4) โครงการฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยรณรงค
และรวมกับชาวบานปลูกหญาแฝกริมตล่ิงหวยทับทันและริมคลองสงน้ําไปสูไรนาตางๆ 
   3) โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
   จากการสัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ไดขอมูลวา
การดําเนินงานดานการจัดการน้ําในพืน้ทีลุ่มน้ําหวยทับทันอยูในความรับผิดชอบของ สวนการ
บริหารจัดการน้ําที่ 4 (สบ.4) และสวนการบริหารจัดการน้ําที่ 5 (สบ.5) ซ่ึงจะเปนผูจัดการในพื้นที่
ลุมน้ําหวยทับทัน 7 อําเภอ โดยจะเปนผูจัดสรรน้ําเพือ่การเกษตรโดยในฤดูฝนหรือชวงการทํานา 
พื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันจะมีปริมาณน้ําที่พอเพียงสามารถขยายพืน้ที่การเพาะปลูกโดยเฉพาะนาขาว
ใหมากขึน้ไดทุกป ผลผลิตก็มีปริมาณมากขึ้น แตสําหรับฤดูแลงกม็ีปญหาขาดแคลนน้ําอยางมาก 
โดยเฉพาะอําเภอปรางคกูและอําเภอหวยทบัทัน ซ่ึงประสบปญหาการขาดแคลนน้ํามากจนตอง
ประกาศเปนเขตภัยพิบัตเิกือบทุกป ทางโครงการชลประทานไดพยายามแกไขปญหาระยะสั้นโดย
ขุดลอก ค ู คลอง อางเก็บน้ําที่มีอยูในพื้นที่ชลประทานเพื่อกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝนใหมากทีสุ่ด 
นอกจากนี้ไดประสานงานกบั อบต. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในพื้นทีลุ่มน้ําโดยการขุดบอดิน หรือ
สระน้ําในพืน้ที่นาหรือไรของตนเอง เพื่อเปนแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภคและใชในการเกษตร
ในชวงฤดแูลงโดยเฉพาะใชในการปลูกพริก  



 119

   สวนการแกไขปญหาระยะยาวโดยการสรางแหลงน้ําใหมในพื้นที่ลุมน้ําหวย
ทับทันที่ปผานมา ชลประทานไดจัดสรางฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายบานพะเนา  
ต.ปราสาท อ.หวยทับทัน เพื่อเปนแหลงน้ําเพิ่มเติมอีกหนึ่งแหงในพืน้ที่อําเภอหวยทับทัน ซ่ึงเปน
โครงการเดียวที่สรางขึ้นในป 2550 สวนการดําเนินการอืน่ๆ ยังไมมีมากนัก มีเพียงแคการซอมบํารุง
ระบบสงน้ําและทางลําเลียงใหญ 
   งานอีกดานที่โครงการชลประทานศรีสะเกษพยายามทําอยูคือการพยายาม
สรางกลไกของกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันใหเขมแข็งขึ้น แตยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากเกษตรกรผูใชน้ําทําการเกษตรและชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทบัทันทั้งในเขต
จังหวดัสุรินทรและศรีสะเกษยังไมมกีารรวมตัวกันเปนกลุมที่ชัดเจนและไมเขมแข็ง เพราะเกษตรกร
สวนใหญจะสนใจเรื่องน้ําเฉพาะฤดูทํานาเทานั้น 
   4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ 
   จากการสัมภาษณทานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดัศรีสะเกษ
ไดขอมูลวา ทางสํานักงานไมคอยมกีารดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําหวยทับทัน
โดยตรงมากนกั แตจะเปนผูรวบรวมขอมูลของแตละพื้นทีแ่ตละลุมน้ํา เพื่อจดัทําแผนงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดศรีสะเกษ และประสานงานกับหนวยงานปฏิบตัิ
อ่ืนๆ เพื่อดําเนนิงานมากกวา 
   สวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับ
ทนัคือ   จะเปนผูรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทั้งหมดของลุม
น้ําหวยทับทัน มีการจัดการขอมูลใหเปนระบบเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับหนวยงานอื่นๆ   เพื่อใชใน
การวางแผนจัดการและพัฒนาลุมน้ําหวยทับทันตอไป   นอกจากนี้ เนื่องจากทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแผนงานดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุก
พื้นที่ ลุมน้ําของจังหวัดศรีสะเกษในการสงวน   อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําของตน   ซ่ึงในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันก็มีการจัดกิจกรรมรวมกลุมของคน
ในพื้นที่จัดตั้งเปนองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน   จึงไดมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของเครือขายบางเปนครั้งคราว 
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ภาพที่ 5.3   แสดงการพัฒนาแหลงน้ําโดยการสรางฝายหวยทับทันของโครงการ
ชลประทานศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.4  แสดงการจัดสรรน้ําสูพื้นที่นาในตําบลหวยทับทัน 
   
 
  จากการศึกษาวิธีการดําเนินงานจัดการลุมน้ําโดยหนวยงานราชการ ผูวิจัยวิเคราะห
และสรุปไดวา  หนวยราชการยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  เนื่องจากการ
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ดําเนินงานหรือโครงการตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นจะเปนเรื่องของการจัดสรางและบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก   การอนุรักษดิน แหลงน้ํา และปาไม  การสงเสริมการเกษตร 
และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร   การดําเนินงานดังกลาวเปนงานที่ตองใช
งบประมาณสูง ใชองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของแตละ
หนวยงานในหลายๆ โครงการ จําเปนตองประสานงานกับองคกรปกรองสวนทองถ่ินในพื้นที่ รวม
ไปถึงผูนําชุมชนและชาวบานใหเขารวมเปนผูปฏิบัติงานดวย 
  ผูวิจัยมีขอสังเกตวา    การดําเนินงานของหนวยงานราชการตางๆ   ยังยึดขอบเขตการ
ปกครองเปนพื้นที่ในการปฏิบัติงานเปนหลัก    ยังไมไดมีการยึดขอบเขตของลุมน้ําเปนพื้นที่
ปฏิบัติการ    โดยสังเกตไดวาการดําเนินงานโครงการตางๆ   จะมีเปาหมายในพื้นที่อําเภอตางๆ ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวไมไดตอบสนองกับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวใหมซ่ึงใช
พื้นที่ลุมน้ําเปนขอบเขตปฏิบัติ    อาจจะสงผลใหไมสามารถวางแผนรวมเพื่อบริหารจัดการลุมน้ําได
อยางบูรณาการ 
  5.1.4.2 การจัดการลุมน้ําในพื้นที่ตําบลตางๆ 
  ในการศึกษาวิธีการจัดการลุมน้ําในระดับพื้นที่ตําบลตางๆ ทั้ง 3 ตําบลซึ่งเปนพื้นที่
เปาหมายศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมไปถึงชาวบานและชุมชนในตําบล
นั้นมีวิธีการจัดการอยางไร ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนํา
ชุมชน สามารถอธิบายวิธีการจัดการของแตละชุมชนไดดังนี้ 
   1) การจัดการในพื้นที่ตําบลกู 
   ตําบลกูอยูในบริเวณพื้นที่กลางน้ําของลุมน้ําหวยทับทัน เปนบริเวณที่เปนที่
ราบ   จึงเปนพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรไดดี     ในฤดูฝนมีปริมาณน้ําที่พอเพียงตอการทํา
การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลัก แตก็มีปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดู
แลงเชนกัน จากการศึกษาการจัดการลุมน้ําในพื้นที่ตําบลกู พบวามีแนวทางและวิธีการจัดการ
ดังนี้คือ 
   ทางองคการบริหารสวนตําบลกูเปนผูวางแนวทางการจัดการลุมน้ําภายใน
พื้นที่ โดยการดําเนินงานจัดการลุมน้ําถือเปนงานสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลกู
ในชวง 3 ป (แผนพัฒนา 3 ป) ระหวาง พ.ศ. 2550-2552 ทั้งนี้ยุทธศาสตรดังกลาวมีทั้งหมด 8 ดาน 
แตถานับเฉพาะยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําโดยตรงจะประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
   - ยุทธศาสตรดานแหลงน้ํา มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนจัดหาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหเพียงพอตอความ
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ตองการของประชาชน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆ ใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจากการ
ดําเนินการที่ไดดําเนินการแลวคือ การกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําประปาหมูบานทั้ง 17 หมู และการจัดหาน้ําดื่มสะอาดใหเพียงพอ 
   - ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย
เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน และปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน และบูรณาการการมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อให
ชุมชนนาอยูยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมที่ไดจัดทําไปแลว คือ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหแกเยาวชนในหมูบานตางๆ การจัดทํารังวัดและแนวรั้วลอมรอบที่สาธารณะ
ประโยชน การจัดปลูกตนไมและพืชคลุมดินตามแนวสองขางทาง คันคูหวย หนองคลอง การจัด
กิจกรรมวันปลูกตนไมในทุกป 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มี
เปาหมายที่สําคัญ คือ การสรางอาชีพใหแกชาวบานในพื้นที่ เพื่อมีรายไดที่พอเพียง  ไมเดือดรอนจน
ตองไปบุกรุกที่สาธารณะและทําลายปาไมเพื่อหารายได โดยกิจกรรมที่ไดจัดทํา คือ สงเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย และพัฒนาและสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ อันประกอบดวย กลุมเย็บผา กลุมทําอิฐ
ซีเมนต อิฐดินซีเมนต กลุมจักรสาน กลุมทําปุยอินทรีย กลุมทอผาไหมมัดหมี่ 
   นอกจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3 ปแลว ทาง อบต.กู ตองมีการ
จัดการเพื่อแกไขปญหาตางๆ   ซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการตื้นเขินของลําหวย
ชวงที่ไหลผานตําบลกู ซ่ึงทาง อบต. ก็ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกทุกป แตไมนานก็ตื้นเขิน
เหมือนเดิม 
   สําหรับการจัดการของชาวบานและชุมชนในพื้นที่ตําบลกู จากการศึกษา
โดยสัมภาษณผูนําชุมชนพบวา ทางชุมชนไดจัดการโดยยึดเอากรอบยุทธศาสตรของ อบต. เปน
แนวทางดวยและผสมผสานกับแนวทางการจัดการของชุมชนที่มีมากอนแลว 
   โดยในดานการจัดการน้ําและแหลงน้ํา กํานันและผูใหญบานของแตละหมู
จะชักชวนใหชาวบานรวมกันดูแลรักษาความสะอาดของลําหวยและแหลงน้ําตางๆ   นอกจากนี้
ผูใหญบานและชาวบานในหมูบานที่ติดกับลําหวยคือบานโสน หมู 10 บาน, บานเกาะ หมู 11 และ
บานพอก หมู 12 จะออกกฎเกณฑของชุมชนเพื่อเปนขอปฏิบัติรวมกันคือ เร่ืองการหามทิ้งขยะและ
เศษวัสดุการเกษตรตางๆ ลงลําหวย หามบุกรุกที่สาธารณะริมฝงหวยทับทันเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและ
ออย เปนตน 
   สวนการจัดการอนุรักษปา โดยเฉพาะปาในพื้นที่ชุมชนตําบลกู คือ ปาบาน
พอก ทางชาวบานก็มีการจัดการรวมกัน โดยปลูกปาเพิ่มเติมบริเวณที่เส่ือมโทรม มีกฎระเบียบหาม
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ตัดไม ใหชาวบานรวมกันสอดสองดูแลไมใหมีการบุกรุกที่ปา แตอยางไรก็ตามยังไมมีการจัดตั้งเปน
คณะกรรมการจัดการปาที่เปนรูปธรรม กฎระเบียบมีลักษณะหลวมๆ ยังไมมีความชัดเจน อาศัย
เพียงแตการมีสํานึกของชาวบานที่จะชวยกันดูแลรักษาปาของชุมชนเทานั้น 
   การจัดการลุมน้ํารวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกูกับชาวบาน
และชุมชนในพื้นที่เปนไปอยางคอนขางราบรื่น มีการประสานงานกันอยางใกลชิด ทาง อบต.และ
ผูนําชุมชนรวมกันจัดประชุมชาวบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหชาวบานมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดการและแกไขปญหาลุมน้ํารวมกัน ทําใหความสัมพันธของทั้ง 2 
ฝายคอนขางดี กรณีที่เห็นชัดเจนคือ ทาง อบต. จัดกิจกรรมวันปลูกตนไมประจําป ชาวบานก็เขารวม
มาก หรือเมื่อทางชาวบานตองการจัดตั้งกลุมอาชีพเสริม ทางอบต.ก็ใหความชวยเหลือสนับสนุน
เงินทุนจัดตั้งกลุมบางสวนและประสานงานใหศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนปรางคกูชวยแนะ
แนวอาชีพให ซ่ึงทําใหชาวบานมีรายไดที่ดีขึ้นและไมจําเปนตองไปทําลายทรัพยากรเพื่อหารายได 
   ผูวิจัยมีขอสังเกตวา สาเหตุที่การดําเนินงานรวมกันระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลและชุมชนเปนไปอยางราบรื่น ประสานงานกันอยางใกลชิด เนื่องจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกูและกํานันตําบลกูเปนเครือญาติกัน ทําใหการดําเนินงานรวมกันไมมีปญหา
ความขัดแยงและถือเปนปจจัยสนับสนุนใหการจัดการลุมน้ําไดรับการตอบสนองจากชาวบานใน
พื้นที่ ซ่ึงใหความสนับสนุนและรวมมืออยางเต็มที่ 
   2) การจัดการในพื้นที่ตําบลหวยทับทัน 
   ชุมชนในพืน้ทีต่ําบลหวยทับทันก็เชนเดียวกับตําบลกู คือตั้งอยูบริเวณกลาง
น้ําของลุมน้ําหวยทับทัน สภาพการใชประโยชนจากพืน้ที่คลายคลึงกันคือเปนนาขาวเสียสวนใหญ 
และมีปญหาขาดแคลนน้ําอยางมากในชวงฤดูแลง แตทั้งนี้ก็มีปญหาเฉพาะชุมชนโดยเฉพาะการ
ลักลอบตัดไมบริเวณปาริมฝงหวยทับทันเพื่อนําไปเผาถาน รวมถึงความขัดแยงของชาวบานที่เหน็
ดวยและไมเหน็ดวยกับการปลูกตนยูคาลปิตัสในพื้นที ่ จากการศึกษาพบวาพืน้ที่ตาํบลหวยทับทนัมี
วิธีการจัดการดังนี ้
   ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน จะอยูในลักษณะของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาตําบลประจําป โดยแผนงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็จะเปนไป
ตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ซ่ึงทาง อบต. มีอยู อันไดแก การจัดการดานน้ํา อบต. จะมีการตั้ง
งบประมาณในการดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ คลองสงน้ํา ฝาย หรือแหลงน้ําขนาดเล็กอ่ืนๆ ซ่ึง
หนวยงานราชการไดจดัสรางขึ้นและโอนมอบให อบต. เปนผูดูแล โดยจะมีการขุดลอกทุกป และ
สรางแนวปองกันการพังทลายของดินริมฝงหวยทับทันและคลองสงน้ําโดยการปลูกหญาแฝก 
ในชวงฤดแูลงจะบรรเทาปญหาโดยขุดบอบาดาลเพิ่มเตมิใหชาวบานมีน้ําใช สวนการจัดการอนุรักษ
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ปาไมทาง อบต. จะประสานงานรวมมือกับผูนําชุมชนและชาวบานชวยกันสอดสองดแูลไมใหมกีาร
บุกรุกที่สาธารณะหรือตัดไมบริเวณริมฝงหวยทับทนั สําหรับดานการจดัการการเกษตรในพื้นที่ทาง 
อบต. ไดรณรงคใหชาวบานลดการใชสารเคมีทําการปลูกพืชโดยเฉพาะพริกและหอม เพื่อลดการ
สะสมของสารพิษซึ่งไหลลงสูลําหวยทับทนั นอกจากนี้ อบต. ไดสงเสริมใหชาวบานทําการเกษตร
แบบผสมผสานและทําการเกษตรอินทรียมาทดแทนสารเคมี โดยเฉพาะที่เห็นผลชัดเจนคือในบาน
ทุงมนหมู 7 และบานสวสัดีหมู 8 มีหลายครัวเรือนที่ทําแลวมีชาวบานจากพื้นที่อ่ืนๆ มาดูเปน
ตัวอยางเพื่อนาํไปทําบาง 
   สําหรับในสวนของการจัดการโดยชาวบานและชุมชนนัน้ จากการศึกษา
พบวาชุมชนในพื้นที่ตําบลหวยทับทนัมีแนวทางการจดัการที่คอนขางโดดเดนโดยชาวบานและ
ชุมชนมีวิธีการจัดการดังนี ้
    (1) การประชมุระดมความเห็นของ กํานนั ผูใหญบาน และชาวบานจาก
หมูบานตางๆ ทั้ง 8 หมูบาน เกี่ยวกบัขอตกลงเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ที่ เชน จะปลูกพืชชนิดไหนที่เหมาะกบัปริมาณน้ําทีม่ี การสูบน้ําจากลําหวยเขาสูพื้นที่ทํานา เปน
ตน นอกจากนี้ ที่ประชุมยงัเปนเวทใีนการพูดคุยเกีย่วกบัปญหาความขัดแยงดวย คือ ในปจจุบันมี
ความขัดแยงของชาวบาน 2 ฝาย เกี่ยวกบัการปลูกตนยคูาลิปตัส ซ่ึงในตําบลหวยทบัทันมีการปลูก
ตนยูคาลิปตัสกันมาก ชาวบานฝายหนึ่งกส็นับสนุนใหปลูก เพราะเปนพืชเศรษฐกิจ ขายไดราคาด ีมี
บริษัทมารับซื้อถึงที่ แตชาวบานอีกฝายหนึ่งก็ตอตาน เพราะเห็นวาการปลูกยูคาลิปตัส ทําใหดิน
เสื่อมคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลเสียในระยะยาว ปญหาดังกลาวก็ไดมีการนํามาพูดคุยในทีป่ระชุม แตกย็งั
ไมมขีอสรุปแตอยางใด 
    (2) การจัดการทรัพยากรปาไมในชุมชนคือ ปาสงวนบานโทะ ซ่ึงมีพื้นที่
ครอบคลุม 3 ตําบลคือ ตําบลหวยทับทัน ตําบลผักไหม และตําบลปราสาท  มีเนื้อท่ีประมาณ 450 ไร 
รูปแบบมีการจัดการที่ชัดเจนมากมากวา 10 ปแลว โดยมีคณะกรรมการปาชุมชน ซ่ึงมีตัวแทนจาก
บานตางๆ ซ่ึงอยูในเขตปา รวม 12 คน คณะกรรมการมีการประชุมกันตั้งกฎระเบียบของปา และมี
บทลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎ เชน คนในพื้นที่เขาไปหาของปาไดแตหามใหนําคนนอกชุมชนเขาไป
ดวย หรือถาจําเปนตองใชไมในการซอมบานจะตองมาขอกรรมการปากอนและจะพิจารณาเปน
รายๆ ไป และถาพบวาคนในชุมชนทําผิดครั้งแรกจะตักเตือนแตถาไมหยุดจะตองแจงเจาหนาที่ เปน
ตน   นอกจากนี้ยังจัดใหมีอาสาสมัครดูแล สอดสอง หามมิใหมีการเผาปาเพื่อเรงใหผักหวานขึ้น 
และปองกันการตัดไมทําลายปาบริเวณริมฝงลําหวยทับทันดวย เพราะมีการลักลอบตัดไมไปเผาถาน
กันมากในปจจุบัน 
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    (3) ทางผูนําชุมชนจะประสานงานกับองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน
และหนวยงานราชการภายนอกโดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดิน ในการประชาสัมพันธเร่ืองการอนุรักษ
น้ํา ดิน และปา โดยในบริเวณนี้จะสรางความเขาใจในเรื่องการพัฒนาที่ดิน การบํารุงดินโดยใชปุย
ธรรมชาติ การใหความรูเรื่องศัตรูพืชดวยการงดใชสารเคมี แตจะใหความรูเร่ืองระบบนิเวศวิทยา
และธรรมชาติของพืชแตละชนิด ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูที่สงผลตอการลดการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช 
    ( 4) ใ ช ภู มิ ป ญญ าท อ ง ถ่ิ นหรื อ จ า รี ต ป ร ะ เ พณี ใ นก า ร อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การหามบุกรุกพื้นที่ปาปูตา การบวชปา เปนตน 
   3) การจัดการในพื้นที่ตําบลบึงบูรพ 
   ชุมชนในพืน้ทีต่ําบลบึงบูรพเปนชุมชนซึ่งตั้งอยูในบริเวณปลายน้ําซ่ึงเปน
พื้นที่ที่มีปญหาเฉพาะ คือ ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก เนื่องจากเปนบริเวณปลายน้ําที่ลําหวยทบั
ทันตองไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูล เมื่อปริมาณน้ํามากจึงระบายไมทัน รวมไปถงึปญหาน้ําเนาเสีย 
ซ่ึงเกิดจากการไหลสะสมของสารเคมีการทําการเกษตรมาจากบริเวณตนน้ําและกลางน้ํา ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ตําบลบึงบูรพมีวิธีการจัดการ ดังนี ้
   ในสวนของเทศบาลตําบลบึงบูรพไดมีการเตรียมการไวสําหรับแกไขปญหา
เกี่ยวกับลําหวยทับทันโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะมักจะมีปญหาน้ําทวมทุกปประมาณชวงเดือนสิงหาคม
ไปจนถึงปลายเดือนกันยายน ซ่ึงวิเคราะหวาสาเหตุเกิดจากลําหวยตื้นเขิน เมื่อน้ําหลากจึงไมสามารถ
รองรับปริมาณน้ําทั้งหมดได นอกจากนี้ยังมีปญหาการสะสมของสารเคมีในลําหวย ซ่ึงเกิดจากทั้ง
การใชสารเคมีทําการเกษตรตลอดลําหวยและการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ตําบลบึงบูรพเอง  การ
เตรียมงบประมาณสวนนี้จะนํามาบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเมื่อเกิดปญหา และใช
แกปญหาดานน้ําในระยะยาวโดยการขุดลอกแหลงน้ําทั้งหลาย ทําการเสริมคันดินกั้นน้ําและทําทอ
ระบายน้ําเสริม เพื่อปองกันน้ําทวมบานเรือนและไรนา  ซ่ึงสามารถบรรเทาปญหาไดบางสวน
เทานั้น สวนการดําเนินการอื่นๆ ทางเทศบาลตําบลบึงบูรพจะเนนการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกมาชวยจัดการ เชน ตองประสานกับ อบต. อ่ืนๆ ซ่ึงอยูเหนือน้ําขึ้นไปใหชวยรณรงคให
เกษตรกรลดการใชสารเคมีทําการเกษตร เปนตน 
   สําหรับในสวนของการจัดการโดยชาวบานและชุมชนนัน้ มีวิธีการจดัการที่
สําคัญคือ 
    (1) การจัดการปาดงใหญ ซ่ึงเปนปาในพื้นที่ชุมชน มีพื้นที่รวม 150 ไร 
วิธีการจัดการคือ ประธานชุมชนตางๆ จะรวมกันประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแนวทางการจัดการ 
และเปนผูรองขอใหชาวบานในพื้นที่รวมกันดูแลปา หากพบวามีการบุกรุก ลักลอบตัดไม หรือแอบ
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เอาขยะมาทิ้งไวบริเวณชายปา ก็จะแจงใหผูนําชุมชนทราบเพื่อดําเนินการตอไป นอกจากนี้ยังมีการ

จัดกิจกรรมวันรักปา ปลูกตนไมซอมแซมเพิ่มเติม แตท้ังนี้การดําเนินการจัดการปาไมไดมีการตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาจัดการและไมไดมีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑเพื่อจัดการปาดงใหญแตอยาง

ใด 

    (2) การจัดการแกไขปญหาน้ําเสีย มีการรณรงคเพื่อใหชาวบานในตําบล

บึงบูรพลดการใชสารเคมีทําการเกษตร สวนการรณรงคภายนอกทางผูนําชุมชนจะประสานงานผาน

องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ใหแกนนําเครือขายชวยกันรณรงคใหชาวบานในพื้นที่อ่ืนรวมมือ

ดวย 

    (3) กลุมเกษตรกรในพื้นที่พยายามรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณใหเพื่อนเกษตรกรในดานการทําเกษตรแนวทางใหมท่ีใชสารเคมีนอยแลวหันมาทํา

สารอินทรีย-ชีวภาพ ใชกันเองภายในชุมชน โดยทางผูนํากลุมเกษตรกรจะประสานขอใหหนวยงาน

ภายนอกคือเกษตรอําเภอและพัฒนาที่ดิน มาเปนวิทยากรใหความรูดวย แตอยางไรก็ตามกลุมเกษตร

ขณะนี้ยังมีสมาชิกจํานวนนอยมากคือ ประมาณ 30-40 คน ท้ังนี้เพราะอยูในชวงเริ่มตนของกลุม 

    (4)  ชาวบานรวมกันตั้งกลุมอาชีพเพื่อพัฒนารายไดของคนในตําบล คือ มี

กลุมทอผาไหมลายลูกแกว และกลุมทําไขเค็มใบเตย แตขณะนี้ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะ

แตละกลุมมีชาวบานสนใจเขารวมเปนสมาชิกกลุมนอย 

 

  ท้ังนี้จากการศึกษาวิธีการจัดการลุมน้ําของแตละตําบล ผูวิจัยไดสรุปและเปรียบเทียบ

วิธีการจัดการของแตละตําบลไดดังตารางที่ 5.4 

 

ตารางที่ 5.4  เปรียบเทียบวิธีการจัดการลุมน้ําของแตละตําบลซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาของแตละตําบล 

 

ตําบล วิธีการจัดการลุมน้ํา 

 

ตําบลกู 

 

1. องคการบริหารสวนตําบลเปนผูวางกรอบยุทธศาสตร ซ่ึงเกี่ยวกับ    

การจัดการลุมน้ํา 3 ดาน คือ ดานแหลงน้ํา ดานการพัฒนา  
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ตําบล วิธีการจัดการลุมน้ํา 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงเปนแผนพัฒนาตําบล 3 ป 

2. การดําเนินงานจัดการลุมน้ํารวมกันระหวาง องคการบริหารสวน

ตําบลกับชาวบานและชุมชน เปนไปอยางใกลชิด ไมมีความ

ขัดแยง 

3. ชุมชนไดมีการจัดการน้ํา/แหลงน้ํา โดยผูนําชุมชนเปนผูชักนํา เชิญ

ชวนใหชาวบานรวมกันดูแลรักษาความสะอาดของลําหวยและ

แหลงน้ํา หมูบานซึ่งอยูใกลเคียงลําหวยจะออกกฎเกณฑเพื่อ

ปฏิบัติรวมกัน เชน การหามทิ้งขยะและเศษวัสดุเกษตรลงสูลําหวย 

เปนตน 

4. การจัดการอนุรักษปาบานพอก ซ่ึงเปนปาในพื้นที่ชุมชน ชาวบาน

มีการจัดการรวมกัน โดยปลูกปาเพิ่มเติมบริเวณปาเสื่อมโทรม มี

กฎหามตัดไม โดยใหชาวบานใกลเคียงเปนหูเปนตา แตยังไมมี

การจัดตั้งเปนคณะกรรมการปาชุมชนอยางเปนรูปธรรม มี

กฎระเบียบหลวมๆ 

5. จัดตั้งกลุมอาชีพเสริม 6 กลุม คือ กลุมเย็บผา กลุมทําอิฐซีเมนต 

กลุมอิฐดินซีเมนต กลุมจักรยาน กลุมจักรสาน กลุมทําปุยอินทรีย 

กลุมทอผาไหมมัดหมี่       

                                                                      

หวยทับทัน 1.  องคการบริหารสวนตําบลจัดการลุมน้ําตามแผนพัฒนาตําบล

ประจําป ตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติและ

แหลงน้ําที่สรางขึ้น มีการขุดลอกแหลงน้ําและสรางแนวปองกัน

การพังทลายของดินริมฝงหวยทับทัน 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ตําบล วิธีการจัดการลุมน้ํา 

 

 

 

2. กํานัน ผูใหญบาน และชาวบาน มีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อวางขอตกลงในการใชประโยชนจากทรัพยากร เชน การปลูก

พืชที่เหมาะสมกับปริมาณน้ํา การสูบน้ําจากลําหวยเขาสูพ้ืนที่นา 

รวมไปถึงการแกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการปลูกตนยูคา

ลิปตัสในพื้นที่ 

3. จัดการปาในลักษณะปาชุมชน มีคณะกรรมการจัดการซึ่งเปน

ตัวแทนจากหมูบานตางๆ ซ่ึงอยูในเขตปาจํานวน 12 คน มี

กฎระเบียบชัดเจน 

4. ผูนําชุมชนประสานงานกับองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันและ

หนวยงานภายนอก ประชาสัมพันธเรื่องการอนุรักษดิน น้ํา ปาไม 

การใชประโยชนตามหลักการอนุรักษ 

5. ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ เชน การมีปาปูตา การบวชปา 

เปนตน 

                                                                      

บึงบูรพ 1.  เทศบาลตําบลเตรียมงบประมาณไวเฉพาะ เพื่อมุงดําเนินการแกไข

ปญหาน้ําทวมและน้ําเสีย รวมถึงประสานงานใหหนวยงาน

ภายนอกรวมแกไขปญหา 

2. ผูนําชุมชนประสานงานองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันเพื่อ

รณรงคใหชาวบานลดการใชสารเคมีทําการเกษตร  

3. จัดการปาโดยประธานชุมชนรองขอใหชาวบานในพื้นที่รวมกัน

ดูแลปา ไมมีการตั้งคณะกรรมการมาจัดการ และไมมีกฎระเบียบ

รวมกัน 

4. เกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการ

ทําเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ  
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ตําบล วิธีการจัดการลุมน้ํา 

 

 

 

5. พยายามจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแตไมประสบ

ผลสําเร็จ ผูสนใจเขารวมกลุมนอย 

 

 

  จากการศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการลุมน้ําหวยทับทันของแตละตําบลซึ่ง

เปนพื้นที่ศึกษา จะเห็นไดวาแตละชุมชนจะมีกระบวนการและวิธีการจัดการที่มีลักษณะโดดเดน

แตกตางกันไปตามสภาพของแตละตําบล กลาวคือ การจัดการของตําบลกู จะเนนการจัดการที่

ครอบคลุมในทุกมิติของการจัดการลุมน้ําอยางสมดุลคือ มีการดําเนินงานจัดการแหลงน้ํา จัดการ

อนุรักษปาในพื้นที่ และมีการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนโดยการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ ซ่ึงวิธีการจัดการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการจัดการลุม

น้ําสมัยใหมท่ีนอกจากจะจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําแลวยังตองใหความสําคัญกับ

คุณภาพชีวิตของคนในลุมน้ําดวย 

  สําหรับการจัดการของตําบลหวยทับทัน จะมีลักษณะที่โดดเดนคือ มีการจัดการปา

ในลักษณะของปาชุมชน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการปาที่ชัดเจนและมีการกําหนดกฎระเบียบ

ขอปฏิบัติรวมกันเพื่อเปนแนวทางใชประโยชนและอนุรักษปาในพื้นที่ตน   นอกจากนี้ส่ิงที่โดนเดน

อีกเรื่องคือ   การประชุมพูดคุยระหวางชาวบานอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดความขัดแยงเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ เชน การแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องการใชท่ีดินปลูกยูคาลิปตัส 

เปนตน 

  สวนการจัดการของตําบลบึงบูรพ มีลักษณะโดดเดนคือ การมุงแกไขปญหาดานน้ํา 

ท้ังน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและปญหาน้ําเสียจากการสะสมของสารเคมีท่ีบริเวณปลายน้ํา สวน

แนวทางที่นาสนใจคือ การพยายามรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อขยายแนวคิดการนําเกษตรอินทรียมา

ใชในพื้นที่ 

  อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอสังเกตวา ถึงแมแตละชุมชนจะมีวิธีการจัดการที่โดดเดนและ 

แตกตางกันไปก็ตาม แตก็ยังมีวิธีการจัดการที่มีลักษณะรวมกันอยู 2 อยางคือ 1) ทุกตําบลมุงเนน

รณรงคและขอความรวมมือใหชาวบานรวมกันดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท้ังที่ดิน แหลงน้ํา 

และปาไม ในพื้นที่ของตนเอง และ 2) ผูนําชุมชนอันไดแก กํานันและผูใหญบานของแตละตําบล 
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เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจดัการลุมน้ํา เพราะเปนผูประสานงาน ชักนาํ เชิญชวนให
ชาวบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ซ่ึงการจัดการจะสําเร็จไมไดเลยหากขาดบทบาทของ
ผูนําชุมชน 
 
  5.1.4.3  การจดัการโดยองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั 
  นอกจากจะไดศึกษาวิธีการจดัการลุมน้ําของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและการ
จัดการของแตละตําบลในพืน้ที่ลุมน้ําหวยทับทันแลว ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวทางการจัดการลุมน้ําโดย
องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน ซ่ึงเปนองคกรชุมชนที่ทํางานดานการพัฒนาและการจัดการลุมน้ํา
ในพื้นที่ โดยมีบทบาทในการเปนผูประสานงานระหวางเครือขายชุมชนตางๆ ทั้งในพื้นที่ตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมไปถึงการมบีทบาทในการจัดการรณรงคเพื่อการฟนฟรูะบบนิเวศนใน
พื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงจากการสัมภาษณแกนนําและผูประสานงานขององคกรเครือขายลุมน้ํา
หวยทับทัน จาํนวน 2 ทาน สามารถสรุปถึงแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมได 
ดังนี้คือ 
   1) การประสานงาน จดัเวทสีาธารณะเพื่อใหตวัแทนหรอืผูนําชุมชน รวมถึง
ชาวบานในแตละพื้นที่ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ทายน้ํา ไดมาพบปะกนัเพื่อสรางเครือขาย และสราง
ความรูความเขาใจรวมกันถึงสภาพความเปนไปและปญหาของลุมน้ําหวยทับทัน รวมไปถึงการรับ
ฟงขอคิดเห็นจากชุมชนตางๆ เพื่อแกไขปญหาและพฒันาลุมน้ําตอไป 
 
   นายสุนทร ดุจดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) กลาววา 
“รูปแบบการประชุมที่เราอยากใหเปนคือ มตีัวแทนชาวบาน มี อบต. และหนวยงานภาครัฐมารวม
รับฟงปญหา แตหนวยงานตางๆ ก็ไมมา เครือขายจึงประชุมกันเองเปนสวนใหญ” 
 
   โดยกิจกรรมที่ไดเกดิขึ้นแลวคือ การจัดเวทีเชื่อมรอยเครือขายลุมน้ําหวยทับ
ทัน สุรินทร ศรีสะเกษ การจัดเวทีประชุมคณะทํางานภูมินิเวศนลุมน้ําหวยทับทัน การจัดประชมุ
คณะกรรมการเครือขายลุมน้ําหวยทับทันทัง้ตนน้ํา กลางน้ํา ทายน้ํา ณ โรงพยาบาลหวยทับทนั 
   2) การสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อใหชุมชนจัดทํา “แผนแมบทชุมชน” 
โดยแกนนําองคกรเครือขายจะประสานงานกับผูนําชุมชนแตละชุมชน เพื่อใหมีการจัดทําแผน
แมบทชุมชน  
 



 131

   นายสุนทร ดุจดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) ให
ความเห็นวา  “งานอีกดานที่ตอไปจะเนนที่สุดคือ การพัฒนาคนและงานประชาสัมพันธ เพราะแต
กอนเราไมคอยไดทํา บางทีจัดประชุมกันมากๆ ก็ไมเกิดความกาวหนา ตองทําจริงๆ ใหคนเกิดการ
เรียนรูในกระบวนการพัฒนา” 
 
   โดยกระบวนการทําแผนชุมชน จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูเพื่อ
กําหนดอนาคต โดยคนในชมุชนเปนเจาของแผน ซ่ึงบทเรียนและประสบการณจากกระบวนการทํา
แผนแมบทชุมชน จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติจริงครอบคลุมทุกมิติ คือ การแกไข
ปญหาของชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสมในแตละชุมชน กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน เร่ิมโดยจัดใหมี
ตําบลนํารองในการจัดทําแผน จํานวน 13 ตําบล ซ่ึงอยูในพืน้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก ตําบล
ผักไหม ตําบลจานแสนไชย ตําบลเมืองหลวง ตําบลปราสาท ตําบลตูม ตําบลกลวยกวาง ตําบลสวาย 
ตําบลหวยทับทัน ตําบลเปาะ ตําบลบึงบูรพ ตําบลเมืองจันทร ตําบลหนองใหญ และตําบลคําผง ซ่ึง
จากทั้ง 13 ตําบลนี้ ก็จะมกีระบวนการจัดทําแผนคือ มีการจัดเก็บขอมลูระดับครัวเรือน เวทวีิเคราะห
ขอมูลระดับหมูบาน เวทวีิเคราะหแผนระดบัตําบล และเวทียกรางแผนและจัดทํารูปเลม ซ่ึงผลลัพธ
ที่ทางองคกรเครือขายฯ คาดหวังคือ เมื่อตําบลนํารองจัดทําแผนแมบทชุมชนสําเร็จ จะเกิดการเรียนรู
และถายทอดไปสูชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงจะทําใหเกดิการพัฒนาชมุชนตางๆ อยาง
เปนระบบมากขึ้น 
   3) การจัดกิจกรรมเพื่อสรางอาสาสมัครในการฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน 
กิจกรรมนี้จะมีการรับอาสาสมัครจากทุกชุมชนในพื้นที่ โดยมีทั้งผูนําครอบครัว ผูนําชุมชน ผูนํา
ทางการ เยาวชน และผูที่สนใจเขารวม มาสัมมนาสรางความรูความเขาใจ เพื่อเปนแกนนําในการ
ฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน โดยกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นเปนรูปธรรมแลวคือ “โครงการสรางอาสาสมัครเชิง
คุณธรรมเพื่อฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน” ระหวางวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงทําใหเกิดแกนนํา
จํานวน 200 คน  
  ในสวนของงบประมาณในการดําเนินงานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันนัน้
จากการศึกษาพบวา มกีารขอสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกคือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช.) และศนูยสงเสริมและพัฒนาแผนดนิเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) โดยจะมีลักษณะเปนการ
ของบประมาณเปนรายโครงการไป 
  แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันใหขอมูลเพิ่มเตมิวา ขณะนีก้ารดําเนินงาน
ไดทาํมาระยะหนึ่งแลว ตั้งแต พ.ศ.2549 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายครบทุกพืน้ที่แลว แตยัง
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ตองมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานเพื่อใหองคกรเครือขายเปนองคกรชุมชนเพื่อการ
จัดการลุมน้ําอยางแทจริงตอไป 
 5.1.5  ความคิดเห็นของฝายตางๆ ที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน 
  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในปจจุบัน 
 นอกจากไดศึกษาถึงบทบาทและวิธีการจัดการลุมน้ําหวยทับทันของแตละภาคสวนแลว 
ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมวา บุคคลจากแตละภาคสวนมีความคิดเหน็อยางไรตอรูปแบบการบรหิาร
จัดการลุมน้ําหวยทับทนัในปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นที่เปนประเด็นที่นาสนใจ
ดังนี ้
 
 ความคิดเห็นของกลุมหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ 
 ในสวนของความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของนั้น ประเด็นที่มีการให
ความเห็นอยางสอดคลองกันมากที่สุดคือ ปญหาขอบกพรองของโครงสรางการบริหารจัดการใน
ปจจุบัน 
  
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง (หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ, 2550) ใหความเห็นวา 
 
 “รูปแบบการบริหารจัดการปจจุบันไมสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการลุมน้ํา 

ซ่ึงจะตองมีการบริหารจัดการอยางบูรณาการ แตที่เหน็คือ จะมีโครงสรางการ
บริหารแบบแยกสวน คือมีหลายหนวยงาน หลายนโยบาย การประสานงานกันทํา
ไดลําบาก การวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงึไมมีความ
เปนเอกภาพ” 

 
 นายวรวุธ พรหมมา (ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ, 2550) กลาววา “การ
จัดการลุมน้ําหวยทับทันที่ผานมา ไดดําเนินงานโดยหลายหนวยงาน ชลประทานก็เปนสวนหนึ่ง ยัง
ไมมีใครรับผิดชอบโดยตรง” 
 
 สวนนายวสันต บุญหอ (เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2550) ไดใหความเห็นวา 
 
 “หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของตางตีกรอบการทํางานโดยมุงเนนงานของตนเองเปน

หลัก งานบางอยางก็ซํ้าซอนกัน ไมคอยมีการประสานเชื่อมโยงแผนกับหนวยอ่ืน 
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ถามีก็นอย ซ่ึงมันขัดกับหลักการจัดการลุมน้ําที่เปนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ” 

 
 ขณะที่นายพรเทพ หิมะเจริญ (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ, 2550) 
ใหความเห็นวา 
  
 “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ยังไมมีความ

ชัดเจนเทาใดนัก เนื่องจากระบบการบริหารราชการยังยึดติดกับขอบเขตการ
ปกครองเปนหลัก จึงทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการลุมน้ําที่มีหลายเขต
การปกครองในพื้นที่ลุมน้ําเดียวกัน” 

 
 จากความคิดเห็นดังกลาว ผูวิจัยสรุปเปน 2 ประเดน็คือ ประเดน็แรกคือ การจัดโครงสราง
การบริหารจัดการลุมน้ํายังไมมีความเปนเอกภาพเนื่องจากภารกจิการจัดการลุมน้ํานัน้มีหลายดาน
ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติของคน ทําใหจําเปนตองมี
หนวยงานลงไปปฏิบัติหลายหนวยงานซึ่งตางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานตน โดยไมมี
หนวยงานใดที่เปนเจาภาพหรือหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง สงผลใหการการจดัการไมมี
ประสิทธิภาพและขาดความตอเนื่อง สวนประเดน็ที่สองคือ ยังไมไดยึดขอบเขตของลุมน้ําเปน
กรอบในการจดัการอยางแทจริง เนื่องจากการบริหารงานของหนวยงานราชการตางๆ ยังยึดตดิอยู
กับขอบเขตของการปกครอง เชน พื้นทีจ่ังหวดัหรือพืน้ที่อําเภออยู ทําใหการวางแผนการจัดการ
และพัฒนาลุมน้ําในภาพรวมทําไดลําบาก  ทั้งนี้ผูวิจยัวิเคราะหวาสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก
การที่ระบบการบริหารราชการยังไมมีความยืดหยุน ซ่ึงไมตอบสนองกับแนวทางการบริหารจัดการ
ใหมๆ ได 
 นอกจากนี้หัวหนาสวนราชการตางๆ   ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการไวอยางสอดคลองกัน ดังนี้ 
 
 นายวรวุธ พรหมมา (ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ, 2550) กลาววา 
 
 “ในอนาคตรูปแบบการจัดการลุมน้ํา  อบต. จะตองมีบทบาทมากที่สุด ทํางาน

รวมกับชุมชน อบต. มีงบประมาณ สวนชุมชนมีแรงงาน จึงตองทํางานรวมกัน 
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ตองวางแผนจัดการลุมน้ํา จัดสรรเงินจาก อบต. มาดําเนินการ แลวตองประเมินผล
ดวยตัวเองได” 

 
 นายวสันต บุญหอ (เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2550) ไดใหความเห็นวา 
  
 “ถาจะปรับปรุงการจัดการใหดีขึ้น ควรมุงไปที่องคการบริหารสวนตําบลทั้งหลาย

ในพื้นที่ ทางภาครัฐก็ควรมีนโยบายสงเสริมโดยอาจแกไขกฎหมายหรือระเบียบที่
จะทําให อบต. มีศักยภาพมากขึ้น” 

 
 ในสวนของนายพรเทพ หิมะเจริญ (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ, 
2550) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกันวา 
 
 “ควรเนนทํางานในระดับพื้นที่โดยทองถ่ิน มากกวาที่จะพึ่งการทํางานของ

หนวยงานระดับจังหวัดและอําเภออยางเดียว หนวยงานรัฐที่คิดวามีภารกิจที่
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันตองเขาไปชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนขอมูลทางวิชาการใหกับองคการบริหารสวนตําบล” 

 
 สรุปไดวา หัวหนาสวนราชการตางๆ เห็นวาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัดการลุมน้ํา
หวยทับทันในอนาคตจะตองมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับ
ทันเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการลุมน้ํา โดยตองมีการกระจายอํานาจการจัดการ แกไขกฎหมาย
และระเบียบ รวมถึง พัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากขึ้น โดยหนวยงาน
ราชการจะปรับบทบาทมาเปนผูสนับสนุนและชวยเหลือดานงบประมาณ ดานวิชาการและ
เทคโนโลยี ดานการจัดสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ เปนตน 
  
 ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในสวนของความคิดเห็นจากกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่นั้น ผูวิจัย
ไดรวบรวมความคิดเห็นที่สําคัญ ดังนี้ 
 
 นายพสิษฐ เจนพิทักษคุณ (นายกองคการบริหารสวนตําบลกู, 2550) ใหความเห็นวา “การ
บริหารจัดการลุมน้ํายังไมคอยเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของทองถ่ิน หนวยงานรัฐยังแสดง
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บทบาทหลักอยู บางครั้งการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามนโยบายที่ไดมาจากสวนกลาง โดยไมฟง
ทองถ่ินเลย” 
 
 สวนนายวิรัตน พรหมทา (เทศมนตรีเทศบาลตําบลบึงบูรพ, 2550) ใหความเห็นวา 
 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันทั้งหมดยังไมสามารถ

รวมตัวกันวางแผนเพื่อจัดการพื้นที่ลุมน้ําของตนเองได จึงตองพึ่งหนวยงานรัฐ
เปนหลักในการวางแผนการจัดการทรัพยากรทั้งในจังหวัดและระดับลุมน้ํา 

 
 จากความเห็นขางตน วิเคราะหไดวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมองวา
โครงสรางการบริหารจัดการที่เปนอยูในปจจุบันนั้นหนวยงานภาครัฐยังเปนผูมีบทบาทหลักในการ
จัดการลุมน้ําหวยทับทัน เนื่องจากภาครัฐยังเปนผูวางแผนการจัดการมาโดยตลอด ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายในพื้นที่ก็ไมไดมีสวนรวมในการวางแผนเทาที่ควร ทั้งนี้ปญหาอาจ
เกิดจากการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีขอจํากัดในดานศักยภาพในการดําเนินงานจัดการลุม
น้ํา ซ่ึงมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ 
 
 นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย (นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน, 2550) กลาววา 
 
 “งานตางๆ ที่ทําก็พยายามทําใหเต็มที่ บางอยางอาจจะดีบาง บางอยางอาจจะไม

สมบูรณแบบ เพราะทาง อบต. เราเปน อบต. เล็ก เจาหนาที่นอย เงินก็นอย คนก็ไม
คอยมีความเชี่ยวชาญในงานดานลุมน้ําเทาไร ก็ขอความรวมมือไปยังฝายตางๆ ให
เขามาชวยเหลือ อบต. ดวย” 

 
 ขณะที่นายวิรัตน พรหมทา (เทศมนตรีเทศบาลตําบลบึงบูรพ, 2550) กลาววา 
 
 “การดําเนินงานก็ไมมีอะไรมาก เนนการประสานงานภายนอก อันไหนที่เทศบาล

ทําเองไมไดหรือไมเชี่ยวชาญ ก็เชิญหนวยงานรัฐมาชวย พวกโครงการสงเสริม
ความรู หรือตองใชเทคโนโลยีจัดการน้ํา ก็ตองใหชลประทานมาชวย” 
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 จากความคิดเห็นดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมองวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีขอจํากัดในดานศักยภาพในการดําเนินงานจัดการลุมน้ําดวยตนเอง 
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานงานการ
จัดการลุมน้ําโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อผนวกกับขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมสามารถจัดกิจกรรมการจัดการลุมน้ําไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดานตามหลักปฏิบัติ
ในการจัดการลุมน้ําได 
 
 ความคิดเห็นของกลุมผูนําชุมชนในพื้นท่ี 
 สําหรับความคิดเห็นของกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ จากการศึกษาพบวามีความเห็นใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 นายธนัชพงศ เจนพิทักษกุล (กํานันตําบลกู, 2550) ใหความเห็นวา 
 
 “โครงสรางและการแบงบทบาทของแตละฝายยังไมชัดเจน ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับ

ทันมีหลายหนวยงานเขามาปฏิบัติหนาที่ แตเปนไปแบบตางคนตางทํา ไมได
ประสานกัน ปญหานี้ควรแกโดยตั้งหนวยงานมาดูแลภาพรวมทั้งหมดของลุมน้ํา
โดยเฉพาะ” 

 
 สวนนายมนพัทธ วงษศา (กํานันตําบลหวยทับทัน, 2550) กลาววา 
 
 “การจัดการหวยทับทันในภาพรวมยังไมชัดเจน ไมมีคณะทํางานที่รับผิดชอบ

โดยตรงเหมือนพื้นที่อ่ืนที่มีลักษณะของ ‘โครงการพัฒนาลุมน้ํา’ ที่หวยทับทันไม
มี   ตอนนี้โครงการนํารองการจัดการน้ําเปนระบบลุมน้ําหวยทับทันของกรม
ทรัพยากรน้ําก็ไมไดทําตอแลว” 

 
 นายเสนอ ใจงาม (กํานันตําบลตําบลบึงบูรพ, 2550) กลาววา 
 
 “รูปแบบการจัดการในปจจุบัน ชาวบานและชุมชนยังมีบทบาทคอนขางนอย 

ภาครัฐควรเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินเขามารวมบริหารจัดการมากขึ้น โดยเอา



 137

องคกรลุมน้ําที่เรามีอยูแลวเปนแกนหลักของชาวบาน เขารวมวางแผนงานรวมกับ

หนวยงานราชการ และเสนอความเห็นตอผูใหญในจังหวัด” 

 

 สําหรับนายสุนทร ดุจดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน, 2550) ใหความเห็นวา 

 

 “ยังไมไดมีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและชุมชนใหสามารถจัดการลุมน้ําดวย

ตนเองได ภาครัฐตองปรับบทบาทใหทองถิ่นและชุมชนเปนผูมีบทบาทหลัก 

สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายลุมน้ําเพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงาน

เพื่อการจัดการลุมน้ําหวยทับทันรวมกันระหวางองคกรทองถิ่นและชาวบานใน

พ้ืนที่” 

 

 จากขอมูลความคิดเห็นของกลุมผูนําชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหไดวา ความเห็นดังกลาวสะทอน

มุมมองของผูนําชุมชนตอรูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก คือ

การจัดการลุมน้ําในปจจุบันไมมีองคกรที่จะทําหนาที่ควบคุม ดูแล ประสานงานการบริหารจัดการ

ลุมน้ําโดยเฉพาะ ซ่ึงนาจะสงผลใหเกิดความสับสนเนื่องจากมีการแสดงบทบาทและการดําเนินงาน

ท่ีซํ้าซอนกัน และไมมีความชัดเจนวาใครจะเปนผูมีบทบาทหลัก และใครจะเปนผูสนับสนุน สวน

ประเด็นที่สองคือ ผูนําชุมชนเห็นวาควรปรับบทบาทใหชุมชนทองถิ่นเปนผูมีบทบาทหลักในการ

จัดการลุมน้ําหวยทับทัน โดนสงเสริมใหมีการยกระดับและพัฒนาองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับ

ทันใหมีความเขมแข็งขึ้น เพื่อเปนผูประสานงานในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํารวมกันระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่กับชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันทั้งหมด 

 

ตาราง 5.5   สรุปความคิดเห็นของฝายตางๆ ที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันใน   

พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษในปจจุบัน 

 

กลุมบุคคล สรุปประเด็นความเห็นที่สําคัญ 

 

หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 

1. โครงสรางการบริหารจัดการไมมีเอกภาพ มีหนวยงานที่

เกี่ยวของหลายหนวย แตไมมีเจาภาพหรือหนวยงาน 
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ตาราง 5.5  (ตอ) 

 

กลุมบุคคล สรุปประเด็นความเห็นที่สําคัญ 

  

ผูรับผิดชอบโดยตรง ทําใหการจัดการขาดประสิทธิภาพ

และความตอเนื่อง 

2. การจัดการยังยึดติดอยูกับขอบเขตการปกครอง ไมไดยึดติด

ขอบเขตลุมน้ํา ทําใหไมสามารถวางแผนจัดการและพัฒนา

ในภาพรวมของลุมน้ําได 

3. ในอนาคตควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พ้ืนที่เปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการลุมน้ํา 

 

ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

1. มองวาหนวยงานภาครัฐยังเปนผูมีบทบาทหลักในการ

จัดการลุมน้ําในปจจุบัน 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจํากัดดานศักยภาพในการ

ดําเนินงานจัดการลุมน้ําดวยตนเอง 

 

ผูนําชุมชน 

 

 

1. การจัดการลุมน้ําหวยทับทันในปจจุบันไมมีองคกรเฉพาะที่

จะทําหนาที่ประสานงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเปนระบบลุมน้ํา 

2. ควรปรับบทบาทใหชุมชนทองถิ่นเปนผูมีบทบาทหลักใน

การจัดการลุมน้ําหวยทับทัน สงเสริมบทบาทขององคกร

เครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ใหเปนผูประสานงานเพื่อ

บริหารจัดการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ชุมชนในพื้นที่ 
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5.2   การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 สําหรับการศึกษาในดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทนัในพืน้ที่
จังหวดัศรีสะเกษนั้น    ผูวิจยัไดมุงศกึษาใน 2 ประเดน็คือ ระดับการมสีวนรวมของชุมชนในการ
จัดการลุมน้ํา และลักษณะการมีสวนรวมของแตละชุมชนในการจัดการลุมน้ํา ซ่ึงผลการศึกษาแตละ
ประเด็นมดีังนี ้
 
 5.2.1  ระดับการมีสวนรวมของชุมชน 
 ในสวนของการศึกษาในประเด็นของระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา
หวยทับทัน ผูวิจัยมุงศกึษาวา ในภาพรวมแลวชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันมีสวนรวมในการ
จัดการลุมน้ําในระดับที่มากนอยอยางไร  ทั้งนี้ผูวิจยัไดศึกษาโดยใชการวิจยัเชิงปรมิาณ มีการเกบ็
รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนทั่วไปในพื้นที ่ 3 ตําบลซึ่งเปน
พื้นที่ศึกษา จาํนวน 394 คน และผลการศึกษาในสวนนี้จะเปนการนําเสนอการวเิคราะหขอมูล
เกี่ยวกบัระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําใน 5 กระบวนการ ไดแก การมีสวนรวม
ในการศึกษาชมุชน การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจดัการลุมน้ําหวยทับทัน การมีสวนรวมใน
การดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทนั การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวม
ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการลุมน้ําหวยทับทนั โดยผูวจิยัใชสถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห โดยเสนอในรูปของ คาเฉลี่ยและรอยละ  
      5.2.1.1   สถานภาพของกลุมตัวอยาง 
      สถานภาพของกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 271 ราย คิดเปนรอยละ 68.78 สวนเพศชาย จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 31.22 
โดยมีอายุเฉล่ียที่ 42.26 ป ดานการศึกษานั้น กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 208 ราย คิดเปนรอยละ 52.79 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 35.28 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 32 ราย คดิเปน
รอยละ 8.12 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 3.05 และ จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ 0.79 
       ในสวนของอาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ การทํานา จํานวน 
261 ราย คิดเปนรอยละ 66.23 รองลงมาคือ ทําไร จํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 12.18 เล้ียงสัตว 
จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 8.38 รับจางในภาคเกษตรกรรมจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 5.84 
รับจางนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 2.29 อาชีพคาขายและตอบวาไมได
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ประกอบอาชพี จํานวน 5 รายเทากัน คดิเปนรอยละ 1.27 และที่นอยที่สุดคือ ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ จํานวน 2 รายคิดเปนรอยละ 0.51 ซ่ึงรายไดจากการประกอบอาชพีหลักของกลุม
ตัวอยาง มีคาเฉลี่ยที่ 23,058.38 บาทตอป 
  สถานภาพการถือครองที่ดิน กลุมตัวอยางสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเอง จํานวน 
304 ราย คิดเปนรอยละ 77.16 รองลงมาไมการถือครองท่ีดิน จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 14.47 
และนอยที่สุดคือ การเชาที่ดนิผูอ่ืนจํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 8.37 
  สภาวะทางการเงินของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีหนี้สิน จํานวน 156 ราย คิดเปนรอย
ละ 39.59 รองลงมาคือ รายไดพอดีกับรายจาย จํานวน 141 ราย คิดเปนรอยละ 35.79 และนอยท่ีสุด
คือการมีเงินออม จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 24.62 ซ่ึงกลุมตัวอยางที่มีหนี้สิน สวนใหญตอบวา 
กูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จํานวน 92 ราย คิดเปนรอยละ 58.97 รองลงมาตอบวากู
จากแหลงอ่ืนๆ จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 27.56 กูจากธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ จํานวน 16 ราย คิด
เปนรอยละ 10.26 และนอยที่สุดตอบวากูจากบริษัท/หางราน/พอคา จาํนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 
3.21 
  สําหรับการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมไดเปนสมาชิกกลุม
ใดเลย จํานวน 187 ราย คิดเปนรอยละ 47.46 รองลงมาเปนกลุมสงเสริมอาชีพ 78 ราย คิดเปนรอย
ละ 19.80 กองทุนหมูบาน จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 10.66 กลุมอนุรักษทรัพยากรปาไม จํานวน 
31 ราย คิดเปนรอยละ 7.87 อ่ืนๆ (กรรมการโรงเรียน, ลูกเสือชาวบาน, อบต. ฯลฯ) จาํนวน 29 ราย 
คิดเปนรอยละ 7.36 คณะกรรมการปาชุมชน จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 5.84 ประชาคมหมูบาน 
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 2.03 องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 
1.78 และนอยที่สุด คือ การเปนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.51 
จากรายละเอียดทั้งหมดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.6 
 
ตารางที่ 5.6  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
 เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
            รวม 

 
123 
271 
394 

 
31.22 
68.78 
100 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ) 
  
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

การศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนตน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส. 
   ปริญญาตรี 
               รวม 
 

 
208 
139 
32 
12 
3 

394 

 
52.79 
35.28 
8.12 
3.05 
0.76 
100 

อาชีพหลัก 
   ทํานา 
   ทําไร 
   เล้ียงสัตว 
   รับจางในภาคเกษตรกรรม 
   รับจางนอกภาคเกษตรกรรม 
   คาขาย 
   ไมไดประกอบอาชีพ 
   ขาราชการ 
              รวม 
 

 
261 
48 
33 
23 
9 
5 
5 
2 

394 

 
66.23 
12.18 
8.38 
5.84 
2.29 
1.27 
1.27 
0.51 
100 

สภาพการถือครองท่ีดิน 
   มีที่ดินเปนของตนเอง 
   ไมมีการถือครองที่ดิน 
   เชาที่ดินผูอ่ืน 
              รวม 
 
 

 
304 
57 
33 

394 

 
77.16 
14.47 
8.37 
100 
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 ตารางที่ 5.6  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
สภาวะทางการเงิน 
   มีหนี้สิน 
   รายไดพอดีกับรายจาย 
   มีเงินออม 
              รวม   
 

 
156 
141 
97 

394 

 
39.59 
35.79 
24.62 
100 

แหลงเงินกู 
   ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ  

การเกษตร (ธกส.) 
   แหลงอ่ืนๆ 
   ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ  
   บริษัท/หางราน/พอคา 
               รวม 
 

 
92 
 

43 
16 
5 

156 

 
58.97 

 
27.56 
10.26 
3.21 
100 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม (เปนสมาชิก
ไดมากกวา 1 กลุม) 
   ไมไดเปนสมาชิกกลุมใด 
   กลุมสงเสริมอาชีพ 
   กองทุนหมูบาน 
   กลุมอนุรักษทรัพยากรปาไม 
   อ่ืนๆ (กรรมการโรงเรียน, ลูกเสือชาวบาน,  
อบต. ) 

   คณะกรรมการปาชุมชน 
   ประชาคมหมูบาน 
   องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 
   อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน  
 

 
 

187 
78 
42 
31 
29 
 

23 
8 
7 
2 
 

 
 

47.46 
19.80 
10.66 
7.87 
7.36 

 
5.84 
2.03 
1.78 
0.51 
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5.2.1.2   ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําในแตละกระบวนการ 

  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา ไดมา

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม มีคําถามรายขอยอยๆ จํานวน 25 

ขอความ โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน การมีสวนรวมใน

การวางแผนเพื่อการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับ

ทัน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการจัดการ

ลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาในแตละกระบวนการจะไดผลการศึกษาดังนี้ คือ 

 

ตารางที่ 5.7  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 

 

เคย ไมเคย 
การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

1. ทานเขารวมการเดินสํารวจสภาพของชุมชน

ของทาน  

 

43 

 

 

10.91 

 

351 

 

89.09 

2. ทานเขารวมการจัดทําแผนที่ชุมชนของทาน 32   8.12  362  91.88  

3. ทานรวมเปนผูจัดการประชุมหรือเวที

ชาวบานเพื่อศึกษาสภาพชุมชน 

45 

 

11.42  349  88.58  

4. ทานรวมเสนอความคิดเห็นเพื่อระบุถึงปญหา

และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

163 

 

41.37  231  58.63  

5. ทานเขารวมประชุมในเวทีชาวบานเพื่อ

รวมกันระบุถึงสภาพของชุมชนของทานทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม               

181 

 

 

45.94  213  54.06  

                              คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม = 23.55     

 

  จากตารางที่ 5.7 แสดงใหเห็นผลการศึกษาดานการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน ซ่ึง

มีคาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวมเทากับ 23.55 ซ่ึงวิเคราะหไดวาการมีสวนรวมใน

กระบวนการศึกษาชุมชนอยูในระดับต่ํา โดยกิจกรรมที่กลุมตัวอยางเคยเขารวมมากที่สุดคือ เขารวม

ประชุมในเวทีชาวบานเพื่อรวมกันระบุถึงสภาพของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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รอยละ 45.94 รองลงมาคือ เคยเขารวมเสนอความคิดเห็นเพื่อระบุถึงปญหาและสาเหตุของปญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชน รอยละ 41.37 สวนกิจกรรมที่เขารวมนอยที่สุด คือ การจัดทําแผนที่ชุมชนของ

ตนเอง รอยละ 8.12 

 

ตารางที่ 5.8  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

เคย ไมเคย การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา

หวยทับทัน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรร

น้ําไปสูพ้ืนที่การเกษตรตางๆ 

 

112 

 

 

28.43 

 

282 

 

71.57 

2. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการปองกัน

และบรรเทาปญหาดานน้ําทวมและน้ําเสีย 

99  25.13  295  74.87  

3. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทํา

โครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ัง 

ปาไม ดิน ลําหวยและแหลงน้ําอื่นๆ  

199 

 

 

50.51  195  49.49  

4. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทํา

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายไดของ

คนในชุมชนใหพอเพียง 

115 

 

 

29.19  279  70.81  

5. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทํา

โครงการสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและ

คนในชุมชนในการฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน      

68 

 

 

17.26  326  82.74  

                             คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม = 30.10 

 

  จากตารางที่ 5.8 แสดงถึงการมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

ซ่ึงคาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวมเทากับ 30.10 ซ่ึงวิเคราะหไดวาการมีสวนรวมใน

กระบวนการนี้อยูในระดับต่ํา โดยมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทําโครงการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังปาไม ดิน ลําหวย และแหลงอื่นๆ มากที่สุด รอยละ 50.51 รองลงมาคือ 

มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายไดของคนในชุมชนให
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พอเพียงรอยละ 29.19 และนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการประชุมและวางแผนหรือจัดทําโครงการ

สงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและคนในชุมชนในการฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน รอยละ 17.29 

 

ตารางที่ 5.9  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

เคย ไมเคย การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ํา

หวยทับทัน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

1. ทานเขารวมดําเนินการจัดสราง ดูแล และ

บํารุงรักษาแหลงน้ําตางๆ 

 

245 

 

 

62.18 

 

149 

 

37.82 

2. ทานรวมกิจกรรมดูแล รักษา พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การรักษาสภาพปา

ริมหวยทับทัน การขุดลอกลําน้ํา การกําจัด

ขยะและสิ่งปฏิกูลในลําน้ํา การดูแลรักษาปา

ชุมชน การปลูกพืชคลุมดิน เปนตน 

353  89.59  41  10.41  

3. ทานรวมบริจาคเงินชวยเหลือในกิจกรรมการ

จัดการลุมน้ํา 

281 

 

71.32  113  28.68  

4. ทานรวมเปนสมาชิกของกลุมพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนเพื่อเสริมรายได เชน กลุมทอผา กลุม 

OTOP เปนตน 

301 

 

 

76.39  93  23.61  

5. ทานรวมประสานงานระหวางหมูบาน อบต. 

และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติงานดาน

การจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  

107 

 

 

27.16  287  72.84  

                              คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม = 65.33   

      

  

  จากตารางที่ 5.9   แสดงถึงการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

พบวา คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวมเทากับ 65.33 ซ่ึงวิเคราะหไดวา การมีสวนรวมใน

กระบวนการนี้อยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวมในกิจกรรมดูแล รักษา พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 89.59 รองลงมาคือ มีสวนรวมในการเปนสมาชิกของกลุม
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พัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อเสริมรายได รอยละ 76.39 และนอยที่สุดคือ มีสวนรวมประสานงาน

ระหวางหมูบาน อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติงานดานการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

รอยละ 27.16 

 

ตารางที่ 5.10  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 

ใช ไมใช 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

1. การทําการเกษตรของทานไดผลดีข้ึน 

เนื่องจากกิจกรรมการจัดการลุมน้ําทําให

สภาพแวดลอมทั้ง ปาไม ดิน น้ํา มีคุณภาพที่

ดี 

 

147 

 

 

 

37.31 

 

247 

 

62.69 

2. ทานมีรายไดท่ีดีข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 

การพัฒนาอาชีพเสริมรายได 

178  45.18  216  54.82  

3. การเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมน้ํา ทําให

ทานรูสึกภาคภูมิใจ 

311 

 

78.93  83  21.07  

4. การเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมน้ําตางๆ 

ทําใหทานไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 

288 

 

73.10  106  26.90  

5. ทานคิดวากิจกรรมการจัดการลุมน้ําทําให

ชุมชนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน                       

308 

 

78.17  86  21.83  

                              คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม = 62.54      

                 

  

  จากตารางที่ 5.10 แสดงถึงระดับการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซ่ึงคาเฉลี่ย

ของรอยละการมีสวนรวม เทากับ 62.54 ซ่ึงวิเคราะหไดวามีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยกลุม

ตัวอยางไดรับผลประโยชนในสวนของความภาคภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมน้ํามาก

ท่ีสุด รอยละ 78.93 รองลงมาคือ คิดวากิจกรรมการจัดการลุมน้ําทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน รอยละ 78.17 สวนการมีสวนรวมรับผลประโยชนท่ีนอยที่สุดคือ ผลประโยชนทางดานการ

ทําการเกษตร รอยละ 37.31 
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ตารางที่ 5.11  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การจัดการลุมน้ํา 

  หวยทับทัน 

 

เคย ไมเคย การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การ

จัดการลุมน้ําหวยทับทัน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

1. ทานเขารวมการติดตามการดําเนินงานของ

โครงการจัดการลุมน้ําของ อปท. และ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 

136 

 

 

 

34.52 

 

258 

 

65.48 

2. ทานเคยพบขอบกพรองของโครงการจัดการ

ลุมน้ําและเสนอแนะตอ อปท. และหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ 

89  22.59  305  77.41  

3. ทานเคยรวมแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

กิจกรรมการจัดการลุมน้ํา 

119 

 

30.20  275  69.80  

4. ทานรวมติดตาม ตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณที่ใชในโครงการจัดการลุมน้ํา 

25 

 

6.34  369  93.66  

5. ทานเคยเขารวมประชุม สรุปผลการ

ดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน                  

97 

 

24.62  297  75.38  

                             คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม = 23.65      

 

 

  จากตารางที่ 5.11 แสดงถึงระดับการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การ

จัดการลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงคาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวนรวม เทากับ 23.65 ซ่ึงวิเคราะหไดวา 

มีสวนรวมในระดับต่ํา โดยมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานของโครงการจัดการลุมน้ําของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รอยละ 34.52 รองลงมาคือ มีสวน

รวมในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมการจัดการลุมน้ํา รอยละ 30.20 และที่นอยที่สุด 

คือ การมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณที่ใชในโครงการจัดการลุมน้ํา 

รอยละ 6.34 เทานั้น 
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ตารางที่ 5.12   ตารางสรุปรอยละของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันทั้ง 5   
กระบวนการ 

 

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้าํหวยทับทัน รอยละ 

 
การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน  

 
23.55 

 
การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 30.10 

 
การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 65.33 

 
 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 62.54 

 
การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 23.65 

 
                   คาเฉลี่ยของการมีสวนรวมทุกกระบวนการ                                               41.03 
 
 
  ผลการศึกษาในสวนของระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา 
สามารถสรุปไดวา ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทนัมากที่สุด รอยละ 
65.33 รองลงมาคือ มีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการจดัการลุมน้ํา รอยละ 62.54 และที่
ชุมชนมีสวนรวมนอยที่สุดคอื การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนเพยีงรอยละ 23.55 และเมื่อหา
คาเฉลี่ยการมีสวนรวมในทกุขั้นตอน คือ รอยละ 41.03 ซ่ึงนับวาชุมชนมีสวนรวมในการจดัการลุม
น้ําอยูในระดับปานกลาง ( ดงัตารางที่ 5.10 ) 
 
 5.2.2   ลักษณะการมีสวนรวมของแตละชุมชน 
 นอกจากผูวิจยัไดศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยทบัทันซึ่ง
เปนการศึกษาในภาพรวมแลว ผูวิจยัไดศึกษาเพิ่มเติมวาชาวบานและชุมชนในพื้นที่มีลักษณะของ
การเขามามีสวนรวมในการจดัการลุมน้ําในแตละกระบวนการอยางไรบาง ซ่ึงจากการสัมภาษณ
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ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชนของทั้ง 3 ตําบลแลวสามารถอธิบายลักษณะ
การมีสวนรวมของแตละชุมชนไดดังนี ้
  5.2.2.1   ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในพืน้ที่ตําบลกู 
  จากการศึกษาพบวา ชาวบานและชุมชนในตําบลกูมีลักษณะการมีสวนรวมในแตละ
กระบวนการดงัตอไปนี ้
   1) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
   จากการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในกระบวนการศกึษาชุมชนของตนเอง
นั้น ยังไมมีความชัดเจนนกั เนื่องจากในพื้นที่ตําบลกูยงัไมเคยจดัเวทชีาวบานในระดับตําบลเพื่อให
ชาวบานจากทกุหมูบานเขามารวมพูดคุยและวิเคราะหถึงสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล สวน
ใหญจะเปนเพยีงการประชุมและปรึกษาหารือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกบัผูนําชุมชน
ของแตละหมูบาน รวมไปถึงการที่ชาวบานแตละหมูบานรวมกลุมกันเพื่อพดูคุยถึงปญหาในพืน้ที่
ตนเทานั้น นอกจากนีย้ังพบวา ในสวนของการจัดกิจกรรมศึกษาชุมชนอ่ืนๆ เชน การใหชาวบาน
รวมกันเดินสํารวจสภาพชุมชนหรือรวมกนัจัดทําแผนทีชุ่มชนนั้น ทางชุมชนไมไดจดัขึ้นแตอยางใด 
   2) การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจดัการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา    ชาวบานสวนใหญในพื้นที่ไมไดมีสวนรวมใน
กระบวนการนี้มากนัก เนื่องจากสวนใหญแลวการวางแผนงานซึ่งเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาลุม
น้ําในพื้นที่ตําบลกู จะเปนบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกูและผูนําชุมชน อันไดแก กํานัน
และผูใหญบานเปนหลัก โดยทางองคการบริหารสวนตําบลจะเปนผูจัดทําแผนงานหลักคือ
แผนพัฒนาตําบลกูในระยะ 3 ป โดยจะเชิญผูนําชุมชนในพื้นที่มาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อ
แกไข ปรับปรุงแผนใหเหมาะกับสภาพปญหาของตําบล ทั้งนี้ชาวบานสวนใหญในแตละหมูบาน
ตางๆ ทั้ง 17 หมู ยังไมไดมีโอกาสในการเขารวมวางแผนกับองคการบริหารสวนตําบลแตอยางใด 
โดย นายพศิษฐ เจนพิทักษกุล (นายกองคการบริหารสวนตําบลกู, 2550) ไดอธิบายสั้นๆ วา  “ไมได
เชิญชาวบานทุกหมูมารวมประชุมวางแผนงานของ อบต.  เพราะเชิญเฉพาะผูใหญบานซึ่งถือเปน
ตัวแทนชาวบานของแตละหมูแลว” 
   3) การมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบว า  ชาวบานและชุมชนในตํ าบลกูมีสวนรวมใน
กระบวนการนี้มากที่สุด โดยชาวบานจะเปนผูรวมทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงทางองคการบริหารสวน
ตําบลและชุมชนรวมกันจัดขึ้น โดยทางองคการบริหารสวนตําบลจะมีการจางแรงงานจากชาวบาน
ในบริเวณใกลเคียงมาทํางานบางอยางที่ตองใชแรงงานคนมาก เชน การจัดทํารังวัดและแนวรั้ว
ลอมรอบที่สาธารณประโยชน การปลูกพืชคลุมดินตามแนวสองขางทาง การวางทอประปาหมูบาน 
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เปนตน โดยไดรับคาจางวันละ 120-150 บาท แตทั้งนี้สวนใหญแลวชาวบานก็เขามารวมงานโดย
ความสมัครใจไมไดหวังผลตอบแทน เชน กิจกรรมวันปลูกปาประจําปในบริเวณปาบานพอก มี
ชาวบานมารวมจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวบานในบริเวณใกลเคียงในหมู 10 -12 นอกจากนี้ 
ชาวบานยังไดรวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปรางค
กูมาแนะแนวการทํากลุมอาชีพและสํานักงานเกษตรมาขอความรวมมือในการปลูกพืชหมุนเวียน
และปลูกพืชใชน้ํานอยในฤดูแลง  ทางองคการบริหารสวนตําบลก็ไดจัดสถานที่ใหซ่ึงชาวบานก็ให
ความสนใจมาฟงมากพอสมควร 
   นอกจากนี้ พบวา เมื่อองคการบริหารสวนตําบลจัดกิจกรรมตางๆ ชาวบาน
ในหมูบานซึ่งอยูใกลเคียงกับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลจะใหความสนใจเขารวมมากกวา
ชาวบานซึ่งอยูในหมูบานที่ไกลออกไป 
   4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
   จากการศึกษาพบวา ผลประโยชนที่ชาวบานในพื้นที่ตําบลกูไดรับจากการ
รวมดําเนินงานจัดการลุมน้ําคือผลประโยชนทางดานจิตใจเปนสําคัญ กลาวคือ การที่ชาวบานเขา
รวมกิจกรรมตางๆ เนื่องจากชาวบานเห็นความสําคัญของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 
และมีความภาคภูมิใจที่ไดรวมทําประโยชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ นายคําตาล แกวละมุล 
(ผูใหญบานพอก หมู 12, 2550) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ชาวบานเชื่อวาการไปประกอบคุณงามความดี 
หรือทํางานเพื่อชุมชนและสวนรวมเปนการ ‘ไปเอาบุญ’ ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมตางๆ ชาวบานก็เต็มใจ
เขารวมโดยทันที” 
   5) การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา   ชาวบานและชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการนี้นอย 
เนื่องจาก การดําเนินงานจัดการลุมน้ําขององคการบริหารสวนตําบลยังไมไดเปดโอกาสใหชาวบาน
และชุมชนเขามาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดการลุม
น้ํา โดยนายธนัชพงศ เจนพิทักษกุล (กํานันตําบลกู, 2550) อธิบายวา “ชุมชนไมไดรวมประเมินผล
การดําเนินงาน เวลา อบต.เขาประชุมสรุปผลการดําเนินงานก็ไมไดเชิญชาวบานเขารวม” 
   นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ชาวบานไมเขาใจถึงบทบาทของตนเอง
หรือไมทราบวาการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตองมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงนายคําตาล แกวละมุล 
(ผูใหญบานพอก หมู 12, 2550) กลาววา “อยาง อบต.จัดปลูกปาประจําป   ชาวบานมารวมงานเสร็จ
ก็กลับ ไมไดสนใจจะมาตรวจสอบวาใชเงินไปเทาไหร ทําอะไรบาง” 
  สรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมของชาวบานและชุมชนในตําบลกูจะเนนไปที่การ
เปนผูรวมดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานการจัดการลุมน้ํา โดยทางองคการบริหาร
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สวนตําบลไดพยายามสรางการมีสวนรวมใหชาวบานโดยการจางแรงงานและชักชวนใหชาวบาน
เขารวมกิจกรรม ซ่ึงชาวบานก็มีความเต็มใจที่จะเขารวมพัฒนาพื้นที่ของตนเอง แตสําหรับใน
กระบวนการอื่นๆ เชน การศึกษาชุมชน การวางแผนงานดานการจัดการลุมน้ํา และการติดตาม
ประเมินผลการจัดการลุมน้ํา ชาวบานยังมีสวนรวมนอย เนื่องจากทางองคการบริหารสวนตําบลยัง
ไมเปดโอกาสใหชาวบาน และบางกระบวนการชาวบานก็ไมใหความสนใจที่จะเขามามีสวนรวม
มากนัก 
  5.2.2.2   ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ตําบลหวยทับทัน 
  ชาวบานและชุมชนในตําบลหวยทับทันมีลักษณะสวนรวมในแตละกระบวนการ
ดังนี้ 
   1) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
   จากการศึกษาพบวา    ชาวบานและชุมชนตําบลหวยทับทันมีสวนรวมใน
กระบวนการศึกษาชุมชนที่โดดเดนกวาตําบลอื่น เนื่องจากทางองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันได
จัดใหชุมชนตําบลหวยทับทันเปนตําบลนํารองในการจัดทําแผนแมบทชุมชน โดยไดมีการจัดเวที
ชาวบาน ใหชาวบานจากทุกหมูบานมารวมกันศึกษาชุมชน โดยทําการวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ
ถึงสภาพที่เปนอยูทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนในปจจุบัน รวมไปถึงการรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของตําบลหวยทับทัน 
โดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมารวมแนะนําดวย   ทั้งนี้การจัดเวทีชาวบานเพื่อรวมกัน
จัดทําแผนแมบทชุมชนในพื้นที่ตําบลหวยทับทันจัดขึ้นแลว  2  ครั้ง   คร้ังแรกจัดที่หอประชุม
โรงพยาบาลอําเภอหวยทับทัน และครั้งที่สองจัดขึ้นที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวย
ทับทัน   ซ่ึงจากการสัมภาษณแกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันพบวามีผูนําชุมชนและ
ตัวแทนชาวบานจาก  8  หมูบานเขามารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
   2) การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา ชุมชนในตําบลหวยทบัทันจะมีสวนรวมในการวางแผน
เพื่อจัดการลุมน้ําผานกระบวนรวมกนัจัดทาํแผนแมบทชมุชนซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องมาจาก
การศึกษาชุมชน อยางไรก็ตามกระบวนการจัดทําแผนขณะนีย้ังไมสําเร็จเพราะยังอยูในชวงของการ
จัดเวทีชาวบานเพื่อระดมความเห็นตางๆ ซ่ึงกระบวนการตอไปจากนี้คือการยกรางแผนและจัดทํา
รูปเลมของแผนชุมชน 
   สวนการรวมวางแผนการดําเนินงานจดัการลุมน้ําขององคการบริหารสวน
ตําบลและหนวยงานราชการอื่นๆ นั้น ชุมชนยังไมมสีวนรวมมากนัก เพยีงแตจะมีการสอบถาม
ความคิดเหน็และความตองการของชาวบานบางเปนบางครั้งเพื่อนําไปวางแผนงานแกไขปญหา 
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  ภาพที่ 5.5   แสดงการจัดกจิกรรมขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 5.6   แสดงการรวมกนัศึกษาวิเคราะหชุมชนของชาวบานตําบลหวยทับทัน 
 
   3) การมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา ชาวบานและชุมชนจะมีสวนรวมในการดําเนินงาน
จัดการลุมน้ําใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกจะเปนการมีสวนรวมโดยที่คนในชมุชนไดเขารวม
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กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงจัดขึ้นโดยชาวบานและชุมชนเอง เชน การเขารวม
เปนอาสาสมัครเพื่อดูแล สอดสอง ปองกันการตัดไมริมฝงหวยทับทันและปาสงวนบานโทะ การเขา
รวมโครงการสรางอาสาสมัครเชิงคุณธรรมเพื่อฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงจัดขึ้นโดยองคกรเครือขาย
ลุมน้ําหวยทับทัน โดยนายมนพัทธ วงษศา (กํานนัตําบลหวยทับทนั, 2550) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา 
“องคกรเครือขายมักมาจดักิจกรรมในตําบลหวยทับทัน เพราะเปนตําบลที่อยูตรงกลาง ชาวบานสวน
ใหญที่มารวมกิจกรรมจึงเปนคนหวยทับทนั” 
   การมีสวนรวมในลักษณะที่สองคือ      การใหความรวมมือและเขารวม
กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนตําบลหวยทับทันและหนวยงานภายนอก ซ่ึงการเขารวม
จะมีทั้งการใหคาตอบแทนในลักษณะการจางแรงงานรายวัน   โดยองคการบริหารสวนตําบลจะจาง
ชาวบานมาทํางานโครงการตางๆ เชน ขุดลอกแหลงน้ํา ทําแนวกันพังทลายของดิน และการขุดบอ
บาดาล เปนตน และมีกิจกรรมที่ชาวบานเขารวมเองโดยไมไดหวังคาตอบแทน เชน ชาวบานเขา
รวมงานรณรงคงดเผาซังตอพืช และสงเสริมการปลูกหญาแฝกริมคลองสงน้ํา ซ่ึงจัดขึ้นโดยสถานี
พัฒนาที่ดินศรีสะเกษ หรือชาวบานในหมูบานสวัสดี หมู 8 รวมใชที่ดินของตนทดลองปลูก
ยางพาราและเขารวมอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเปนมืออาชีพในการผลิต ฟงคําแนะนําเรื่อง
การใชปุยอินทรีย-ชีวภาพ ซ่ึงจัดขึ้นโดยสํานักงานเกษตร เปนตน 
   อยางไรก็ตาม พบวา ลักษณะการมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา
ของชุมชนตําบลหวยทับทัน จะมีลักษณะที่ชุมชนเขามามีสวนรวมเปนครั้งเปนคราวเมื่อมีโครงการ
หรือกิจกรรมมาจัดทําในพื้นที่เทานั้น โดยนายมนพัทธ วงษศา (กํานันตําบลหวยทับทัน, 2550) 
อธิบายวา “เวลาหนวยงานหรือ อบต.จัดงาน ชาวบานก็คอยมารวมกันทีนึง นี่ถาลงพื้นที่บอยๆ ก็จะดี
มาก แตนี่ลงบางไมตอเนื่อง” 
   4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
   จากการศึกษาพบวา ลักษณะของการมีสวนรวมในการรบัผลประโยชนจาก
การดําเนินงานจัดการลุมน้ําคือ ความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการทาํงานเพื่อพัฒนา
ตําบล และที่สําคัญคือการทํางานรวมกันของชาวบานทําใหเกิดความรักสามัคคีของคนในตําบล 
โดยนายพาน สิงหเจริญ (ผูใหญบานสรางเรือ หมู 5, 2550) กลาววา ชาวบานจากทกุหมูมาทํางาน
รวมกันบอยๆ ทําใหคนจากทุกหมูบานมาทําความรูจักกนั ทําใหเกิดความสามัคคี” 
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 ภาพที่ 5.7   แสดงการลงพื้นที่ใหความรูแกชาวบานโดยสํานักงานเกษตรจังหวดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 5.8   ชาวบานตําบลหวยทับทนัรวมกันปลูกหญาแฝกริมตล่ิงตามแหลงน้ําตางๆ 
 
   นอกจากนี้ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อาจจะอยูในลักษณะของ
การไดรับคาตอบแทนหรือส่ิงของตางๆ ดวย โดยนายพาน สิงหเจริญ (ผูใหญบานสรางเรือ หมู 5, 
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2550) อธิบายวา “เกษตรอําเภอจัดงานโครงการพัฒนาเกษตรกร ก็มกีารแจกปุยดวย ชาวบานก็มา
รวมกันเยอะ” 
   5) การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา ชาวบานมีสวนรวมนอย เนื่องจากการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ นั้นไดจัดใหชาวบานรวมดําเนินงานหรอืรวมกิจกรรมเทานั้น แตไมไดใหชาวบาน
ไดมีการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานแตอยางใด โดยนายมนพัทธ วงษศา (กํานันตําบล
หวยทับทัน, 2550) กลาววา “ไมมีสวนรวมประเมินผล เวลามีหนวยงานมาจัดงานกถ็ามชาวบานวา 
พอใจหรืออยากใหมาทําอะไรเพิ่มเติมไหมเทานั้น” 
  สามารถสรุปไดวาลักษณะการมีสวนรวมของชาวบานและชุมชนในตําบลหวยทับ
ทัน มีความโดดเดนกวาพื้นที่อ่ืน เนื่องจากชาวบานและชุมชนไดมีสวนรวมในหลายกระบวนการ 
โดยเฉพาะมีการศึกษาชุมชน การรวมกนัวางแผนแมบทชุมชน และรวมดําเนนิงานจัดการลุมน้ําใน
ระดับที่คอนขางมาก แตสําหรับกระบวนการที่ชุมชนมสีวนรวมนอยคือการติดตามและประเมนิผล
การจัดการลุมน้ํา ซ่ึงก็มีลักษณะคลายคลึงกันกับตําบลอื่นที่ยังไมมกีารเปดโอกาสใหชาวบานไดมี
สวนรวม 
  5.2.2.3  ลักษณะการมีสวนรวมของตําบลบึงบูรพ 
  ชาวบานและชมุชนตําบลบึงบูรพมีลักษณะการมีสวนรวมในแตละกระบวนการดังนี ้
   1) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
   จากการศึกษาพบวา ชาวบานและชุมชนในพื้นที่ตําบลบึงบูรพมีสวนรวมใน
กระบวนการนี้นอย เนื่องจากชาวบานยังไมสามารถรวมตัวกันจัดเวทีชาวบานเพื่อใหชาวบาน
รวมกันทําการวิเคราะหถึงสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได สวนกิจกรรมการจัดทําแผน
แมบทชุมชนนั้น จากการสอบถามผูนําชุมชนพบวา ถึงแมองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันไดเสนอ
ใหตําบลบึงบูรพเปนพื้นที่นํารองในการจัดทําแผนแมบทชุมชนเชนเดียวกับอีก 12 ตําบลในพื้นที่ลุม
น้ําหวยทับทัน เขตจังหวัดศรีสะเกษ แตอยางไรก็ตามทางองคกรเครือขายก็ยังไมไดจัดกิจกรรมใดๆ 
ในพื้นที่เลย 
   2) การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา ชุมชนจะมีสวนรวมวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําใน
ลักษณะของการที่เทศบาลตําบลบึงบูรพเชิญผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบานจากชุมชนตางๆ เขา
รวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานน้ํา โดยจะใหตัวแทนชาวบานจากชุมชนที่อยูใกลกับลําหวย
ทับทัน ซ่ึงเปนผูรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาน้ําเนาเสียและน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก เปนผูเสนอ
วาจะแกไขปญหาอยางไร หรือเมื่อเกิดปญหาขึ้นแลวอยากจะใหทางเทศบาลตําบลชวยเหลือ 
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บรรเทาความเดือดรอนอยางไร โดยนายวิรัตน พรหมทา (เทศมนตรีตําบลบึงบูรพ, 2550) อธิบายวา 
“การแกไขเรื่องน้ํา ทางเทศบาลไดใหชาวบานรวมเสนอความเห็นตลอด วาจะเอาอยางไร ลงพื้นที่
ไปรับฟงความคิดเห็นบาง เพราะปญหาของแตละชุมชนหนักเบาไมเทากัน” 
   3) การมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา ชาวบานจากชุมชนตางๆ ในตําบลบึงบูรพมีสวนรวมใน
การดําเนินงานในลักษณะของการที่ประธานชุมชนตางๆ ขอรองใหชาวบานรวมกันดูแลรักษา 
ปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาดงใหญ และรวมมือกับองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน รณรงคลดการ
ใชสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงชาวบานก็ใหความรวมมือเต็มที่ สวนการรวมดําเนินงานกับเทศบาล
ตําบลบึงบูรพนั้น ชาวบานก็มีสวนรวมโดยออกแรงชวยทําคันดินกั้นน้ํา ทําทอระบายน้ําเพื่อปองกัน
น้ําทวม การถางหญาบริเวณที่รกรางเพื่อใชปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนตน โดยนายวิรัตน พรหมทา 
(เทศมนตรีตําบลบึงบูรพ, 2550) ใหขอมูลวา “ประธานชุมชนกับชาวบานเต็มใจที่จะมารวมตลอด 
ชาวบานก็ไมไดเรียกรองเงินอะไร”  
   นอกจากนี้พบวา ในสวนของกลุมเกษตรกรไดมีสวนรวมในการดําเนินการ
จัดการลุมน้ําโดยรวมกลุมกันเพื่อถายทอดความรูและขยายแนวคิดการทําเกษตรดวยสารอินทรีย-
ชีวภาพ 
   4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
   จากการศึกษาพบวา ผลประโยชนที่ชาวบานและชุมชนไดรับจากการรวม
ดําเนินงานจัดการลุมน้ําคือ ชาวบานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และไดรับการยอมรับจากคนใน
ชุมชน โดยนายเสนอ ใจงาม (กํานันตําบลบึงบูรพ, 2550) กลาววา “การรวมกันพัฒนาทําใหชาวบาน
ไดรับผลพลอยไดดวย เปนการสรางความรักใหแกชุมชนและใหเขารูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน”  
   แตอยางไรก็ตามชาวบานยังไมไดรับผลประโยชนจากการรวมมือกันแกไข
ปญหาดานน้ํา เพราะการดําเนินงานตางๆ ยังไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได โดยเฉพาะ
ปญหาน้ําทวมยังเกิดขึ้นทุกป นายเสนอ ใจงาม (กํานันตําบลบึงบูรพ, 2550) อธิบายวา “บางที
ชาวบานก็ทอเหมือนกัน เพราะยังไมสามารถแกไขปญหาน้ําอยางเปนระบบได ชาวบานและ
เกษตรกรยังไดรับความเดือดรอนอยูบาง”  
   5) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดการลุมน้ํา 
   จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในกระบวนการนี้ยังมีระดับนอย 
เนื่องจากการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํามีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ชาวบานจึง
สับสนและไมเขาใจถึงชองทางในการที่จะเขารวมติดตามประเมินผลของหนวยงานตางๆ นายเสนอ 
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ใจงาม (กํานันตําบลบึงบูรพ, 2550) อธิบายวา “ชาวบานไมรูวาจะตองประเมินผลงานใคร เนื่องจาก

มีหนวยงานมาทํางานในพื้นที่หลายหนวยงาน”  

  สามารถสรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนตําบลบึงบูรพจะเปนการมีสวน

รวมในการวางแผนงานและดําเนินงานจัดการลุมน้ําเปนสวนใหญ เนื่องจากทางเทศบาลตําบลเปด

โอกาสใหชาวบานเขารวมคอนขางมาก แตสําหรับในกระบวนการศึกษาชุมชนและการติดตาม

ประเมินผลการจัดการลุมน้ําชาวบานยังมีสวนรวมนอย ซ่ึงถือวามีลักษณะคลายตําบลอื่นๆ  

 

ตารางที่ 5.13    เปรียบเทียบลักษณะการมีสวนรวมจัดการลุมน้ําในกระบวนการตางๆ ของแตละ  

       ชุมชน 

 

ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการใน

การมีสวนรวม กู หวยทับทัน บึงบูรพ 

 
1. การศึกษา

ชุมชน 

 

- การมีสวนรวมนอย เพราะ

ไมเคยมีการจัดเวทีชาวบาน

เพื่อรวมกันศึกษาวิเคราะห

สภาพและปญหาของชุมชน 

 

- การมีสวนรวมโดดเดน

เพราะเคยจัดเวทีชาวบานเพื่อ

รวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพ

และปญหาของชุมชนโดยเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ

จัดทําแผนแมบทชุมชน 

 

 

- การมีสวนรวมนอยเพราะ

ไมเคยมีการจัดเวทีชาวบาน

เพื่อรวมกันศึกษาวิเคราะห

สภาพและปญหาของ

ชุมชน 

2. การวางแผน

เพื่อจัดการลุม

นํ้า 

- การมีสวนรวมนอยเพราะ

อบต. ไมเปดโอกาสให

ชาวบานทั่วไปรวม

วางแผน 

- ชาวบานมีสวนรวมโดยการ

รวมกันจัดทําแผนแมบท

ชุมชน 

- ชาวบานยังไมมีสวนรวม

วางแผนกับ อบต.มากนัก 

 

- ชาวบานมีสวนรวมในการ

เสนอความเห็นแกเทศบาล

ตําบลเพื่อวางแผนแกไข

ปญหาน้ําทวมและน้ําเสีย 

3. การดําเนินงาน

จัดการลุมน้ํา 

- อบต. จางแรงงานจาก

ชาวบานใหมารวม

ดําเนินงาน เชน ทํารังวัด 

และทํารั้วรอบที่

สาธารณประโยชน 

- ชาวบานเขารวมกิจกรรมซึ่ง

จัดโดยชุมชนเอง เชน เปน

อาสาสมัครดูแลปา 

- ชาวบานรวมกันดูแลรักษา

ปาในพื้นที่ชุมชน รณรงค

การลดใชสารเคมีทาง

การเกษตร 
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ตารางที่ 5.13  (ตอ) 

 

ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการใน

การมีสวนรวม กู หวยทับทัน บึงบูรพ 

 

 

- ชาวบานมารวมงานโดยไม

หวังผลตอบแทนใน

กิจกรรมปลูกปาประจําป 

การเขารวมแนะแนวอาชีพ 

เปนตน 

 

 

 

- ชาวบานเขารวมกิจกรรมที่

อบต.และหนวยงานภายนอก

จัดขึ้น เชน รวมขุดลอกแหลง

นํ้า รณรงคงดเผาตอซังพืช 

รวมปลูกหญาแฝกริมน้ํา เปน

ตน 

- การมีสวนรวมมีลักษณะเปน

ครั้งคราวตามที่ มี ผู จั ด

กิจกรรมในตําบล 

 

- ชาวบานรวมงานกับ

เทศบาลตําบล โดยออก

แรงงานชวยทําคันดินกั้น

นํ้า ทําทอระบายน้ํา เปนตน 

- กลุมเกษตรกรรวมกันขยาย

แนวคิดเกษตรอินทรีย-

ชีวภาพ 

4. การรวมรับ

ผลประโยชน 

- ชาวบานมีความภาคภูมิใจ

ที่ไดรวมดําเนินงานและ

ถือวาเปนการ “ไปเอาบุญ” 

- ชาวบานมีความภาคภูมิใจที่

ไดรวมดําเนินงานและทําให

เกิดความสามัคคีในชุมชน 

- ชาวบานรับผลประโยชน

ลักษณะอื่น เชน การแจกปุย

เมื่อมารวมกิจกรรมของ

เกษตรอําเภอ 

 

- ชาวบานรูสึกเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และไดรับการ

ยอมรับจากคนในชุมชน 

- ชาวบานยังไมไดรับ

ผลประโยชนจากการรวม

แกไขปญหาดานน้ํา 

5. การรวมติดตาม

ประเมินผลการ

จัดการลุมน้ํา 

- การมีสวนรวมนอย

เนื่องจากยังไมเปดโอกาส

ใหชาวบานเขารวม 

- ชาวบานไมเขาใจบทบาท

ของชาวบานตอการ

ประเมินผล 

 

- การมีสวนรวมนอย 

เนื่องจากยังไมเปดโอกาสให

ชาวบานเขารวม 

 

- การมีสวนรวมนอย 

เนื่องจากชาวบานไมทราบ

ชองทางในการเขาไปมี

สวนรวม 

 

   จากผลการศึกษาลักษณะการมีสวนรวมของแตละชุมชนจากพื้นที่ท้ัง 3 ตําบลนั้น ผูวิจัย

สามารถวิเคราะหและสรุปไดวา มีลักษณะของการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา
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หวยทับทัน มีลักษณะที่แตกตางกันไปตามเงื่อนไขและปจจัยตางๆ ที่ไมเหมือนกนัในแตละพื้นที ่
กลาวคือ 
 ตําบลหวยทับทัน ถือวาเปนตําบลที่ชาวบานและชุมชนในพืน้ที่เขามามีสวนรวมมากและ
โดดเดนที่สุด เนื่องจากชาวบานและชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในหลากหลายกระบวนการ
มากกวา มีการจัดเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาของ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมกนั สวนของการรวมดําเนินการจัดการลุมน้าํนั้น ชุมชนก็มี
สวนรวมโดยจดักิจกรรมดานอนุรักษและเปนผูใหความรวมมือที่ดีกับองคการบริหารสวนตําบล
หวยทับทันและหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํ รวมถึงงาน
ดานการพัฒนาการเกษตร สวนของการมสีวนรวมในการรับผลประโยชนนั้น ชาวบานและชุมชน
ไดรับผลประโยชนในลักษณะของความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งนี้การที่
ชุมชนตําบลหวยทับทนัมีสวนรวมที่โดดเดนนั้น ผูวิจยัวิเคราะหวานาจะเปนผลมาจากบทบาทของ
องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน ซ่ึงไดมกีารดําเนินงานในพืน้ที่ตําบลหวยทับทนัอยางตอเนื่องและ
เขมขนกวาพื้นที่ตําบลอื่น โดยจดักิจกรรมตางๆ เพื่อใหชาวบานจากทกุหมูบานในตาํบลหวยทับทนั
ไดเรียนรูทีจ่ะทํางานรวมกนั รวมถึงยังไดทําการเผยแพรแนวความคิดและองคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการทรพัยากรในพืน้ที่ลุมน้ําใหแกชาวบานดวย จึงทําใหชุมชนในพืน้ที่ตําบลหวยทับทนัจงึ
ไดเปรียบกวาตําบลอื่น 
 ในขณะที่ชุมชนในตําบลกูและชุมชนในตําบลบึงบูรพมีลักษณะการมีสวนรวมที่คอนขาง
คลายคลึงกัน ซ่ึงถือวาการมีสวนรวมในระดับที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับตําบลหวยทับทัน กลาวคือ 
ทั้งสองตําบลไมเคยมีการจัดเวทีชาวบานในระดับตําบลเพื่อรวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของ
ชุมชนและไมไดมีการรวมกันจัดทําแผนแมบทชุมชนแตอยางใด ทั้งนี้การมีสวนรวมของทั้งสอง
ชุมชนเนนไปที่การมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานจัดการลุมน้ํามากกวา ทางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็ไดพยายามสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนดวยการจางแรงงานชาวบานหรือการให
ชาวบานรวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานน้ํา อีกทั้งชาวบานก็เขารวมกิจกรรมอัน
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําของชุมชนอยางเต็มที่ เชน การรณรงคลดการใชสารเคมีในการทํา
การเกษตร การปลูกปาประจําป การขยายแนวคิดเกษตรอินทรียชีวภาพ เปนตน ทั้งนี้ผลประโยชนที่
ชาวบานและชุมชนทั้งสองไดรับก็คลายคลึงกันคือชาวบานมีความภาคภูมิใจและไดรับการยอมรับ
จากคนในชุมชนเอง แตในสวนของตําบลบึงบูรพก็มีลักษณะเฉพาะดวยคือ ชาวบานยังรูสึกวาไมได
รับประโยชนจากการแกไขปญหาดานน้ํามากนัก 
 นอกจากนี้จากผลการศึกษาของทั้ง 3 ตําบล ผูวิจัยมีขอสังเกตวาการมสีวนรวมของชุมชน
จาก 3 ตําบลยังมีลักษณะรวมกันคือชุมชนยังไมมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดการลุม
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น้ํามากนกั ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของทั้งหลายรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ยังไมเปดโอกาสใหชาวบานทั่วไปเขารวมในการติดตามประเมินผลการจัดโครงการ
ตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ํา อีกทั้งชาวบานยังไมเขาใจถึงบทบาทของตนเองในการที่จะเปนผู
เขาไปมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานของหนวยงานตางๆ ดวยเชนกนั จึงสงผลใหสภาพที่
เปนอยูคือ ชาวบานมักจะมีสวนรวมเฉพาะแตในกระบวนการดําเนนิงานเทานั้น 
 จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปภาพรวมของลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนไดวา 
ชุมชนยังไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทุกกระบวนการ โดยจะมสีวนรวมในการดําเนินงานมาก
ที่สุด สวนในกระบวนการอืน่ๆ ชุมชนยังมีสวนรวมคอนขางนอย ซ่ึงผลการศึกษาในสวนนี้คอนขาง
สอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงปริมาณ ซ่ึงช้ีใหเหน็วาการมีสวนรวมในการดําเนินงานอยูในระดบั
ที่มากที่สุดคือรอยละ 65.33 สวนในกระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
การมีสวนรวมในการวางแผน และการมสีวนรวมในการติดตามประเมินผล ยังอยูที่ระดับนอย คือ 
รอยละ 23.55, รอยละ  30.10 และรอยละ 23.65 ตามลําดับ ซ่ึงวิเคราะหไดวา สภาพที่เปนอยูเชนนี้
ไมสอดคลองกับหลักการพฒันาโดยทัว่ไป ที่ตองกระตุนสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม
ในทุกกระบวนการของการพัฒนาอยางเทาเทียมกนัและสม่ําเสมอ 
 ทั้งนี้จากการศึกษาในประเดน็ การมีสวนรวมของชุมชนที่มีปญหาระดับการมีสวนรวมที่
นอย และไมมีสวนรวมในทุกกระบวนการอยางสม่ําเสมอนั้น ผูวจิัยไดพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาในสวนของความคดิเห็นของบุคคลฝายตางๆ ที่มีตอรูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
ซ่ึงมีความสอดคลองกันและสามารถวิเคราะหไดวา ปจจัยที่มีอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจดัการลุมน้ําหวยทับทันมีอยู 3 ประการคือ 
 ประการแรก คือ การที่โครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันไมมีความชัดเจน มี
หนวยงานทีเ่กีย่วของหลายหนวยงาน ขาดหนวยงานเจาภาพหรือองคกรเฉพาะ จึงสงผลตอการมี
สวนรวมของชุมชน ในลักษณะที่ชาวบานและชุมชนเกิดความสับสน ไมทราบชองทางวาตนเองจะ
เขาไปมีสวนรวมอยางไร กบัหนวยงานใด และเวลาไหนที่จะตองเขาไปมีสวนรวม ซ่ึงจะตางกับใน
พื้นที่อ่ืนๆ ซ่ึงมีหนวยงานเฉพาะหรือมีการบริหารจัดการในลักษณะของ “โครงการพัฒนาลุมน้าํ” 
ซ่ึงมีความชัดเจนมากกวา ทาํใหชาวบานมโีอกาสที่จะเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
 ประการที่สอง  คือหนวยงานภาครัฐมีบทบาทนําในการพัฒนามาตลอด   ทําใหบางครั้ง
ไมใหความสําคัญกับการที่จะดึงชาวบานและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการของการ
จัดการและพัฒนาลุมน้ํา   ซ่ึงเห็นไดจากผลการศึกษาที่ช้ีวาชาวบานและชุมชนไมคอยมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผลมากนัก ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงเปน “ผูตาม” มา
ตลอด เมื่อหนวยงานภาครัฐมีโครงการ มีกิจกรรมใด ชาวบานและชุมชนจึงเปนผูรวมปฏิบัติเทานั้น 
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 ประการที่สาม   คือ   บทบาทขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันยังไมมีความเขมแข็ง 
สังเกตไดจากการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมยังไมมีความตอเนื่อง และไมครอบคลุมในทุกพื้นที่
ของลุมน้ํา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมดานการเผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ลุมน้ําและการสงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน ที่จากผลการศึกษาชี้วายังไมสามารถทําให
ครอบคลุมทุกตําบล ซ่ึงจากการที่องคกรเครือขายฯ ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร ทําใหชุมชนตางๆ 
ในพื้นที่ขาดชองทางการมีสวนรวมไปอีกหนึ่งชองทาง 

ทั้งนี้การมีองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั จะทําใหชาวบานและชมุชนในทกุพื้นที่ของ
ลุมน้ําไดมีโอกาสที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํามากขึ้น สามารถวางแผนการจัดการและ
ดําเนินงานรวมกันระหวางคนในลุมน้ําได และเปนการสงเสริมใหชาวบานเขามามสีวนรวมในการ
จัดการมากขึน้ แตจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบันคือ องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันอยูในชวงแรก
ของการกอตั้งและยังไมมีความเขมแข็ง จึงเปนอีกปจจยัหนึ่งทีเ่ปนสาเหตุทําใหการมีสวนรวมของ
ชุมชนยังอยูในระดับนอย 
 
 
5.3   ผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 สําหรับการศึกษาในประเด็นของผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทบัทันในพืน้ทีจ่ังหวดั
ศรีสะเกษนัน้ ผูวิจัยไดมุงศกึษาวาการดําเนินงานจดัการลุมน้ําตามรูปแบบที่เปนอยูในปจจุบันไดทาํ
ใหเกดิผลสําเร็จอยางไรบาง โดยไดกําหนดกรอบในการศกึษาผลสําเร็จไว 3 ดานคือ ผลสําเร็จดาน
เศรษฐกิจ ผลสําเร็จดานสังคม และผลสําเร็จดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ได
กําหนดตัวช้ีวดัเพื่อศึกษาผลสําเร็จแตละดานไวดวย และเนื่องจากยังไมมีการศึกษาหรือวัดผลสําเร็จ
ในดานตางๆ อยางเปนทางการ ดังนั้นในการศกึษาผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลการสัมภาษณจาก
บคุคลตางๆ ที่ไดกลาวหรือใหความเห็นเกีย่วกับประเดน็ตางๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเปนขอมูลประเภท 
“ความคิดเห็น” เปนสวนใหญ เพื่อนาํมาวิเคราะหและสรุปวาประสบผลสําเร็จหรือไมประสบ
ผลสําเร็จอยางไรบาง ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี ้
 5.3.1   ผลสําเร็จดานเศรษฐกจิ 
 ในการศึกษาผลสําเร็จดานเศรษฐกิจผูวิจัยไดกําหนดตวัช้ีวัดในการศึกษาคือ ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร และรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงผลการศึกษาแตละตัวช้ีวัดมดีังนี ้
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   5.3.1.1   ตัวช้ีวดัดานผลผลิตทางการเกษตร 
   ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะผลผลิตของขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักซึ่งมีพื้นที่ปลูก
ขาวมากถึง รอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด จากการศึกษาพบวา เนื่องจากมีการดําเนินงาน
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการขยายพื้นที่ชลประทานทําใหมีการขยายพื้นที่ทางการเกษตร
โดยเฉพาะนาขาวใหมากขึ้นได ซ่ึงจากขอมูลการสัมภาษณหัวหนาสวนราชการที่ เกี่ยวของ
โดยเฉพาะโครงการชลประทานศรีสะเกษและสํานักงานการเกษตร ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันไว
ดังนี้ 
 
  นายวรวุธ  พรหมมา (ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ, 2550) ให
ความเห็นในเรื่องนี้วา 
 
 “ในพื้นที่หวยทับทัน 6-7 อําเภอ เราไดวางระบบจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรให

พอเพียง สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะนาขาวใหมากขึ้นได ซ่ึงเทาที่ดูก็
นาจะไดผลผลิตดีขึ้น” 

 
  ขณะที่ นายวสันต บุญหอ (เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2551) ไดกลาวในประเดน็
เดียวกันนี้วา 
 
 “ดูขอมูลในภาพรวม ผลผลิตโดยเฉพาะขาวนาจะเพิ่มขึน้มาก ดูจากพืน้ที่ทํานาใน

หลายๆ อําเภอมีพื้นที่เพิ่มขึน้ หวยทับทนัก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน ผลงานนี้ชี้ใหเห็นวา
การจัดการลุมน้ําหวยทับทันประสบผลสําเร็จไดในสวนหนึ่งแลว การดําเนินงาน
อยางมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และทองถ่ิน ไดผลมากขึ้น” 

   
  ทั้งนี้จากขอมูลเพิ่มเติมของสํานักงานเกษตรจังหวัด ช้ีใหเห็นวาพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 
ตําบลมีพื้นที่ปลูกขาวและปริมาณผลผลิตขาว ในป พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 ซ่ึงสามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 5.14 
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ตารางที่ 5.14  แสดงพื้นที่เพาะปลูกขาวและปริมาณผลผลิตขาวในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 

 
พื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด (ไร) ปริมาณผลผลิตขาวรวม (ตนั) ตําบล 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 
 
กู 

 
29,008 

 
30,005 

 
6,938.40 

 
11,963.00 

หวยทับทัน 15,068 16,136 5,922.67 6,157.71 
บึงบูรพ 

 
2,589 2,736 1,165.08 1,644.34 

 
ท่ีมา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2551  
 
  จากตารางที่ 5.14 จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2550 ตําบลกู ตําบลหวยทับทัน และตําบล
บึงบูรพ มีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2549 จํานวน 997 ไร, 1,070 ไร และ 
147 ไร ตามลําดับ และมีปริมาณผลผลิตขาวในป พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2549 จํานวน 5024.60 
ตัน, 253.04 ตัน และ 499.29 ตัน ตามลําดบั ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมด สามารถวิเคราะหได
วา มีสาเหตุมาจากโครงการดานการจดัการลุมน้ําของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการดําเนินงาน
รวมกันระหวางชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรดนิและน้ําใหมี
สภาพสมบูรณและเหมาะสมที่จะทําการเกษตรจึงไดผลผลิตตอไรและผลผลิตรวมของขาวที่สูงขึ้น  
  จากการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน   ในประเด็นตัวช้ีวัดเรื่อง
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรนั้น  ผูวิจัยสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา  การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากสามารถทําใหมีการขยายพื้นที่การปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักใหเพิ่มขึ้น
ได 
  5.3.1.2   ตัวชี้วดัดานรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม 
  การจัดใหมีการสงเสริมการประกอบอาชพีเสริมนอกเหนือจากการทําอาชีพ
เกษตรกรรมใหแกชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน โดยเฉพาะในพืน้ที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบลนั้น จาก
การศึกษาพบวา ผูมบีทบาทหลักใหการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของชาวบานคือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 แหง โดย อปท. แตละแหงจะจดัใหมกีารตั้งกลุมอาชีพตามความตองการ
ของชาวบานในพื้นที่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและทรัพยากรที่มีในพื้นทีด่วย สําหรับตําบลที่ 
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ภาพที่ 5.9   กลุมอาชีพเสริมทําการจักสานในตําบลกู 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.10    แสดงผลิตภัณฑของกลุมอาชีพปุยอินทรียในตําบลกู 
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ผูวิจัยเห็นวาชาวบานมีการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางเขมแข็งที่สุดและเปนรูปธรรมคือ 
ตําบลกู ซ่ึงมีการจัดตั้งกลุมอาชีพที่สําคัญถึง 6 กลุม คือ เย็บผา ทอผาไหมมัดหมี ่ จักสาน ทําปุย
อินทรีย ทําอิฐซีเมนต และทาํอิฐดินซีเมนต โดยแตละกลุมก็จะกระจายกันไปในหมูบานตางๆ ตาม
ความถนัดและความตองการของชาวบาน การจัดตั้งกลุมชาวบานจะมสีวนรวมคือ เปนผูดําเนินการ
เองเกือบทั้งหมด โดยจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก อบต. และการแนะแนวอาชีพจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอปรางคกู  
 
 นายพศษิฐ  เจนพิทักษกุล (นายกองคการบริหารสวนตําบลกู, 2550) กลาววา  
 
 “การประกอบกิจกรรมของแตละกลุมอาชีพ มีระบบการบริหารที่คอนขางดี  เมื่อ

ผลิตสินคาแลวสามารถขายได  โดยมีการสงผลิตภัณฑไปขายตามการออกงาน
นิทรรศการตางๆ รวมถึงรานคาในตัวจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ  ซ่ึงเปนการ
สรางรายไดใหแกผูเขารวมประมาณครัวเรือนละ 1,000-1,500 บาทตอเดือน”  

 
  สําหรับในสวนของ 2 ตําบลคือ ตําบลหวยทับทันและตําบลบึงบูรพ ก็มีการจดัตั้ง
กลุมอาชีพเสริมเชนกัน โดยในตําบลหวยทับทัน มีกลุมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว และตําบลบงึ
บูรพ มีกลุมทําผาไหมลายลูกแกวและกลุมทําไขเค็มใบเตย แตอยางไรกต็าม กลุมอาชีพในพืน้ที่ทั้ง 2 
ตําบลนี้ยังเปนกลุมขนาดเล็ก มีจํานวนสมาชิกนอยอีกทั้งรายไดกไ็มสม่ําเสมอ โดยอาจจะมีรายได
เพียงเดือนละ 500-700 บาทตอเดือน แตสําหรับบางเดือนก็ไดรับนอยกวานัน้หรือไมไดเลย 
  ดังนั้นเมื่อวิเคราะหถึงผลสําเร็จดานเศรษฐกิจโดยพิจารณาตัวช้ีวัดดานรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเสริม สามารถสรุปไดวา ยังไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากการจัดตั้งกลุมอาชีพเสริม
เพื่อสรางรายไดเสริมแกชาวบานนั้น จะสําเร็จและเปนรูปธรรมเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้น สําหรับ
ในบางพื้นที่มีการจัดตั้งกลุมจริงแตยังไมสามารถสรางรายไดที่สม่ําเสมอใหแกสมาชิกกลุมได 
 
 5.3.2   ผลสําเร็จดานสังคม 
 ในการศึกษาผลสําเร็จดานสังคม ผูวิจัยไดกําหนดตัวช้ีวดัในการศกึษา 3 ตัวช้ีวัด คือ ระดับ
การมีสวนรวมในการจดัการและพัฒนาลุมน้ําของชาวบาน ความรูความเขาใจของชาวบานในเรื่อง
การใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําอยางยั่งยืน และความเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ํา
หวยทับทัน ซ่ึงผลการศึกษาในแตละตัวช้ีวดั มีดังนี ้
  5.3.2.1  ตัวชี้วดัดานระดบัการมีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาลุมน้าํของชาวบาน 
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  จากการศึกษาพบวา ชาวบานและชุมชนจากทั้ง 3 ตําบลซึ่งเปนพื้นที่ศกึษามีสวนรวม
ในการจดัการและพัฒนาลุมน้ําในระดับทีไ่มมากนัก ทัง้นี้ผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูนําชุมชน
ของแตละชุมชนลวนใหความเห็นที่สอดคลองกันในเรือ่งนี้ เชน 
 
  นายสุนทร ดจุดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน, 2550) ใหความเห็นวา
“ผลสําเร็จดานการมีสวนรวมยังเกิดไมมาก เพราะชาวบานยังไมมีสวนรวมอยางแทจริง คือ ไมได
เขาไปรวมตัดสินใจวางแผนงานพัฒนาลุมน้ํารวมกับหนวยงานภาครัฐเลย” 
 
  ในขณะที่นายมนพัทธ วงษศา (กํานนัตําบลหวยทับทนั, 2550) เหน็วา “การมีสวน
รวมของชาวบานจะสําเร็จ ก็ตอเมื่อทางภาครัฐเปดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในทุกดาน
และอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบันชาวบานยังมีสวนรวมนอย อยากใหภาครัฐสงเสริมตรงนี้ใหมาก” 
 
  สวนนายคําตาล แกวละมุล (ผูใหญบานพอก หมู 12 ตําบลกู, 2550) อธิบายส้ันๆ วา 
“ยังไมเกดิผลสําเร็จเพราะรฐัไมไดสงเสริมการมีสวนรวมของชาวบานอยางเต็มที”่ 
 
  จากขอมูลความคิดเห็นดังกลาว สามารถสรุปไดวา ผูนําชุมชนมีความเห็นที่เปนไป
ในทิศทางเดยีวกันวา ชาวบานและชมุชนยังไมไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํามากนัก 
เนื่องจากลักษณะการมีสวนรวมยังไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทุกกระบวนการ และการมี
สวนรวมไมมคีวามตอเนื่อง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหนวยงานภาครัฐยังไมไดสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชาวบานและชมุชนอยางแทจริง ทั้งนี้เมื่อพจิารณาผลการศึกษาเชิงปริมาณ เกี่ยวกับระดับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา ก็มีความสอดคลองกัน คือ คาเฉลี่ยของรอยละของการมีสวน
รวมจัดการลุมน้ําในทกุกระบวนการคือ รอยละ 41.03 ซ่ึงวิเคราะหไดวา ชุมชนมสีวนรวมในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระดับการมีสวนรวมในแตละกระบวนการพบวา เฉพาะ
การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันและการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
เทานั้นที่มีการมีสวนรวมในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ยรอยละ 65.33 และ 62.54 ตามลําดับ สวน
กระบวนการอืน่อีก 3 กระบวนการ คือ การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน และการมีสวนรวมใน
การศึกษาชุมชน มีระดับของการมีสวนรวมในระดับต่ํา คือมีคาเฉลี่ยรอยละ 30.10, 23.65 และ 
23.55 ตามลําดับ 
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  จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา ผลสําเร็จดานสังคมของการ

จัดการลุมน้ําหวยทับทัน เมื่อพิจารณาจากประเด็นตัวชี้วัด เรื่องระดับการมีสวนรวมในการจัดการ

และพัฒนาลุมน้ําของชาวบานนั้นพบวา “ยังไมประสบผลสําเร็จ” เนื่องจากระดับการมีสวนรวมของ

ชาวบานและชุมชนในการจัดการและพัฒนาลุมน้ําหวยทับทันที่เปนอยูในปจจุบันยังมีไมมากนัก 

5.3.2.2 ตัวชี้วัดดานความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรในลุม 

น้ําอยางยั่งยืน 

  จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานของหนวยงานราชการตางๆ เกี่ยวกับการ

ถายทอดความรู เกี่ยวกับแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําตามหลักการอนุรักษ 

ใหแกชาวบานและเกษตรกรในพื้นที่นั้น ไดดําเนินการมาอยางคอนขางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวน

ของสถานีพัฒนาที่ดินและสํานักงานเกษตร ไดจัดโครงการตางๆ ลงพื้นที่ เชน โครงการสงเสริม

การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีเกษตร การรณรงคงดเผาตอซังพืช การรวมมือกับชาวบานปลูก

หญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน เปนตน ซ่ึงการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานรัฐ

กับชาวบาน สงผลใหชาวบานเกิดการเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํามากขึ้น 

  นอกจากนี้จากการศึกษาจะสังเกตไดวา ชาวบานและชุมชนตางๆ ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 

ตําบล ลวนมีวิธีการจัดการลุมน้ําที่สอดคลองกับหลักการอนุรักษท้ังนั้น เชน การรวมกันดูแลรักษา

ความสะอาดของแหลงน้ําและลําหวย การรวมกันจัดการปาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง การรวมกลุม

กันแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการทําเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ เปนตน กิจกรรมการจัดการของชุมชน

เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวาชาวบานและชุมชนมีความรูความเขาใจในดานการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในลุมน้ําตามหลักการอนุรักษเปนอยางดี 

  ท้ังนี้จากขอมูลการใหสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของจากทุกฝาย  ใหความเห็นที่

สอดคลองกันวา การดําเนินงานเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากร

ในลุมน้ําอยางยั่งยืนคอนขางประสบผลสําเร็จ โดยที่ 

 

  นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง (หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ, 2550) มีความเห็น

ท่ีสอดคลองกันวา 

 

 “ผลสําเร็จที่เดนชัดที่สุดคือ การสรางใหชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันไดมี

ความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดินไดอยางยั่งยืน ผล 
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 ภาพที่ 5.11   การทําปุยหมกัของกลุมเกษตรกรตําบลบึงบูรพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 5.12   การสาธิตการทําปุยอินทรียชีวภาพ 
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 จากการที่เราทาํงานโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหชาวบานมีจดุนี้ขึ้น ซ่ึงก็
ตองใหเครดิตผูนําชุมชนและชาวบานดวยที่ใหความรวมมือมาตลอด” 

 
  ขณะที่นายสุนทร ดุจดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั, 2550) ช้ีใหเห็น
วา 
 
 “ชาวบานในพืน้ที่ตางๆ มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ตามหลักการอนุรักษในระดบัที่ดีมาก ไมเหมือนแตกอน เดี๋ยวนีใ้ชปุยคอก ปุย
ชีวภาพที่ทางที่ดินกับเกษตรเอามาแจก หรือซ้ือไดถูกกวา ทางหนวยงานเขาก็ให
เลิกเผาตอขาว แลวก็ปลูกถ่ัวในนาเพื่อปรับสภาพ” 

 
  นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย (นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน, 2550) กลาว
วา “ชาวบานมีความเขาใจวา การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่เปนไปตามแนวทางการ
อนุรักษ เพื่อรักษาใหดิน น้ํา ปาไม ใหคงอยูไวใชประโยชนในระยะยาว” 
 
  จากการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน ในประเด็นตัวช้ีวัดเรื่อง
ความรูความเขาใจของชาวบานในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําอยางยั่งยืนนัน้ ผูวจิัย
วิเคราะหและสรุปวา ประสบความสําเร็จ เนื่องจากหนวยงานราชการไดจัดโครงการใหความรูแก
ชาวบานอยางตอเนื่อง จึงทําใหชาวบานมีความรูและประสบการณและสามารถนํามาใชในการจดั 
การพื้นที่ของตนตามแนวทางการอนุรักษไดเปนอยางด ี
  5.3.2.3   ตัวชี้วดัดานความเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั 
  การดําเนินงานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ไดเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 
โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคกรชุมชน ซ่ึงเปนศูนยกลางการประสานงานระหวาง
ชุมชนตางๆ ในพื้นที่ เกี่ยวกบัการดําเนินงานจัดการและพัฒนาลุมน้ําหวยทับทนั รวมไปถึงการเปน
ตัวแทนชุมชนลุมน้ําหวยทับทันในการนําเสนอปญหาตางๆ ในพื้นที่และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบั
แนวทางการจดัการและพัฒนาลุมน้ําที่ชาวบานตองการไปสูหนวยราชการตางๆ ทั้งในระดับอําเภอ
และจังหวัด ซ่ึงผลการดําเนินงานขององคกรฯ ที่ผานมาพบวา มีทัง้ประสบผลสําเร็จและลมเหลว
หลายกรณี จากขอมูลการสัมภาษณ นายสุนทร ดุจดา และ นางบญุมี ทองคํา แกนนําและผู
ประสานงานองคการเครือขายลุมน้ําหวยทบัทันสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานขององคกร
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เครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ตั้งแต พ.ศ. 2549 จนถึงปจจบุัน ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร เนื่องจาก
การดําเนินงานประสบกับปญหาตางๆ คอนขางมาก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้
   1) ไมมีการจัดตั้งสํานักงานหรือศูนยประสานงานขององคกรเครือขายลุมน้ํา
หวยทับทันอยางเปนทางการและเปนรูปธรรม การดําเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ 
อาศัยเพยีงโครงสรางของคณะกรรมการเครอืขายในพืน้ทีต่างๆ และคณะกรรมการชุดใหญ ในการ
ดําเนินงาน ประสานงาน ทาํความเขาใจกบัชุมชนตางๆ ในพื้นทีเ่ทานั้น จึงทําใหมองไดวาองคกร
เครือขายมีโครงสรางแบบหลวมๆ ไมมีการดําเนินงานอยางจริงจังและเปนเอกภาพ 
   2) แกนนําองคกรเครือขายและผูประสานงานองคกรเครือขาย ขาดความรู
ในดานการพัฒนา การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ที่ทันสมัย 
 
   นายสุนทร  ดจุดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน, 2550) กลาว
วา “ถาเราไดคนเกงๆ มาทํางานใหองคกรก็จะชวยไดมาก เพราะตอนนี้เราก็ทํางานแบบชาวบาน 
เขียนโครงการก็ยังไมคอยดี คนเรานอยประชาสัมพันธไมทั่ว” 
 
   ผูวิจัยวิเคราะหวา องคกรเครือขายฯ ขาดบุคลาการซึ่งมีความรูดาน การ
บริหารจัดการภายองคกร ดานการบัญชี การจัดทําขอเสนอโครงการ การประชาสัมพันธผลงานเพื่อ
ขยายเครือขายใหกวางขวางและไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น ปญหาเหลานี้ จึงทําให
การดําเนินงานขององคกรเครือขายไมคอยประสบผลสําเร็จ 
    3) ขาดการสนับสนุนดานเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจากหลังจากที่
โครงการนํารองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ไดหยุดชะงักลง ทําใหไมสามารถไดรับการสนับสนุนเงินทุน
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดําเนินงานขององคกรเครือขายจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานโดย
มุงเสนอโครงการตางๆ ตอหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองคกรเอกชน และศูนย
สงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ซ่ึงก็ไมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
แตจะสนับสนุนเงินทุนดําเนินการโดยพิจารณาเปนรายโครงการไป 
    4) การขาดการประสานงานกันระหวางเครือขายที่อยูในพื้นที่จังหวัด
สุรินทรในสวนตนน้ําและเครือขายที่อยูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในสวนกลางน้ําและทายน้ํา อัน
เนื่องมาจากความหางไกลกันระหวางชุมชนทั้ง 2 ฝาย รวมไปถึงการไมมีศูนยประสานงานหรือ
สํานักงานองคกรเครือขายอยางเปนทางการดวย 
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   5) การขาดการมีสวนรวมจากชาวบานในพื้นที่ ซ่ึงปญหานี้อาจมีสาเหตุมา
จาก ปญหาตางๆ ขางตนประกอบกัน  
  
   นายสุนทร  ดจุดา (แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน, 2550) กลาว
วา “แลวพอมีปญหามากๆ เขา งานไมเดิน ชาวบานกน็ึกวาเราไมทําแลว ก็ไมคอยมาสนใจ” 
 
    ดังนั้นจึงกลาวไดวา ปญหาทีส่ะสมมาสงผลทําใหชาวบานไมสนใจ หรือไม
กระตือรือรน ที่จะเขามารวมงานกับองคกรเครือขาย รวมถึงการที่ชาวบานไมทราบถึงชองทางที่จะ
เขามามีสวนรวมกับองคกรเครือขายดวย 
 
  จากการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน ในประเด็นตัวช้ีวัดเรื่อง
ความเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนันั้น ผูวิจัยวิเคราะหและสรุปไดวา ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจาก จากการศึกษาพบวา การดําเนนิงานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันยงั
ประสบปญหาหลายประการ ซ่ึงลวนชี้ใหเห็นวาองคกรยงัไมมคีวามเขมแข็ง ยังตองมีการปรับปรุง
ในหลายๆ ดาน 
 
 5.3.3   ผลสําเร็จดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในการศึกษาผลสําเร็จดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูวิจัยไดกําหนดตวัช้ีวัดใน
การศึกษา 4 ตัวช้ีวดั คอื การรักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา การลดลงของการบุกรุกที่สาธารณะ ปริมาณ
และคุณภาพน้าํในลําหวย และจํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรแบบยั่งยนื 
ซ่ึงผลการศึกษาในแตละตัวช้ีวัด มีดังนี ้
  5.3.3.1   ตัวชี้วดัดานการรักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา 
  จากการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนสวนใหญมคีวามเหน็สอดคลองกันวา การที่ชาวบาน
ในแตละชุมชนไดรวมกันจดัการอนุรักษปาไมในพืน้ทีชุ่มชนของตนเองอยางจริงจัง เปนสวนสําคญั
อยางยิ่งที่ทําใหชุมชนสามารถรักษาพื้นทีป่าที่มีอยูเดิม ไมใหถูกทําลายลงไป สําหรับพื้นที่ปาทีอ่ยู
ในตําบลซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาทัง้ 3 ตําบล ไดแก ปาบานพอกในเขตตําบลกู ปาสงวนบานโทะในเขต
ตําบลหวยทับทัน และปาดงใหญในเขตตําบลบึงบูรพ เกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดการปาดังนี ้
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  นายธนัชพงศ เจนพิทกัษกุล (กํานันตําบลกู, 2550) กลาววา “การจัดการปาบานพอก 
ทางชาวบานไดดําเนนิการรวมกับทาง อบต. ไดผลคือ ปามีความอุดมสมบูรณขึ้นเพราะมีการปลกู
ปาเพิ่มเติมบริเวณที่เสื่อมโทรมอยูตลอด” 
 
  สวนนายมนพัทธ วงษศา (กํานันตําบลหวยทับทัน, 2550) กลาววา “เราจัดการ
เหมือนรูปแบบปาชุมชน มีคณะกรรมการ มีกฎระเบียบ ลูกบานเปนอาสาสมัครสอดสองดูแล  ซ่ึง
ทําใหปญหาเผาปาเพื่อเอาของปากับลักตัดไมริมหวยนอยลง” 
 
  ขณะที่นายเสนอ ใจงาม (กํานันตําบลบึงบูรพ, 2550) ใหความเห็นวา  “ผลที่เดนชัด
ที่สุดคือ ดานทรัพยากร เพราะที่ผานมาชุมชนเราสามารถดูแลปาดงใหญใหมีความสมบูรณอยูได 
พื้นที่ปาเราไมสามารถขยายไปไดมากเพราะติดเรื่อง ที่ทํากินชาวบาน” 
 
  จากการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน ในประเด็นตวัช้ีวดัเรื่อง การ
รักษาพื้นที่ปาไมในเขตลุมน้าํนั้น ผูวิจยัสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากแตละชุมชนไดรวมกันจัดการและอนุรักษปาไมในพืน้ที่ของตน สงผลให
สามารถรักษาพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณอยูไมใหถูกทําลายจากการลักลอบตัดไมและบกุรุกแผวถางได
เปนผลสําเร็จ 
  5.3.3.2   ตัวชี้วดัดานการลดลงของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 
  จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในเขตพื้นที่ลุมน้ําหวยทับ
ทันในอดีตคือ การบุกรุกที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพของชาวบานในชุมชน โดยมีลักษณะที่
สําคัญคือ การลักลอบตัดไมบริเวณปาริมฝงหวยทับทัน  เพื่อนําไปเผาถานขาย การขยายพื้นที่
เพาะปลูกโดยเฉพาะออยและยูคาลิปตัสเขาไปในพื้นที่ปาของชุมชน   รวมไปถึงการลักลอบเผาปา
เพื่อใหพืชผักในปาบางชนิดโดยเฉพาะผักหวานเจริญเติบโตเพื่อสามารถเก็บไปขายได ปญหา
ดังกลาวไดเกิดขึ้นและถูกสั่งสมมานาน แตเมื่อมีการดําเนินงานเพื่อจัดการ พัฒนา ฟนฟู พื้นที่ลุมน้ํา
หวยทับทันอยางจริงจังโดยชุมชนรวมไปถึงการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ โดยมีมาตรการ
ตางๆ คือ การเฝาระวังสอดสอง ดูแล ไมใหมีการบุกรุก และตัดไมริมฝงหวยทับทันของชาวบานซึ่ง
อยูอาศัยในบริเวณนั้น การจัดการปาในชุมชนดวยตนเองเพื่อใหเกิดความรูสึกหวงแหน และรวมกัน
ดูแลรักษาปา หากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขามาในพื้นที่ปาก็จะแจงผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
ปาชุมชนเพื่อแกไขปญหา รวมไปถึงการจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมตางๆ เพื่อเปนทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ  
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  นายพาน  สิงหเจริญ (ผูใหญบานสรางเรือ ตําบลหวยทบัทัน, 2550) กลาวในประเดน็
นี้วา “เดี๋ยวนี้ไมคอยมีใครมาลักตัดไมริมฝงหวยแลว อาจจะเปนเพราะวาไปทํางานอยางอื่น หรือมี
รายไดอยางอืน่มาทดแทน” 
 
  สวนนายเรืองเดช  หาญสุทธิชัย (นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน, 2550) 
ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา “ ไดประสานผูใหญบานบริเวณที่ติดกับริมฝงหวยทับทันชวย
สอดสองดูแลไมใหมีการบุกรุกที่สาธารณะริมฝง หามตัดไมไปเผาถาน หามเด็ดขาดเลย บางทีเผา
ปาใหผักหวานขึ้น แตเดี๋ยวนี้การบุกรุกแทบไมมีเลย เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ชัดเจนวาหาม” 
 
  ขณะที่นายธนชัพงศ  เจนพิทักษกุล (กาํนันตําบลหวยทับทัน, 2550) ใหขอมูลวา 
“การปองกันการบุกรุกที่ริมหวยเพื่อปลูกยคูาและออยกน็อยลง ตอนนี้ไมมีการบุกรุกกรณีใหมๆ แต
ถาบุกรุกไปแลว ก็ใหโอกาสเขาไดเก็บเกี่ยวกอนแลวคอยคืนพื้นที”่ 
 
  ผูวิจัยสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา การดําเนินงานเพือ่รักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา
ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสามารถปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ริมฝงหวยทับทันเพื่อปลูกยู
คาลิปตัสและการตัดไมไปเผาถานได โดยไมมีการบุกรุกที่สาธารณะในกรณใีหมๆ 
  5.3.3.3   ตัวช้ีวดัดานปริมาณและคุณภาพน้าํในลําหวย 
  จากการศึกษาพบวา ปญหาดานปริมาณน้ําในลําหวยคือ ปริมาณน้ําไมสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งป โดยขอมูลของสํานักงานทรพัยากรน้ําภาค 5 ช้ีใหเห็นวา ปริมาณน้ําทาในฤดูฝน (พ.ค-
ต.ค) มีปริมาณ 744.17 ลานลูกบาศกเมตร สวนในฤดูแลง (พ.ย-เม.ย) มีปริมาณน้ําเพยีง 96.91 
ลูกบาศกเมตร เทานั้น ซ่ึงสงผลกระทบตอการทําการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชในฤดแูลง 
สําหรับในตําบลซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ตําบลนั้น ในสวนของตําบลกูและตําบลหวยทับทนัจะ
ประสบปญหาเดียวกันคือ การขาดแคลนน้ําในฤดแูลง ซ่ึงวิเคราะหกันวามีสาเหตมุาจากการที่ลํา
หวยตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําได ซ่ึงทัง้สองตําบลก็ไดมีการดําเนนิแกไขโดยการขุดลอกลําหวย
และสรางแนวปองกันการพังทลายของดินริมฝงหวยทับทนั แตจากการสัมภาษณผูนาํชุมชนพบวา 
การดําเนินงานยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะยงัไมสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใน
ฤดูแลงของทั้งสองตําบลได 
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 ภาพที่ 5.13   สภาพลําหวยทับทันในบริเวณตําบลกูในชวงฤดูแลง (1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 5.14   สภาพลําหวยทับทันในบริเวณตําบลกูในชวงฤดูแลง (2) 
  โดย นายพสิษฐ เจนพิทกัษกลุ (นายกองคการบริหารสวนตําบล, 2550) กลาววา 
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“การแกไขปญหาน้ําแลงยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะการขุดลอกตองทําตลอดลําหวย ถาพื้นที่ตน
น้ําเขาไมทําก็ไมประสบผลสําเร็จ” 
 
  สวนนายมนพทัธ วงษศา (กํานันตําบลหวยทับทนั,2550) ใหความเห็นวา “ตําบล
หวยทับทันประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงโดยเฉพาะตั้งแตชวงเดือนธันวาคมถึงเมษายน 
ของทุกป การดําเนินการแกไขยังทําไดไมมากนัก” 
 
  และสําหรับในสวนของพื้นที่ตําบลบึงบูรพ ซ่ึงเปนบริเวณปลายน้ํา จะประสบปญหา
คือ น้ําทวมในฤดูน้ําหลากและน้ําเสียจากการไหลสะสมของสารเคมีจากการทําการเกษตร ซ่ึงทาง
เทศบาลตําบลรวมกับชาวบานในชุมชนตางๆ ไดดําเนนิการแกไขโดยการขุดลอกทาํคันดินกัน้น้ํา
และทําทอระบายน้ําเสริมเพือ่ปองกันน้ําทวมบานเรือนและไรนา ซ่ึงสามารถบรรเทาปญหาได
บางสวนเทานัน้ สวนการแกไขปญหาน้ําเสียไดมีความพยายามทีจ่ะประสานเครือขายลุมน้ําให
รวมกันรณรงคลดการใชสารเคมีทําการเกษตร และรวมกันรักษาความสะอาดของลําหวยตลอดทั้ง
สาย แตการดาํเนินงานยังไมประสบความสําเร็จมากนกั โดย นายวิรัตน พรหมทา (เทศมนตรี
เทศบาลตําบลบึงบูรพ,2550) อธิบายวา “ปญหาที่ยังไมสามารถแกไขไดคือ น้ําเสียจากสารเคมี
เกษตร ซ่ึงสงผลกระทบตอชาวบานและโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่เล้ียงปลาในกระชัง” 
  ผูวิจัยวิเคราะหและสรุปไดวา การดําเนินการแกไขปญหาปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา
ในลําหวยยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะปจจุบันยังพบวาในพื้นที่ตําบลกูและตําบลหวยทับทนั ยัง
ประสบกับการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง และในตําบลบึงบูรพยังประสบปญหาทั้งน้ําทวมและการ
ไหลสะสมของสารเคมีโดยที่ความพยายามเพื่อแกไขปญหาตางๆ ยังไมประสบผลสําเร็จ 
 
  5.3.3.4  ตัวชี้วัดดานจํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน/การเกษตร
แบบยั่งยืน 
  จากการศึกษาพบวา การดาํเนินงานของหนวยงานราชการเพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรมาเปนรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ลุมน้าํหวยทับทันนัน้
ยังไมประสบความสําเร็จมากนัก ถึงแมวาจะมีการเผยแพร ถายทอดแนวความคดิดานการทําเกษตร
แผนใหม ไรนาสวนผสมหรือเกษตรอินทรีย ในพื้นที่อยางตอเนื่อง แตการนํามาปฏิบัติจริงยังคงมี
อยูนอยมาก มเีพียงกรณีเดยีวคือ ในบานทุงมน หมู 7 และบานสวัสดี หมู 8 ในพื้นที่ตําบลหวยทบั
ทันที่มีการนําแนวคดิเกษตรแผนใหมและไรนาสวนผสมมาปฏิบัติแลวเหน็ผลอยางชัดเจน สวนใน
พื้นที่อ่ืนๆ ชาวบานมีความสนใจที่จะทําไรนาสวนผสมเชนกัน แตก็ไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งนี้
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อาจมีสาเหตุมาจาก กระแสนิยมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยูคาลิปตัสและออย ซ่ึงให

ผลตอบแทนที่ดีกวาหรือมีสาเหตุมาจากการที่เกษตรกรขาดเงินลงทุน ท้ังนี้มีผูมีความเห็นเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จในดานนี้อยางนาสนใจไวคือ นายวสันต บุญหอ (เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2550) เห็นวา 

“ชาวบานสนใจแตจะเอาไปทําจริงในไรนาตัวเองหรือไม ตองดูอีกระยะหนึ่ง” 

 

  สวนนายเสนอ ใจงาม (กํานันตําบลบึงบูรพ, 2550) กลาววา “ในสวนของการทํา

เกษตรแบบผสมผสาน อันที่จริงอยากใหเกิดความสําเร็จมาก แตก็ยังบอกไมไดวาเกิดผลสําเร็จ 

เพราะยังไมนําไปทําอยางกวางขวาง” 

 

  ขณะที่นายประเสริฐ ชํานิ (ผูนําเกษตรกรตําบลบึงบูรพ, 2550) ใหความเห็นวา “ถา

จะใหเกิดผลสําเร็จดานการทําเกษตรผสมผสาน  ทําไรนาสวนผสม  ทางรัฐควรสนับสนุนดาน

เงินทุน ชาวบานสนใจ ทรัพยากรพรอม ท่ีดินพรอม แตไมมีเงินลงทุน” 

 

  ผูวิจัยวิเคราะหและสรุปไดวา  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดดานจํานวนเกษตรกรที่ทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน/การเกษตรแบบยั่งยืนนั้น พบวา ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากยังไม

มีการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติอยางกวางขวางในทุกพื้นที่  มีเพียงบางหมูบานในตําบลหวยทับทัน

เทานั้นที่นําไปปฏิบัติอยางเห็นผล    

 

ตารางที่ 5.15 สรุปผลการศึกษาดานผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในเขตจังหวัดศรีสะ

เกษ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดดานตางๆ 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลผลการศึกษา ขอสรุป 

 

ผลสําเร็จดานเศรษฐกิจ 

1. ปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตร 

 

 

- ปริมาณผลผลิตขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักใน

พ้ืนที่มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการ

ขยายพื้นที่การปลูกขาวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่

ศึกษาทั้ง 3 ตําบล 

 

 

 

ประสบความสําเร็จ 
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ตารางที่ 5.15  (ตอ) 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลผลการศึกษา ขอสรุป 

 

2. รายไดจากการ

ประกอบอาชีพ

เสริม 

 

 

- การจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดเสริม

แกชาวบานเกิดความสําเร็จและเปนรูปธรรม

เฉพาะบางตําบล คือ ตําบลกูเทานั้น 

 

 

ไมประสบ 

ความสําเร็จ 

ผลสําเร็จดานสังคม 

1. ระดับการมีสวน

รวมในการจัดการ

และพัฒนาลุมน้ํา

ของชาวบาน 

 

2. ความรูความ

เขาใจในเรื่องการ

ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในลุม

น้ําอยางยั่งยืน 

 

 

3. ความเขมแข็งของ

องคกรเครือขาย

ลุมน้ําหวยทับทัน 

 

- ชาวบานยังไมไดมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 

- ผลการศึกษาเชิงปริมาณชี้วาการมีสวนรวมใน

ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 41.03 ซ่ึงถือวา

อยูในระดับที่คอนขางนอย 

 

- หนวยงานราชการไดจัดโครงการใหความรู

ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ลุม

น้ําตามหลักการอนุรักษอยางตอเนื่อง 

- ชาวบานมีความรูและประสบการณ สามารถ

นํามาใชในการจัดการพื้นที่ของตนตาม

แนวทางอนุรักษไดเปนอยางดี 

 

- องคกรลุมน้ําหวยทับทันยังไมมีความเขมแข็ง 

เนื่องจากการดําเนินงานประสบปญหา คือ 

(1) ไมมีการจัดตั้งสํานักงาน 

(2) แกนนําขาดความรูดานการบริหาร 

(3) ขาดเงินทุนสนับสนุน 

(4) ขาดการประสานงานระหวางเครือขาย

สุรินทรและศรีสะเกษ 

(5) ขาดการมีสวนรวมจากชาวบานในพื้นที่ 

 

ไมประสบ 

ความสําเร็จ 

 

 

 

ประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

ไมประสบ 

ความสําเร็จ 
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ตารางที่ 5.15  (ตอ) 

    

ตัวชี้วัด ขอมูลผลการศึกษา ขอสรุป 

ผลสําเร็จดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1. การรักษาพื้นที่ปา

ในเขตลุมน้ํา 

 

 

 

 

- ชุมชนทั้ง 3 ตําบลรวมกันจัดการและอนุรักษปา

ไมในพื้นที่ชุมชนของตนเองอยางจริงจังทําให

สามารถรักษาพื้นที่ปาที่มีอยูเดิมได และมีการ

ปลูกปาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ประสบความสําเร็จ 

2. การลดลงของการ

บุกรุกที่สาธารณะ 

 

 

 

3. ปริมาณและ

คุณภาพน้ําในลํา

หวย 

 

 

4. จํานวนเกษตรกร

ท่ีทําการเกษตร

แบบผสมผสาน/

การเกษตรแบบ

ยั่งยืน 

- ชุมชนทั้ง 3 ตําบลมีมาตรการปองกันและ

แกปญหาการบุกรุกที่บริเวณริมฝงหวยทับทัน

เพื่อนําไปใชปลูกยูคาลิปตัส 

- ไมมีการบุกรุกในกรณีใหมๆ 

 

- ยังไมสามารถดําเนินการเพื่อแกไขปญหาน้ําแลง

ในตําบลกูและตําบลหวยทับทันได 

- พ้ืนที่ตําบลบึงบูรพยังประสบกับปญหาน้ําทวม/

การไหลสะสมของสารเคมีจากการทําการเกษตร 

 

- มีเฉพาะบางหมูบานในพื้นที่ตําบลหวยทับทันที่

จัดทําการเกษตรแผนใหมและไรนาสวนผสม

อยางเปนรูปธรรม 

- ชาวบานพื้นที่อ่ืนมีความสนใจแตยังไมการจัดทํา

อยางเปนรูปธรรม 

 

 

ประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

ไมประสบ

ความสําเร็จ 

 

 

 

ไมประสบ

ความสําเร็จ 
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 จากตาราง 5.15 สามารถสรุปไดวา จากผลการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับ
ทันทั้ง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
พิจารณาตัวช้ีวัดดานตางๆ รวม 9 ตัวช้ีวัด พบวามีเพียง 4 ตัวช้ีวัดเทานั้นที่ประสบความสําเร็จคือ 
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ํา
อยางยั่งยืน การรักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา และการลดลงของการบุกรุกที่สาธารณะ จึงทําให
สามารถสรุปไดวาเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวการดําเนินงานจัดการลุมน้ําหวยทับทันที่ผานมายัง
ไมประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้สาเหตุที่สงผลใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จนั้นผูวิจัยวิเคราะหได
วานาจะเกิดจากปญหาขอบกพรองตางๆ ในประเด็นที่ไดศึกษามาแลวในเรื่องรูปแบบการจัดการ
และการมีสวนรวมของชุมชน เชน การขาดหนวยงานเจาภาพและขาดแผนรวมในการบริหารจัดการ
ลุมน้ําอยางบูรณาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีศักยภาพที่เพียงพอในการดําเนินงาน
จัดการลุมน้ํา ความไมเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน การที่ชุมชนยังมีสวนรวมใน
การจัดการลุมน้ําในระดับที่คอนขางนอย เปนตน ทั้งนี้จากการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่ผานมาลวน
ช้ีใหเห็นวายังไมมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ เหลานี้ ดังนั้นจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจตอไปวาควรจะมีแนวทางหรือวิธีการอยางไรเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการลุม
น้ําใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายในลุมน้ําหวยทับทันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบานและชุมชนในพื้นที่ลุม
น้ําใหดีขึ้นได 
 
 
5.4   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการลุมน้ําที่เหมาะสมโดยการมี 

สวนรวมของชุมชน 
 
 จากการศึกษาในประเด็นหลักๆ ทั้ง 3 ประเด็นที่ผานมา พบวา การจัดการลุมน้ําหวยทับทัน
ในพื้นทีจ่ังหวดัศรีสะเกษในปจจุบัน ยังมปีญหาและอุปสรรคในหลายดาน การจัดการลุมน้ําที่ผาน
มาจึงยังไมประสบผลสําเร็จ ดวยเหตนุี้ ผูวจิัยจึงไดสังเคราะหประเด็นปญหาตางๆ จากกรณีศกึษาลุม
น้ําหวยทับทันเพื่อนํามาจัดทาํเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาคสวนตางๆ เพื่อเปนขอพิจารณา
ในการปรับปรงุแนวทางการจัดการลุมน้ําในพื้นที่อ่ืนๆ ใหมีความเหมาะสม โดยเนนที่การมีสวน
รวมของชุมชน ดังนี ้
 1) ควรมีการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตางๆ ของการดําเนินงาน
จัดการและพฒันาลุมน้ําใหมากขึ้น โดยควรมีการดําเนนิการตางๆ ดังนี้ 
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  (1) ชุมชนทั้งหลายในพื้นที่ลุมน้ําควรมีการรวมกลุมกันเพื่อสราง “องคกรเครือขาย
ลุมน้ํา”   ที่มีความเขมแข็ง       เนื่องจากองคกรเครือขายลุมน้ําเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญใน
กระบวนการพัฒนาดานการมีสวนรวม ทั้งนี้องคกรเครือขายลุมน้ําจะไมสามารถดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ หากขาดการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินการใหมีความเขมแข็ง 
โดยเฉพาะตองมีผูนําและแกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําที่มีความพรอมในดานความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการเครือขาย และสามารถพัฒนาบทบาทในการทํางานใหเปนที่ยอมรับของบรรดา
สมาชิก อันจะชวยใหกลุมและองคกรขยายสมาชิกในวงกวางตอไปได 
  (2) ชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําควรมีแนวทางที่เปนรูปธรรมในการสรางการเรียนรูของคน
ในลุมน้ํา ใหมีความรูความเขาใจตอสถานการณจริงที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา เพื่อเปนแนวทางใหชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา สําหรับประเด็นที่ควรมีการสงเสริมเปนอยางยิ่งคือ การรวมตัว
กันของคนในพื้นที่ลุมน้ําเพื่อรวมกันทําการ “ศึกษาชุมชน” ซ่ึงจะเปนกระบวนการที่จะสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ลุมน้ําที่ตนอาศัยอยูตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา เพื่อเปนการปลูกฝง
ความรูสึกหวงแหน ผูกพัน และมีสํานึกที่จะปกปองรักษาดูแลพื้นที่ลุมน้ําของตนเอง ซ่ึงผลสําเร็จ
จากกระบวนการศึกษาชุมชนคือ จะเปนการกระตุนใหชาวบานและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการลุมน้ําอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
  (3) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดการลุมน้ํา รวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ลุมน้ําตองเปดโอกาสใหชาวบานและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดการลุมน้ําตางๆ ที่หนวยงานจัดขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนงาน การ
ดําเนินงานไปจนถึงการติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน ชาวบานและชุมชนก็ตองมีความ
กระตือรือรนและเสนอตัวที่จะเขารวมดวยตนเองเชนกัน 
 2) ควรมีการนําหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวทางอนุรักษ 
รวมถึงการนําหลักการจัดการลุมน้ําสมัยใหมมาประยุกตใช โดยควรมีการดําเนินการดังนี้ 
  (1) เนื่องจากที่ผานมาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังติดอยูกับการ
ใชขอบเขตการปกครอง เปนกรอบในการบริหารจัดการ  จึ งทํ าใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเปนไปอยางบูรณาการเปนระบบลุมน้ํา แมตอมาจะมี
นโยบายสงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการลุมน้ําขึ้นใน 25 ลุมน้ําหลักของประเทศ เพื่อเปน
องคกรในการจัดการระบบลุมน้ําอยางบูรณาการ อยางไรก็ตามการใชพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญทั้ง 25 
ลุมน้ําหลักเปนขอบเขตในการบริหารจัดการ สงผลใหการดําเนินงานไมสามารถตอบสนองความ
ตองการในการแกไขปญหาในพื้นที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น ดังนั้นรัฐจึงควรมี
นโยบายที่ชัดเจนกําหนดใหใชพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กคือ ระดับลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอย เปน
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ขอบเขตในการบริหารจัดการแทน เนื่องจากสามารถจําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักไดอยาง
ชัดเจน สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและตรงกับปญหาของพื้นที่ และที่สําคัญคือ การจัดการ
บนฐานของลุมน้ําขนาดเล็ก จะทําใหชุมชนทองถ่ินสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา
ของตนมากขึ้น 
  (2) สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชุมชนในทุกพื้นที่ของลุมน้ํา เนื่องจาก
ยุทธศาสตรการจัดการปาชุมชนสามารถใชเปนเครื่องมือในการฟนฟูลุมน้ําไดเปนอยางดี เนื่องจาก
ปรัชญาของการจัดการลุมน้ําคือการดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ํา ทั้งโดยการสงวน รักษา คุมครอง 
ฟนฟู เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืนยาวนาน การดําเนินการเรื่องปาชมุชน
ถือเปนมิติหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึงหากสามารถขยายการดําเนินการให
ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําตอนบนได ก็จะเปนสวนหนึ่งของการฟนฟูตนน้ําลําธารไดเปนอยางดี 
  (3) สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ เพื่อทดแทนการใชสารเคมีทําการเกษตร
ในทุกพื้นที่ของลุมน้ํา โดยควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมของเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณดานการทําเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่และ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ควรเปนผูใหการสนับสนุนทั้งในดานวิชาการ เทคโนโลยี และเงินสนับสนุน 
  (4) ควรมีการจัดทําดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการลุมน้ําที่เปนมาตรฐาน เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานจัดการลุมน้ําในแตละพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนว
ทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนมาตรฐานในการจัดการลุมน้ําโดยรวมตอไป 
  (5) โดยที่การจัดเก็บและรวบรวมสถิติขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของหนวยงานตางๆ ที่ผานมา สวนใหญยังรวบรวมตามขอบเขตพื้นที่การปกครอง จึง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนการจัดการเปนระบบลุมน้ํา ดังนั้นจึงควรใหมีการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนระบบลุมน้ําเพื่อสนับสนุนและรองรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามรูปแบบการบริหารดังกลาวมาขางตนดวย 
 3) ควรดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําบนพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการยังชีพควบคูกับเศรษฐกิจเพื่อการขาย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางรายไดที่พอเพียงแกการดํารงชีพ
ของคนในลุมน้ํา เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางออมดวย ควรดําเนินการดังนี้ 
  (1) จัดตั้งกลุมอาชีพในพื้นที่ชุมชนทั้งหลายในพื้นที่ลุมน้ํา โดยควรจัดตั้งกลุมที่มี
ความหลากหลายตามความเชี่ยวชาญและความตองการของแตละชุมชน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ควรสนับสนุนดานเงินทุนและการหาตลาดใหแกสินคาที่ผลิตจากกลุมอาชีพดวย 
เพื่อเปนการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพเสริมที่ตอเนื่อง 
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  (2) ควรดําเนินการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากชาวบานในพื้นที่
ลุมน้ําตางๆ มีอาชีพหลักคือการทําการเกษตร ดังนั้นหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตร 
โดยเฉพาะ สํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน และโครงการชลประทาน ควรวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการจัดสรรน้ําสูพื้นที่
การเกษตรอยางพอเพียง การพัฒนาคุณภาพของดิน การสงเสริมการใชสารทดแทนเคมีในการทํา
การเกษตร การสงเสริมการปลูกพืชชนิดใหมๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรใหดีขึ้น ซ่ึงเปนการสรางรายไดใหคนในพื้นที่ลุมน้ําอยางมั่นคง 
 4) การจัดทําแผนแมบทในการจัดการและพัฒนาลุมน้ํา โดนแผนแมบทในการจัดการและ
พัฒนาลุมน้ําที่ดีควรตองมีที่มาจากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนชาวบานและ
ชุมชนในลุมน้ํา องคกรเครือขายลุมน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ และหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ในแผนแมบทควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัด เนื้อหาและของแผนงาน/ดค
รงการตางๆ ที่มีความชัดเจน เปนรูปธรรม โดยครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติไมวาจะเปนการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับการมีสวนรวม
ของชุมชน สวนการดําเนินงานตามแผนแมบท ก็ควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ และยึดหลักการจัดการพื้นที่ลุมน้ํารวมกัน (Co-Management) เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน
งานตามแผนใหสําเร็จลุลวง 
 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นตางๆ ดังกลาวชขางตน ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนตัว
แบบสําหรับการวางแนวทางการจัดการลุมน้ําที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจะเนน
ไปที่หลักการจัดการพื้นที่ลุมน้ํารวมกัน (Co-Management)  ระหวางชุมชนในพื้นที่ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่ และหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้แนวทางการจัดการดังกลาวจะมุง
ไปสูผลลัพธที่ตองการคือ  การพัฒนาพื้นที่ ลุมน้ําอยางยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังภาพที่ 5.15 
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ภาพที่ 5.15  ตัวแบบการจัดการลุมน้ําที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

แหลงที่มา: สังเคราะหโดยผูเขียน, 2551. 

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการลุมน้ํา 

• สรางองคกรเครือขายลุมน้ําที่เขมแข็ง 

• มุงเนนการศึกษาชุมชน 

• ภาครัฐเปดโอกาสใหชาวบานเขาไปมี

สวนรวมในการจัดการลุมน้ําในทุก

กระบวนการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทาง

อนุรักษและตามแนวทางจัดการลุมน้ําสมัยใหม 

• จัดการลุมน้ําบนฐานลุมน้ําขนาดเล็ก 

• จัดตั้งกลุมอนุรักษปาชุมชนทุกพื้นที่ 

• สงเสริมเกษตรอินทรีย-ชีวภาพในพื้นที่ลุมน้ํา 

• จัดทําดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการลุมน้ําที่เปน

มาตรฐาน 

• เก็บรวบรวมขอมูลและสถิติเปนระบบลุมน้ํา 

การจัดการพื้นที่ลุมน้ํารวมกัน 

(Co-Management) 

 

ชุมชนในพื้นที่ 

ลุมน้ํา 

หนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการลุมน้ํา 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พ้ืนที่ลุมน้ํา 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํา 

• จัดตั้งกลุมอาชีพเสริมที่เขมแข็ง 

• พัฒนาการเกษตรในพื้นที่อยางตอเนื่อง

เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตร 

 

 

จัดทําแผนแมบทเพื่อการจัดการและพัฒนาลุม

นํ้า โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 



 
บทที่ 6 

 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 
การนําเสนอในบทสุดทายนีแ้บงออกเปน 3 สวน คือ สรุปผลการศึกษา สรุปปญหาของการ

จัดการลุมน้ําหวยทับทนั และขอเสนอแนะในการบริหารจดัการลุมน้ําหวยทับทันในอนาคต 
 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการลุมน้ําหวยทับทันที่ผานมา   พบวา   ไดมีการกําหนดนโยบายและ
แผนงานเพื่อดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันคือ “โครงการนํารองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เปนระบบลุมน้ํา” โดยมีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 เปนเจาภาพในการดําเนินงาน โดยเริ่มตน
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2549 ที่ผานมา แนวทางการดําเนินงานของโครงการนํารองคือ มีการ
จัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุมน้ําทั้งระบบ ดําเนินการ
ปรับปรุงองคกรและกลไกการบริหารงานในพื้นที่ลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางความรูความ
เขาใจและยกระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากทุกฝายโดยมีการดึงหนวยงานราชการ
ทั้งหลาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคกรพัฒนาเอกชนและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ผลลัพธที่ตองการของโครงการคือ การที่ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจากการมีน้ําใชอยางยั่งยืน  มีความหลากหลายทางชีวภาพ  และมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานตามโครงการนี้ไดดําเนินมาระยะหนึ่งในชวงป พ.ศ. 2549 
ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5   ในฐานะเจาภาพไดมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อปรึกษาหารือกับ
กลุมผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา(แผน
รวม) และแผนปฏิบัติระดับตางๆ อยางไรก็ตาม ในระยะตอมาการดําเนินงานโครงการประสบ
ปญหาหลายประการคือ การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโครงการ การ
ขาดความรวมมือของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และการขาดการมีสวนรวมของชุมชน จึงสงผล
ใหโครงการดังกลาวตองหยุดชะงักลงไป ไมสามารถดําเนินงานตอได ดังนั้นการดําเนินงานจัดการ
ลุมน้ําหวยทับทันจึงตองกลับมาใชรูปแบบเดิมๆ 
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รูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษในปจจุบัน 
ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในปจจุบัน 

พบวา มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ประกอบดวยหนวยงานและองคกรที่คอนขางหลากหลาย 
โดยสามารถแบงออกไดเปน  3  ภาคสวนหลักคือ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และชุมชนตางๆ ในพื้นที่  แตละภาคสวนจะมีบทบาทและภารกิจแตกตางกันไปตาม
ภาระหนาที่และอํานาจความรับผิดชอบของแตละภาคสวน ซ่ึงเมื่อนําบทบาทของทั้ง  3  ภาคสวนมา
ประกอบกันจะทําใหเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
สําหรับบทบาทสวนแรก คือบทบาทของหนวยงานราชการที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาใน 4 
หนวยงานคือ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ พบวามีบทบาทที่
สําคัญคือ การปฏิบัติงานตามภารกิจเฉพาะของแตละหนวยงาน  เชน  การพัฒนาแหลงน้ําขนาด
กลางและขนาดเล็ก    การจัดสรรน้ําสูพื้นที่การเกษตร     การพัฒนาเสริมสรางความรูความเขาใจถึง
แนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการอนุรักษ และการสงเสริมการจัดตั้ง
กลุมของเกษตรกรและประชาชนเพื่อยกระดับการมีสวนรวม เปนตน บทบาทสวนที่สอง คือ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่  คือ  เปนผูวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับตําบล ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ และดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ํารวมกับหนวยงานอื่น และบทบาทสวนที่สาม 
คือบทบาทของชาวบานและชุมชนในพื้นที่ คือ รวมกันดําเนินการอนุรักษทรัพยากรดิน แหลงน้ํา 
และปาไมในพื้นที่ของตนเอง การใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน
อ่ืนๆ ในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา และชุมชนในพื้นที่ยังมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง “องคกร
เครือขายลุมน้ําหวยทับทัน” เพื่อเปนองคกรชุมชนดําเนินการดานการประสานงานเพื่อการจัดการ
และพัฒนาลุมน้ําหวยทับทัน 

ดวยลักษณะของโครงสรางการบริหารจัดการแบบดังกลาวจึงทําใหการบริหารจัดการขาด
ความมีเอกภาพและขาดการบูรณาการ กลาวคือมีลักษณะที่หนวยงานหรือภาคสวนตางๆ จะ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู มีการแสดงบทบาทของแตละ
ฝายที่อาจมีทั้งที่สอดคลองกันหรือไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประสานงานที่มีจะเปนเพยีง
การประสานงานเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางภาคสวนตางๆ เทานั้น แตยังไมมีการ
ประสานงานเพื่อวางแผนการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันในภาพรวมอยางบูรณาการ   ดวย
ลักษณะดังกลาว จึงเกิดปญหาคือไมมีความชัดเจนวาใครเปนผูมีบทบาทหลัก ไมมีหนวยงานกลางที่
รับผิดชอบหรือไมมีเจาภาพในการบริหารจัดการนั่นเอง 
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ในสวนของการศึกษาดานการประสานงานระหวางหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ สรุป
ไดวา การประสานงานในระดับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จะใชการประสานงานทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนทีเ่ปนทางการ คือ เมื่อมีงานที่ตองขอความรวมมือหรือการ
สนับสนุนจากหนวยงานอืน่ก็จะออกหนังสือไปยังหนวยงานนัน้ สวนการประสานงานแบบไมเปน
ทางการ คือ การใชความสัมพันธสวนตวัระหวางหวัหนาสวนราชการโดยใชการโทรศัพทเพื่อพูดคยุ 
ปรึกษาหารือ หรือการพูดคุยปรึกษากันในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการทั้งจังหวดั  สําหรับในสวน
ของการประสานงานในระดบัขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชมุชนนั้น ผลการศึกษาจาก
ความเหน็ของผูนําชุมชนและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญเหน็สอดคลองกันวา 
จะมีการประสานงานกันอยางใกลชิด ลักษณะการประสานงานจะเปนแบบไมเปนทางการ เพราะ
สวนใหญจะรูจักกันหรือเครอืญาติกันอยูแลว อีกทั้งการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองพึ่งความรวมมือจากชาวบานหรือคนในชุมชนเปนหลัก จึงตองประสานงานกับผูนําชุมชนของ
แตละชุมชนอยางใกลชิด นอกจากนี้ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลเคียงสําหรบัการดําเนินงานดวยเพื่อใหงานจัดการลุมน้ําประสบ
ผลสําเร็จ 

การศึกษาดานกระบวนการดําเนินงานและวิธีการจัดการของหนวยงานราชการ   พบวา 
หนวยราชการยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  เนื่องจากการดําเนินงานหรือ
โครงการตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นจะเปนเรื่องของการจัดสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน   การ
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก   การอนุรักษดิน แหลงน้ํา และปาไม การสงเสริมการเกษตร และการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร   การดําเนินงานดังกลาวเปนงานที่ตองใชงบประมาณสูง 
ใชองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของแตละหนวยงานใน
หลายๆ โครงการจําเปนตองประสานงานกับองคกรปกรองสวนทองถ่ินในพื้นที่รวมไปถึงผูนํา
ชุมชนและชาวบานใหเขารวมเปนผูปฏิบัติงานดวย   นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีขอสังเกตวาการดําเนินงาน
ของหนวยงานราชการตางๆ   ยังยึดขอบเขตการปกครองเปนพื้นที่ในการปฏิบัติงานเปนหลัก    ยัง
ไมไดมีการยึดขอบเขตของลุมน้ําเปนพื้นที่ปฏิบัติการ    โดยสังเกตไดวาการดําเนินงานโครงการ
ตางๆ   จะมีเปาหมายในพื้นที่อําเภอตางๆ ซ่ึงลักษณะดังกลาวไมไดตอบสนองกับแนวคิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนวใหมซ่ึงใชพื้นที่ลุมน้ําเปนขอบเขตปฏิบัติ    อาจจะสงผลให
ไมสามารถวางแผนรวมเพื่อบริหารจัดการลุมน้ําไดอยางบูรณาการ 

ในสวนของวธีิการจัดการลุมน้ําของแตละตําบลซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา พบวา แตละชุมชนจะมี
กระบวนการและวิธีการที่มีลักษณะโดดเดนแตกตางกันไปตามสภาพของแตละตําบล กลาวคือ การ
จัดการของตําบลกู จะเนนการจัดการที่ครอบคลุมในทุกมิติของการจดัการลุมน้ําอยางสมดุลคือ มี
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การดําเนินงานจัดการแหลงน้ํา จัดการอนุรักษปาในพืน้ที่ และมีการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อยกระดับคณุภาพชวีิตของคนในชุมชนโดยการจดัตั้งกลุมอาชีพตางๆ ซ่ึงวิธีการจัดการดังกลาว
สอดคลองกับแนวทางการจดัการลุมน้ําสมัยใหมทีน่อกจากจะจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในลุม
น้ําแลวยังตองใหความสําคญักับคุณภาพชีวิตของคนในลุมน้ําดวย 

สําหรับการจัดการของตําบลหวยทับทัน จะมีลักษณะที่โดดเดนคือ มีการจัดการปาใน
ลักษณะของปาชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการปาที่ชัดเจนและมีการกําหนดกฎระเบยีบขอ
ปฏิบัติรวมกันเพื่อเปนแนวทางใชประโยชนและอนุรักษปาในพื้นที่ตน นอกจากนี้ส่ิงที่โดนเดนอกี
เร่ืองคือ การประชุมพูดคุยและชาวบานอยางสม่ําเสมอเพื่อลดความขดัแยงเกีย่วกับการใชประโยชน
จากทรัพยากรในพื้นที่ เชน การแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องการใชทีด่ินปลูกยูคาลปิตัส เปนตน 

สวนการจดัการของตําบลบึงบูรพ มีลักษณะโดดเดนคือ การมุงแกไขปญหาดานน้ํา ทั้งน้ํา
ทวมในฤดนู้ําหลากและปญหาน้ําเสียจากการสะสมของสารเคมีที่บริเวณปลายน้ํา สวนแนวทางที่
นาสนใจคือ การพยายามรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อขยายแนวคิดการนาํเกษตรอินทรยีมาใชในพื้นที่ 

อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอสังเกตวา   ถึงแมแตละชุมชนจะมีวิธีการจัดการที่โดดเดนและ 
แตกตางกันไปก็ตาม แตก็ยังมีวิธีการจัดการที่มีลักษณะรวมกันอยู 2 อยางคือ   1) ทุกตําบลมุงเนน
รณรงคและขอความรวมมือใหชาวบานรวมกันดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ดิน แหลงน้ํา 
และปาไม ในพื้นที่ของตนเอง และ   2) ผูนําชุมชนอันไดแก กํานันและผูใหญบานของแตละตําบล 
เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการลุมน้ําเพราะเปนผูประสานงาน  ชักนํา  เชิญชวนให
ชาวบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน   ซ่ึงการจัดการจะสําเร็จไมไดเลยหากขาดบทบาทของ
ผูนําชุมชน 

สําหรับการดําเนินงานขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน ซ่ึงเปนองคกรชุมชนทํางาน
ดานการสงเสริมจัดการและพัฒนาลุมน้ํา โดยมีบทบาทเปนผูประสานงานระหวางเครือขายชุมชน
ตางๆ ทั้งในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา รวมถึงการสงเสริมใหความรูแกอาสาสมัครเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศนในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน    ทั้งนี้บทบาทขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันมี
ความสําคัญและนาสนใจอยางมาก   เนื่องจากหากการจัดการลุมน้ําโดยชุมชนสามารถพัฒนาไปสู
การดําเนินงานในรูปแบบขององคกรชุมชนที่เขมแข็ง  จะสงผลใหสามารถผลักดันการดําเนินงาน
ใหเกิดการบูรณาการ  มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน  และนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการจัดการ
ลุมน้ําได 

นอกจากนี้จากการศึกษาทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่มีตอรูปแบบการบริหาร
จัดการลุมน้ําหวยทับทนัในพืน้ที่จังหวัดศรสีะเกษ พบวา มีประเด็นทีน่าสนใจคือ ผูมีสวนเกีย่วของ
เห็นวา โครงสรางการบริหารจัดการขาดเอกภาพ เนื่องจากไมมีองคกรเฉพาะหรือหนวยงานเจาภาพ
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ในการดําเนินงาน   จึงทําใหการจดัการยังขาดประสิทธิภาพและความตอเนื่อง   โดยในปจจุบนั
หนวยงานภาครัฐยังมีบทบาทหลักในการจัดการลุมน้ําอยู    แตมีความเห็นที่สอดคลองกันวา  ใน
อนาคตควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพืน้ที่เปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการลุมน้าํ 
แตทั้งนี้มีเงื่อนไขคือ ตองมีการเสริมศักยภาพในการดาํเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กอนและรวมไปถึงตองมีการสงเสริมบทบาทขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันใหเขามามี
บทบาทในการจัดการลุมน้ําโดยการเปนผูประสานงานเพื่อบริหารจัดการรวมกันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกับชุมชนในพืน้ที่ลุมน้ํา 

 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา 
ผลการศึกษาในสวนของระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําในภาพรวม

ทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทันมากที่สุด 
รอยละ 65.33 รองลงมาคือ มีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการจัดการลุมน้าํ รอยละ 62.54 
และที่ชุมชนมสีวนรวมนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนเพียงรอยละ 23.55 และเมื่อ
หาคาเฉลี่ยการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน คอื รอยละ 41.03 ซ่ึงนับวาชมุชนมีสวนรวมในการจดัการ
ลุมน้ําอยูในระดับปานกลาง 
 สวนการศึกษาลักษณะการมสีวนรวมของชุมชนในการจดัการลุมน้ําในพื้นที่ 3 ตําบลคือ 
ตําบลกู ตําบลหวยทับทัน และตําบลบึงบูรพ สามารถสรุปไดวา ลักษณะการเขามามีสวนรวมของ
ชุมชนในการจดัการลุมน้ําหวยทับทัน มีลักษณะที่แตกตางกันไปตามเงือ่นไขและปจจัยตางๆ ทีไ่ม
เหมือนกนัในแตละพื้นที่ กลาวคือ 

ตําบลหวยทับทัน ถือวาเปนตําบลที่ชาวบานและชุมชนในพืน้ที่เขามามีสวนรวมมากและ
โดดเดนที่สุด เนื่องจากชาวบานและชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในหลากหลายกระบวนการ
มากกวา มีการจัดเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาของ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมกนั สวนของการรวมดําเนินการจัดการลุมน้าํนั้น ชุมชนก็มี
สวนรวมโดยจดักิจกรรมดานอนุรักษ และเปนผูใหความรวมมือที่ดกีับองคการบริหารสวนตําบล
หวยทับทันและหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้าํ รวมถึงงาน
ดานการพัฒนาการเกษตร สวนของการมสีวนรวมในการรับผลประโยชนนั้น ชาวบานและชุมชน
ไดรับผลประโยชนในลักษณะของความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งนี้การที่
ชุมชนตําบลหวยทับทนัมีสวนรวมที่โดดเดนนั้น ผูวิจยัวิเคราะหวานาจะเปนผลมาจากบทบาทของ
องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทบัทัน ซ่ึงไดมกีารดําเนินงานในพืน้ที่ตําบลหวยทับทนัอยางตอเนื่องและ
เขมขนกวาพื้นที่ตําบลอื่น โดยจดักิจกรรมตางๆ เพื่อใหชาวบานจากทกุหมูบานในตาํบลหวยทับทนั
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ไดเรียนรูทีจ่ะทํางานรวมกนั รวมถึงยังไดทําการเผยแพรแนวความคิดและองคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรในพืน้ที่ลุมน้ําใหแกชาวบานดวย จึงทําใหชุมชนในพื้นที่ตําบลหวยทับทัน
ไดเปรียบกวาตําบลอื่น 

ในขณะที่ชุมชนในตําบลกูและชุมชนในตําบลบึงบูรพมีลักษณะการมีสวนรวมที่คอนขาง
คลายคลึงกัน ซ่ึงถือวาการมีสวนรวมในระดับที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับตําบลหวยทับทัน กลาวคือ 
ทั้งสองตําบลไมเคยมีการจัดเวทีชาวบานในระดับตําบลเพื่อรวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของ
ชุมชนและไมไดมีการรวมกันจัดทําแผนแมบทชุมชนแตอยางใด ทั้งนี้การมีสวนรวมของทั้งสอง
ชุมชนเนนไปที่การมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานจัดการลุมน้ํามากกวา ทางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็ไดพยายามสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนดวยการจางแรงงานชาวบานหรือการให
ชาวบานรวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานน้ํา อีกทั้งชาวบานก็เขารวมกิจกรรมอัน
เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําของชุมชนอยางเต็มที่ เชน การรณรงคลดการใชสารเคมีในการทํา
การเกษตร การปลูกปาประจําป การขยายแนวคิดเกษตรอินทรียชีวภาพ เปนตน ทั้งนี้ผลประโยชนที่
ชาวบานและชุมชนทั้งสองไดรับก็คลายคลึงกันคือชาวบานมีความภาคภูมิใจและไดรับการยอมรับ
จากคนในชุมชนเอง แตในสวนของตําบลบึงบูรพมีลักษณะเฉพาะดวยคือ ชาวบานยังรูสึกวาไมได
รับประโยชนจากการแกไขปญหาดานน้ํามากนัก 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาของทั้ง 3 ตําบล ผูวิจัยมีขอสังเกตวาการมสีวนรวมของชุมชน
จาก 3 ตําบลยังมีลักษณะรวมกันคือชุมชนยังไมมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดการลุม
น้ํามากนกั ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของทั้งหลายรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ยังไมเปดโอกาสใหชาวบานทั่วไปเขารวมในการติดตามประเมินผลการจัดโครงการ
ตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ํา อีกทั้งชาวบานยังไมเขาใจถึงบทบาทของตนเองในการที่จะเปนผู
เขาไปมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานของหนวยงานตางๆ ดวยเชนกนั จึงสงผลใหสภาพที่
เปนอยูคือ ชาวบานมักจะมีสวนรวมเฉพาะแตในกระบวนการดําเนนิงานเทานั้น 

จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปภาพรวมของลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนไดวา 
ชุมชนยังไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทุกกระบวนการ โดยจะมสีวนรวมในการดําเนินงานมาก
ที่สุด สวนในกระบวนการอืน่ๆ ชุมชนยังมีสวนรวมคอนขางนอย ซ่ึงผลการศึกษาในสวนนี้คอนขาง
สอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงปริมาณ ซ่ึงช้ีใหเหน็วาการมีสวนรวมในการดําเนินงานอยูในระดบั
ที่มากที่สุดคือรอยละ 65.33 สวนในกระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 
การมีสวนรวมในการวางแผน และการมสีวนรวมในการติดตามประเมินผล ยังอยูที่ระดับนอย คือ 
รอยละ 23.55, รอยละ  30.10 และรอยละ 23.65 ตามลําดับ ซ่ึงวิเคราะหไดวา สภาพที่เปนอยูเชนนี้



 

 

190

ไมสอดคลองกับหลักการพฒันาโดยทัว่ไป ที่ตองกระตุนสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม
ในทุกกระบวนการของการพัฒนาอยางเทาเทียมกนัและสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้จากการศึกษาในประเดน็ การมีสวนรวมของชุมชนที่มีปญหาระดับการมีสวนรวมที่
นอย และไมมีสวนรวมในทุกกระบวนการอยางสม่ําเสมอนั้น ผูวจิัยไดพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาในสวนของความคดิเห็นของบุคคลฝายตางๆ ที่มีตอรูปแบบการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
ซ่ึงมีความสอดคลองกันและสามารถวิเคราะหไดวา ปจจัยที่มีอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจดัการลุมน้ําหวยทับทันมีอยู 3 ประการคือ 

ประการแรก คือ การที่โครงสรางการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทันไมมีความชัดเจน มี
หนวยงานทีเ่กีย่วของหลายหนวยงาน ขาดหนวยงานเจาภาพหรือองคกรเฉพาะ จึงสงผลตอการมี
สวนรวมของชุมชน ในลักษณะที่ชาวบานและชุมชนเกิดความสับสน ไมทราบชองทางวาตนเองจะ
เขาไปมีสวนรวมอยางไร กบัหนวยงานใด และเวลาไหนที่ควรเขาไปมีสวนรวม ซ่ึงจะตางกับใน
พื้นที่อ่ืนๆ ซ่ึงมีหนวยงานเฉพาะหรือมีการบริหารจัดการในลักษณะของ “โครงการพัฒนาลุมน้าํ” 
ซ่ึงมีความชัดเจนมากกวา ทาํใหชาวบานมโีอกาสที่จะเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

ประการที่สอง คอืหนวยงานภาครัฐมีบทบาทนําในการพัฒนามาตลอด ทําใหบางครั้งไมให
ความสําคัญกับการที่จะดึงชาวบานและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการของการจัดการ
และพัฒนาลุมน้ํา   ซ่ึงเห็นไดจากผลการศึกษาที่ช้ีวาชาวบานและชุมชนไมคอยมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผลมากนัก ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงเปน “ผูตาม” มา
ตลอด เมื่อหนวยงานภาครัฐมีโครงการ มีกิจกรรมใด ชาวบานและชุมชนจึงเปนผูรวมปฏิบัติเทานั้น 

ประการที่สาม  คือ  บทบาทขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันยังไมมีความเขมแข็ง 
สังเกตไดจากการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมยังไมมีความตอเนื่อง และไมครอบคลุมในทุกพื้นที่
ของลุมน้ํา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมดานการเผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ลุมน้ําและการสงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน ซ่ึงจากผลการศึกษาชี้วายังไมสามารถทําให
ครอบคลุมทุกตําบล ซ่ึงจากการที่องคกรเครือขายฯ ยังไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร ทําใหชุมชนตางๆ 
ในพื้นที่ขาดชองทางการมีสวนรวมไปอีกหนึ่งชองทาง 

ทั้งนี้การมีองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทนั จะทําใหชาวบานและชมุชนในทกุพื้นที่ของ
ลุมน้ําไดมีโอกาสที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํามากขึ้น สามารถวางแผนการจัดการและ
ดําเนินงานรวมกันระหวางคนในลุมน้ําได และเปนการสงเสริมใหชาวบานเขามามสีวนรวมในการ
จัดการมากขึน้ แตจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบันคือ องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันอยูในชวงแรก
ของการกอตั้งและยังไมมีความเขมแข็ง จึงเปนอีกปจจยัหนึ่งทีเ่ปนสาเหตุทําใหการมีสวนรวมของ
ชุมชนยังอยูในระดับนอย 
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ผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นท่ีจังหวดัศรีสะเกษ 
 สําหรับการศึกษาผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทั้ง 3 
ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยพิจารณา
ตัวช้ีวัดดานตางๆ รวม 9 ตัวช้ีวัด  พบวามีเพียง 4 ตัวช้ีวัดเทานั้นที่ประสบความสําเร็จคือ   ปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร   ความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําอยาง
ยั่งยืน   การรักษาพื้นที่ปาในเขตลุมน้ํา   และการลดลงของการบุกรุกที่สาธารณะ  จึงทําใหสามารถ
สรุปไดวาเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวการดําเนินงานจัดการลุมน้ําหวยทับทันที่ผานมายังไมประสบ
ผลสําเร็จ ทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จนั้นผูวิจัยวิเคราะหไดวานาจะเกิด
จากปญหาขอบกพรองตางๆ ในประเด็นที่ไดศึกษามาแลวในเรื่องรูปแบบการจัดการและการมีสวน
รวมของชุมชน เชน การขาดหนวยงานเจาภาพและขาดแผนรวมในการบริหารจัดการลุมน้ําอยาง
บูรณาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีศักยภาพที่เพียงพอในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา   
ความไมเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน   การที่ชุมชนยังมีสวนรวมในการจัดการลุม
น้ําในระดับที่คอนขางนอย เปนตน    ทั้งนี้จากการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่ผานมาลวนชี้ใหเห็นวา
ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ เหลานี้   ดังนั้นจึงเปนประเดน็ที่
นาสนใจตอไปวาควรจะมีแนวทางหรือวิธีการอยางไรเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการลุมน้ําใหมี
ความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ   เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายในลุมน้ําหวยทับทันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบานและชุมชนในพื้นที่ลุม
น้ําใหดีขึ้นได 
 
 
6.2   สรุปปญหาของการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 
  
 จากผลการศึกษาในประเด็นตางๆ ผูวิจัยสามารถสรุปถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ลุมน้ําหวยทับทัน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไดดังนี้ 

1.  ปญหาการขาดเอกภาพในการบริหารในการบริหารจัดการลุมน้ํา เนื่องจากมีหนวยงาน
ราชการตางๆ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ
พัฒนาลุมน้ําเปนจํานวนมาก   อีกทั้งไมมีความชัดเจนวาหนวยงานหรือองคกรใดเปนเจาภาพ
รับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวม   ดังนั้นในทางปฏิบัติแตละหนวยงานก็จะกําหนดนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ อยางเปนเอกเทศ ขาดการจัดทําแผนแมบทการจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ   ซ่ึง
จะนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานและการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ  ถึงแมจะ
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มีความพยายามที่จะประสานงานกันในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่แลวก็ตาม แต
ในทางปฏิบัติหนวยงานตางๆ ก็ยังคงยึดถือนโยบายของหนวยงานตนเองเปนหลักอยูดี 

2.  ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ  ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาสําคัญที่พบในหนวยงาน
ราชการสวนใหญ สงผลใหการดําเนินงานบางอยางตองหยุดชะงักหรือไมมีมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร
จะเปน สําหรับในสวนของงบประมาณเพื่อการพัฒนา ซ่ึงหนวยงานราชการตางๆ จะตองจัดทํา
โครงการเพื่อเสนอขอจากสวนกลางในแตละปซ่ึงมีจํากัด เนื่องจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีขนาด
คอนขางใหญ และมีพื้นที่ลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอยอยูคอนขางมาก ซ่ึงพื้นที่ตางๆ ลวนประสบ
ปญหาเชนกัน ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา จึงตองกระจายไปทุกพื้นที่อยางเปนธรรม
และตองคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาดวย ซ่ึงเมื่อพิจารณา พื้นที่ลุมน้ําหวยทับ
ทันในเขตจังหวัดศรีสะเกษจะพบวา มีพื้นที่คอนขางเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ําอ่ืนๆ จึงสงผลให
การจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันมีคอนขางจํากัด และไมเพียง
พอที่จะดําเนินงานโครงการตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิผลเทาที่ควร 

3.  ปญหาเรื่องศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอจํากัดอยู 3 ดานที่สําคัญ คือ ขอจํากัดเชิงอํานาจหนาที่ ขอจํากัดเชิง
งบประมาณ และขอจํากัดดานบุคลากร โดยเฉพาะปญหาดานการขาดบุคลากรที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานการจัดการลุมน้ําและการบริหารงาน ทําใหการดําเนินงานและจัดทําโครงการตางๆ 
ยังไมครอบคลุมในภารกิจดานการจัดการลุมน้ําทั้งหมด อีกทั้งการดําเนินงานยังขาดการประเมินผล 
ทําใหไมทราบผลสําเร็จและขอบกพรองในการดําเนินงาน 

4.  ปญหาดานความไมเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน เนื่องจากมีขอจํากัด
ตางๆ ดังนี้คือ (1) ไมมีจัดการจัดตั้งสํานักงานหรือศูนยประสานงานองคกรเครือขายฯ อยางเปน
ทางการและเปนรูปธรรม (2) แกนนําองคกรเครือขายขาดความรูในดานการพัฒนาและการบริหาร
องคกร ทําใหการบริหารงานไมเปนระเบียบแบบแผน (3) ขาดการสนับสนุนดานการเงินทุนในการ
ดําเนินงาน (4) ขาดการประชาสัมพันธถึงการดําเนินงานและผลงานขององคกรเครือขายฯ ให
ชาวบานทราบ (5) ขาดการมีสวนรวมจากชาวบานในพื้นที่อยางเต็มที่ เนื่องจากการดําเนินงานของ
องคกรเครือขายยังไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและตอเนื่องเทาใดนัก จึงอาจจะทําให
ขาดการยอมรับจากชาวบาน จากปญหาและขอจํากัดที่กลาวมาขางตน ทําใหองคกรเครือขายลุมน้ํา
หวยทับทัน ไมสามารถพัฒนาไปสูการเปนองคกรชุมชนเพื่อการจัดการลุมน้ําไดอยางเต็มที่ ซ่ึงตรง
จุดนี้ขัดกับหลักการจัดการลุมน้ําสมัยใหมที่ตองการใหชุมชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการจดัการ
ลุมน้ํา โดยมีการรวมตัวกันของชาวบานในชุมชนและพัฒนาเปนองคกรชุมชนเพื่อสรางความ
เขมแข็งในการดําเนินงานจัดการทรัพยากรในลุมน้ําในชุมชนของตนเองได  
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5.  ปญหาดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําพบวา ชุมชนยังเขามามีสวน

รวมในกระบวนการตางๆ คอนขางนอย หรือยังไมไดเขามามีสวนรวมในทุกๆ กระบวนการของการ

จัดการและพัฒนาลุมน้ํา โดยมีปจจัยตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมคือ (1) การขาด

หนวยงานเจาภาพในการบริหารจัดการ จึงทําชาวบานเกิดความสับสน ไมทราบชองทางวาตนเองจะ

เขาไปมีสวนรวมอยางไร กับหนวยงานใด (2) หนวยงานภาครัฐมีบทบาทนําในการพัฒนามาตลอด   

ทําใหบางครั้งไมใหความสําคัญกับการที่จะดึงชาวบานและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในทุก

กระบวนการของการจัดการและพัฒนาลุมน้ํา ซ่ึงเห็นไดจากผลการศึกษาที่ช้ีวาชาวบานและชุมชน

ไมคอยมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผลมากนัก ดวยเหตุนี้ชาวบานจึง

เปน “ผูตาม” มาตลอด เมื่อหนวยงานภาครัฐมีโครงการ มีกิจกรรมใด ชาวบานและชุมชนจึงเปนผู

รวมปฏิบัติเทานั้น (3) องคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทันยังไมมีความเขมแข็ง สังเกตไดจากการ

ดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมยังไมมีความตอเนื่อง  ทําใหชุมชนตางๆ ในพื้นที่ขาดชองทางการมี

สวนรวมไปอีกหนึ่งชองทาง 

 

 

6.3   ขอเสนอแนะ     

 

6.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําหวยทับทันและวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น

ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานจัดการลุมน้ําหวยทับทัน ดังนี้ 

 1)  จัดรูปแบบการบริหารจัดการใหมในรูปแบบของ   “โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยทับ

ทัน” โดยจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน มี

การกําหนดใหพ้ืนที่ลุมน้ําหวยทับทันในเขตจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษเปนพื้นที่เฉพาะในการ

พัฒนา   และตองจัดตั้งองคกรในรูปของกรรมการบริหารโครงการเพื่อเปนเจาภาพในการ

ดําเนินงานเพื่อใหสามารถบริหารงานการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทันไดอยางตอเนื่อง   การ

ดําเนินงานตองเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง และตองคํานึงถึงการพัฒนาอยาง

สมดุลในทุกมิติท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับแนวทางการบริหาร

จัดการทั้งหมดสามารถยึดตัวแบบของโครงการพัฒนาลุมน้ําที่ประสบความสําเร็จแลวมาปรับใช 

ยกตัวอยางเชน โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน    ท้ังนี้

ขอเสนอดังกลาวจะเปนการยกระดับความสําคัญของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันใหมากขึ้น และ
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สามารถใชเปนโครงการนํารองเพื่อเปนตัวแบบสําหรับการจัดการลุมน้ําที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวในสอง
จังหวัดได 
  2) ดําเนินการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน โดยการ
จัดตั้งสํานักงานหรือศูนยประสานงานองคกรเครือขายฯ ใหเปนทางการ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานและประสานงานเพื่อการจัดการลุมน้ําโดยชุมชนลุมน้ําหวยทับทัน ตองมีการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานขององคกรเครือขายฯ เสียใหม ใหเปนระบบงานตางๆ เชน ฝายการเงิน ฝาย
ประสานงาน ฝายประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
ดําเนินงานขององคกรเครือขายฯ ตองคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของชาวบานและชุมชนเปนหลัก 
ตองจัดเวทีชาวบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น และใหชาวบานเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
นอกจากนี้ตองกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ําที่ชัดเจนโดยกําหนดมาตรการตางๆ ที่ชุมชนจะ
ดําเนินการอยางครอบคลุมและชัดเจน เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชพื้นฐานขององค
ความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมการเรียนรูแกชาวบานดานการพัฒนาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน/การเกษตรแบบยั่งยืน การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความผูกพันสมัครสมานสามัคคีแก
ชาวบานในชุมชนตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําหวยทับทัน 
 3) ประชาสัมพันธแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําในประเด็นตางๆ ให
แพรหลายโดยเฉพาะในสวนของชาวบานทั่วไป ซ่ึงจากการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสังเกตวา เมือ่กลาวถึง
คําวา “การจัดการลุมน้ํา” ชาวบานยังไมมีความเขาใจที่ชัดเจนนัก ซ่ึงผูวิจัยตองใชเวลาในการอธิบาย
วา การจัดการลุมน้ําครอบคลุมไปถึงการดําเนินงานเรื่องใดบาง ดังนั้น ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนตองรวมมือกันดําเนินการประชาสัมพันธอยางจริงจัง และ
หาแนวทางที่จะทําใหขอมูลตางๆ เขาถึงชาวบานไดดีที่สุด ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา การจัดเวทีประชุมโดย
มีวิทยากรใหความรูตามพื้นที่หมูบานตางๆ นาจะเปนวิธีการที่เขาถึงชาวบานไดดีที่สุด สวนการทํา
เอกสารหรือแผนพับ เผยแพรนั้นผูวิจัยเห็นวาชาวบานไมคอยใหความสนใจนัก 
 4) สงเสริมใหชาวบานเขามารวมในกระบวนการศึกษาชุมชน โดยชาวบานแตละ
พื้นที่คือ ตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา มารวมกันเรียนรูสภาพชุมชนของตนเอง วามีวิถีการดําเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางไรบาง เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางาน
และรวมมือกันคนหาปญหาของชุมชน สาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาชุมชน ทั้งนี้เทคนิควิธีการในการศึกษาชุมชนมีหลายแนวทาง เชน การเลาเรื่องประวัติชุมชน
โดยผูเฒาผูแกในชุมชน การรวมกันเดินปาเพื่อศึกษาสภาพชุมชน การรวมกันทําแบบจําลอง 
(Model) ของลุมน้ํา/ปาชุมชน การทําแผนที่ชุมชนอยางมีสวนรวม เปนตน (สหัทยา วิเศษ และ นิคม 
บุญเสริม, 2547:78-96) ทั้งนี้เปาหมายของการสงเสริมใหชาวบานแตละพื้นที่มารวมกันศึกษาชุมชน
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ของตนเอง เพื่อเปนการปลูกฝงความรูสึกหวงแหน ผูกพัน และมีสํานึกที่จะปกปองรักษาดูแลพื้นที่

ลุมน้ําของตนเอง 

 

 6.3.2   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 จากผลการศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

ลุมน้ํา ดังนี้ 

1) เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับจัดการ

ลุมน้ําหวยทับทัน ยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ของลุมน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ตนน้ําในเขตจังหวัด

สุรินทร จึงทําใหไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ตนน้ําของชุมชนวามีแนวทางอยางไร 

นอกจากนี้ในสวนของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะ 4 

หนวยงานเทานั้น ซ่ึงยังมีหนวยงานอีกหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศรี

สะเกษ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เปนตน 

ดังนั้นในการวิจัยในโอกาสตอไป จึงควรพิจารณา พ้ืนที่การวิจัยใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของลุมน้ํา 

และมีกลุมเปาหมายที่หลากหลายและมีจํานวนที่เหมาะสมดวย ท้ังนี้เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยมี

รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานจัดการลุมน้ําหวยทับ

ทันโดยศึกษาจากตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เคยมีผูทํามากอน อยางไรก็ตามเพื่อ

ความถูกตองเหมาะสม และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยเสนอวาควรมีการศึกษาพัฒนาตัวชี้วัด

ผลสําเร็จในการจัดการลุมน้ํา โดยทําการศึกษาและวิเคราะหจากทัศนะผูนําชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐที่

เกี่ยวของ เจาหนาที่สวนทองถิ่น และนักวิชาการดานจัดการลุมน้ํา เพื่อใหเกิดการกําหนดตัวชี้วัดที่

เปนมาตรฐาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการดําเนินงานจัดการลุมน้ํา และการวิจัยในอนาคต 

3) ควรประยุกตแนวความคิดการวิจัยปฏิบัติแบบมีสวนรวม (Participatory  Action 

Research : PAR) มาใชในการวิจัยดานการจัดการลุมน้ํา เพราะเปนเทคนิคการวิจัยที่จะชวยให

ประชาชนสามารถรวมตัวกันขึ้นมาในรูปแบบองคกรชุมชน เนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ

เขาศึกษาหาสาเหตุปญหาของชุมชน เพื่อรวมกันวิเคราะห วางแผนดําเนินการแกไขปญหาของ

ชุมชนใหเบาบางลงได ผูวิจัยเห็นวาการวิจัยปฏิบัติแบบมีสวนรวมสามารถสนับสนุน สงเสริมการ

ดําเนินการจัดการลุมน้ําโดยองคกรชุมชนไดเปนอยางดี และยังเปนคุณประโยชนตอแวดวงวิชาการ

จัดการลุมน้ํา เนื่องจากเปนการฝกฝนใหประชาชนทําวิจัยเปน มีการสรางทีมงานวิจัยทองถิ่นหรือ

นักวิจัยทองถิ่น 
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ไพรัตน เดชะรินทร. 2527. นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชนบทในยุทธศาสตรการพัฒนา

ในปจจุบัน .  ใน  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา .  ทวีทอง  หงสวิวัฒน 
บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. 
หนา 5. 
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สนธยา พลศรี. 2547. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร. 
สมพันธ เตชะอธิก. 2540. NGOs อีสาน: ทางเลือกแหงพลังการเปล่ียนแปลง. กรุงเทพมหานคร: 

พิมพดี. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2536. สังคมวิทยา: หลักการศึกษา วิเคราะหและปฏิบัติงานชุมชน. ขอนแกน: 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สวนประสานงานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนลาง. 2549. หวยทับทัน : โครงการนํารองการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนระบบลุมน้ํา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค 5. 

สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม. 2547. การจัดการลุมน้ําโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
เดือนตุลา. 

สานิตย บุญชู. 2527. การพัฒนาชุมชน: การมีสวนรวมของประชาชน. ใน เอกสารทางวิชากฎหมาย. 
เลม 7. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สายทิพย สุขคติพันธ. 2534. อุดมการณพัฒนากับการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย. ใน ปญหา
ผูนํ า กับการกําหนดนโยบายแหงชาติ .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา  92. 



200 
 

 

สีลาภรณ นาครทรรพ. 2538. การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุนทร  ดุจดา.  แกนนําองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน. 2550 (6  ธันวาคม) การสัมภาษณ. 
สุรินทร อนพรม. 2543. การจัดการทรัพยากรปาไมรวมของชุมชนในเขตภูเขาลุมน้ําขาน จังหวัด

เชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เสนอ  ใจงาม.  กํานันตําบลบึงบูรพ. 2551 (4  มกราคม) การสัมภาษณ. 
อคิน รพีพัฒน. 2531. ปญหาการพัฒนาชนบท บทเรียนจากกรณียกกระบัติ โครงการพัฒนาชนบท

ลุมน้ําแมกลอง. ขอนแกน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา. 2539. การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.    
Bhatia, A.:  Sen , C.K. :  Pandey, G. and  AmtZis, J., eds. 1998. Capacity-Building in  
 Participatory Upland Watershed Planning, Monitoring and Evaluation. 

Netherlands: Participatory Watershed Management Training in Asia (PWMTA) 
Program.  

Brooks, Kenneth N. 1991. Hydrology and the Management of Watersheds. Iowa: Iowa State 
University Press. 

Cohen, J. and Uphoof, N.T. 1980. Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarify 
Through Specificity. World Development. 8: 213-218. 

Debarry, Paul A. 2004 . Watershed: Process, Assessment and Management. New Jersy: Wiley. 
Erwin, William. 1976. Participation Management: Concept, Theory and Implementation. 

Atlanta: Georgia state University. 
Homan, Mark S. 1994. Promoting Community Change. USA: Bools/Cole Publishing Company. 
Kanel, Kashav Raj. 1997. Lessons from Community Forestry in Nepal: Implications for 

Himalayan Watershed Management. Kathmandu: Participatory Watershed 
Management Training in Asia (PWMTA) Program. 

Lal, Rattan. 2000. Integrated Watershed Management in the Global Ecosystem. Florida: CRC 
Press LLC. 



201 
 

 

Lobo, Crispino and Kochendorfer-Lucius, Gudrun. 1995. The Rain Decided to Help Us: 
Participatory Watershed Management in the State of Maharashtra,India. 
Washington D.C.: The World Bank. 

Poplin, Dennis E. 1979. Community: a Survey of Theories and Methods of Research. New 
York: Macmillan Publishing. 

Rietbergen-Mccraken, Jennifer and Narayan, Deepa. 1998. Participation and Social 
Assessment: Tools and Techniques . Washington D.C.: The World Bank. 

Sharma, P.N. and others. 1997. Participatory Process for Integrate Watershed Management. 
Kathmandu: Participatory Watershed Management Training in Asia (PWMTA) 
Program. 

Sreedevi, TK. 2004. Adarsha  Watershed  in  Kothapally : Understanding  the  Drivers  of  
Higher  Impact. Andha Pradesh : International  Crops  Research  Institute  for  
Semi-Arid  Tropics. 

Watershed in Kothapally: Understanding the Drivers of Higher Impact. Andha Pradesh: 
International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. 

United Nation. 1981. Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 
Action and National Development. New York: United Nation. 

Westervelt, James. 2001. Simulation Modeling for Watershed Management. New York: 
Springer-Verlag New York. 

WHO/UNICEF. 1978. Report of the international Conference on Primary Health Care. New 
York: N.P.  Press. 

  
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก  
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รายชื่อผูใหขอมูลการสัมภาษณ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสัมภาษณ 

ระยะเวลา 

ท่ีสัมภาษณ 

(นาที) 

1. นายวสันต บุญหอ 

 

  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรี 

สะเกษ 

7/ม.ค./2551       40 

2.  นายเขมแข็ง  ยุติธรรม

ดํารง 

หัวหนาสถานีพัฒนา

ท่ีดินศรีสะเกษ 

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะ

เกษ 

22/พ.ย./2550  60  

3. นายวรวุธ  พรหมมา ผอ. โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ 

โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ 

21/พ.ย./2550  35  

4. นายพรเทพ  หิมะเจริญ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะ

เกษ 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดศรีสะ

เกษ 

5. นายวิชัย  บุตตะโยธี หัวหนาฝายทรัพยากร

น้ํา 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดศรี

สะเกษ 

26/พ.ย./2550 45 

6. นายเดชา สินเติม นายชางโยธา 7 สวนประสานงานและ

บริหารจัดการลุมน้ํามูล

ตอนลางสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําภาค 5 

8/ต.ค./2550  90  

7. นายพศิษฐ  เจนพิทักษกุล นายกองคการบริหาร

สวนตําบลกู 

องคการบริหารสวนตําบลกู 4/ธ.ค./2550  75  

8. นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย นายกองคการบริหาร

สวนตําบลหวยทับทัน 

องคการบริหารสวนตําบล

หวยทับทัน 

7/ธ.ค./2550 45 

9. นายวิรัตน  พรหมทา เทศมนตรี เทศบาลตําบลบึงบูรพ    
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสัมภาษณ 

ระยะเวลา 

ท่ีสัมภาษณ 

(นาที) 

10. นายสุนทร  ดุจดา แกนนําองคกรเครือขาย

ลุมน้ําหวยทับทัน 

องคกรเครือขายลุมน้ําหวย

ทับทัน 

11. นางบุญมี  ทองคํา ผูประสานงานองคกร

เครือขายลุมน้ําหวยทันทัน 

องคกรเครือขายลุมน้ําหวย

ทับทัน 

6/ธ.ค./2550  90  

12. นายธนัชพงศ  เจน

พิทักษกุล 

กํานันตําบลกู   13 /ธ.ค./2550  60  

13.  นายคําตาล  แกวละมุล ผูใหญบานพอกใหญ

หมู 12 ตําบลกู 

 13 /ธ.ค./2550  15  

14. นายมนพัทธ  วงษศา กํานันตําบลหวยทับทัน   6/ธ.ค./2550  60  

15. นายพาน  สิงหเจริญ ผูใหญบานสรางเรือ หมู 

5 ตําบลหวยทับทัน 

  7/ธ.ค./2550  20  

16. นายเสนอ  ใจงาม กํานันตําบลบึงบูรพ  

17. นายประเสริฐ  ชํานิ ผูนําเกษตรกรตําบลบึง

บูรพ 

 

 
4/ม.ค./2551  60  
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รายชื่อคณะกรรมการองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 
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โครงสรางคณะกรรมการองคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 
 
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารจํานวน  20  คน 
 

1.  นายศตพล  พรมคํา     ประธาน   
2.  นายจินดารัตน จังอินทร   รองประธาน 
3.  นายสุวรรณ  อุปถัมภ    เลขา 
4.  นายจํานงค  บุญคง    กรรมการ 
5.  นายไพรัตน  ศรีธร    กรรมการ 
6.  นายสุขณรงค  นพเกลา    กรรมการ 
7.  นายชัยรัตน  คําลาน    กรรมการ 
8.  นายบุญมี  สาสูง    กรรมการ 
9.  นายสมบัติ  สุดาจันทร   กรรมการ 
10.นายสมัย  จันทรสมุทร   กรรมการ 
11.นายเสริม  บุญธรรม   กรรมการ 
12.นายสุวรรณ  โสดา    กรรมการ 
13.นายศิริชัย  จันทรงาม   กรรมการ 
14.นายจวบ  แกนทิพย   กรรมการ 
15.นายสุนทร  ดุจดา                   กรรมการ 
16.นายสมศักดิ์  ลาลุน    กรรมการ 
17.นายบัญญัติ  สุขสานต   กรรมการ 
18.นายสิทธิพร  โพธ์ิชัย    กรรมการ 
19.นายประเสริฐ  ชํานิ    กรรมการ 
20.นายสิทธิพัฒน เหลาทอง   กรรมการ 

 
คณะกรรมการกองเลขาผายประสานงาน 

นางบุญม ี   ทองคํา 
นางวาสนา   ดุจดา 
นางสาวสิดาวรรณ  ไชยภา 
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โครงสรางเครือขายลุมน้ําหวยทับทันตอนบน(ตนน้ํา) 
อ.สังขะ    อ.กาบเชิง  อ.บัวเชด 

 
1.  นายสุวรรณ  อุปถัมภ   ประธาน 
2.  นายศิริชัย  จันทรงาม  รองประธาน 
3.  นายสิทธิพัฒน เหลาทอง  เลขานุการ 
4.  นางหนูจันทร  ภาสดา   ผูชวยเลขาฯ 
5.  นายไพรัตน  ศรีทร   กรรมการ 
6.  นายสุวรรณ  จันทรภักดี  กรรมการ 
7.  นายสํารวจ  ทาทอง   กรรมการ 
8.  นายสุขณรงค  นพเกา   กรรมการ 
9.  นายจรวน  บุตรงาม   กรรมการ 
10. นายอวน  แกวพิรมย  กรรมการ 
11. นายสมเกียรติ ศรีวาจร   กรรมการ 
12. นายสมจิตร  นาลอย   กรรมการ 
13. นายสมศรี  สําเภาแกว  กรรมการ 
14. นายทวน  มีนิสสัย   กรรมการ 
15. นายเริงศักดิ์  สายแกว   กรรมการ 
16. นายจํานงค  บุญจง   กรรมการ 
17. นายสมบัติ  ช่ืนวงค   กรรมการ 
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โครงสรางคณะทํางานลุมน้ําหวยทับทันตอนกลาง(กลางน้ํา) 
อ.หวยทับทัน  อ.ปรางคกู  อ.สําโรงทาบ  อ.ศรีขรภูมิ 

 
1.  นายจินดารัตน  จังอินทร  ประธาน 
2.  นายบุญมี  สาสูง   รองประธาน 
3.  นายสมัย  จันทรสมุทร  รองประธาน 
4.  นายสมบัติ           สุดาจันทร  เลขา 
5.  นายพีรพล  ศรีสุข   เหรัญญิก 
6.  นายประคอง  ผูกพันธ   ประชาสัมพันธ 
7.  นายวรชิต  สีตะวัน   ปฏิคม 
8.  นางสาวกมลวรรณ สุขบรรณ  ผูชวยเลขา 
9.  นายขัน  สาลีงาม   กรรมการ 
10. นายสวาง  บุญเต็ม   กรรมการ 
11. นายไพทูรย  ฝางคํา   กรรมการ 
12. นายสิน  ชัยวิเศษ   กรรมการ 
13. นายสอน  บุญปลอด  กรรมการ 
14. นายสนิท  ทองอม   กรรมการ 
15. นายสําราญ  คําเสียง   กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร กระจางพลากร  กรรมการ 
17. นางบุญมี  ทองคํา   กรรมการ 
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โครงสรางคณะทํางานลุมน้ําตอนลาง(ปลายน้ํา) 
อ.รัตนบุรี  อ.สนม  กิ่ง อ.โนนนารายณ  อ.เมืองจันทร  กิ่ง อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ  อ.บึงบูรพ 

อ.อุทุมพรพิสัย    อ.ราษีไศล 
 

1.  นายศตพล       พรมคํา   ประธาน 
2.  นายเสริม  บุญธรรม  รองประธาน 
3.  นายสุวรรณ  โสดา   ผูชวยเลขา 
4.  นายจวบ  แกนทิพย  รองประธาน 
5.  นายทิพย  บัวไข   เหรัญญิก 
6.  นายสิทธิพร   โพธ์ิชัย   เลขา 
7.  นางนันทนา  จุลพล   ผูชวยเหรัญญิก 
8.  นายบัญญัติ  สุขสานต  ผูชวยเหรัญญิก 
9.  นายวิทยา  สุขรัตภักดิ์  ประชาสัมพันธ 
10. นายทองจันทร แปนทอง  กรรมการ 
11. นายทองสุข  สังเสมอ   กรรมการ 
12. นายเจริญ  พรหมคุณ  กรรมการ 
13. นายประเสริฐ ชํานิ   กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  ลาลุน   กรรมการ 
15. นายทองสุข  พวงจนัทร  กรรมการ 
16. นายเลียบ  สิงหโท   กรรมการ 
17. นายแพง  เกษศิริ   กรรมการ 
18. นายบัว  คุณนาม   กรรมการ 
19. นายรัตนชัย  พิกุลสด   กรรมการ 
20. นายสมหมาย  ธรรมวัตร  กรรมการ 



ภาคผนวก ค  

 

แนวคําถามการสัมภาษณ 
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แนวคําถามสัมภาษณ 

 
หัวขอโดยสังเขป (Outline) 

 

1. ประเด็นเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ เชน ช่ือ ตําแหนง และบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการลุม

น้ําหวยทับทัน 

2. โครงสรางและกลไกในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันเปนอยางไร 

3. บทบาทของทานหรือหนวยงานของทานในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันเปนอยางไร 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานและองคกรตางๆมีลักษณะอยางไร 

5. ใชเทคนิคและวิธีการใดบางในการจัดการลุมน้ํา 

6. ลักษณะการเขามามีสวนรวมของชุมชนในแตละกระบวนการของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันมี

ลักษณะอยางไร 

7. ผลสําเร็จของการจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยแบงเปน 

   7.1 ผลสําเร็จดานเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด คือ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร รายไดท่ีเพิ่มขึ้นจากการ

ประกอบอาชีพเสริม  

   7.2 ผลสําเร็จดานสังคม ตัวชี้วัด คือ ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการและพัฒน

ลุมน้ํา ความรูความเขาใจในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําอยางยั่งยืน 

ความเขมแข็งขององคกรเครือขายลุมน้ําหวยทับทัน 

   7.3  ผลสําเร็จดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด คือ การรักษาพื้นที่ปาในเขต

ลุมน้ํา การลดลงของการบุกรุกที่สาธารณะ ปริมาณและคุณภาพน้ําในลําหวย จํานวน

เกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

8. แนวคิดหรือขอเสนอแนะของทานในการพัฒนาการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 



ภาคผนวก ง  

 

แบบสอบถาม เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา :     

กรณีศึกษาลุมน้ําหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
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ชุดที่…....... 

แบบสอบถาม 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา : กรณีศึกษาลุมน้ําหวยทับทัน  

จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ช่ือ-นามสกุล ผูตอบแบบสอบถาม....................................................................................................... 

ช่ือหมูบาน....................................  ตําบล...................................   อําเภอ............................................ 

วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ............................... 

 

 

คําแนะนํา : โปรดใสเครื่องหมาย / ลงใน  (  ) หนาขอความที่ทานตองการตอบเพียงขอเดียว หรือ
มากกวา 1 ขอ และเติมขอความลงในชองวางที่เวนไวใหสมบูรณ 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    (   )   ชาย                                            (   )   หญิง 

2. ปจจุบันทานมีอายุ................................ป 

3. ระดับการศึกษา         

                  (   )  ไมไดรับการศึกษา     (   )   ประถมศึกษา 

         (   )   มัธยมศึกษาตอนตน                 (   )   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.           

         (   )   อนุปริญญา/ปวส.   (   )   ปริญญาตรี 

         (   )   สูงกวาปริญญาตรี  

4.   อาชีพหลัก ( อาชีพที่ใชเวลาในการประกอบอาชีพเปนสวนใหญ ) 

         (   )   ทํานา            (   )   เลี้ยงสัตว 

         (   )   ทําไร              (   )   คาขาย 

         (   )   ทําสวน            (   )   เผาถาน 

         (   )   รับจางในภาคเกษตรกรรม        (   )   เก็บหาของปา 

         (   )   รับจางนอกภาคเกษตรกรรม   (   )   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

         (   )   ไมไดประกอบอาชีพ                 (   )   อ่ืนๆ ระบุ...........................  

5.   รายไดจากการประกอบอาชีพหลัก ประมาณ........................................บาท/ป 
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6.   สภาพการถือครองที่ดิน 

         (   )   เชา                         

                   (   )   มีท่ีดินของตนเอง   

         (   )   ไมมีการถือครองที่ดิน 

7.   สภาวะทางการเงินของทานและครอบครัวในปจจุบัน 

         (   )   เงินออม          

           (   )   หนี้สิน           

         (   )   รายไดพอดีกับรายจาย ( ไมมีท้ังเงินออมและไมมีท้ังหนี้สิน ) 

8.  หากทานมีหนี้สิน ทานกูจากแหลงใด 

         (   )   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

         (   )   ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ 

         (   )   บริษัท/หางราน/พอคา 

         (   )   บุคคลอื่นๆ  ระบุ ............................... 

9.   ทานเปนสมาชิกของกลุมทางสังคมใดบาง ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

         (   )   กองทุนหมูบาน           

                   (   )   คณะกรรมการปาชุมชน 

         (   )   ประชาคมหมูบาน          

                   (   )   อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 

         (   )   กลุมอนุรักษทรัพยากรปาไม       

                   (   )    กลุมสงเสริมอาชีพ 

         (   )   คณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

         (   )   อ่ืนๆ ระบุ................................... 

 

 

ตอนที่ 2   การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ํา 

     การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหมายถึง การมีบทบาทของประชาชน/ชุมชนใน

เรื่องการวางแผน วิเคราะห ดําเนินงานและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความยั่งยืนและสามารถใชประโยชนในเชิงอนุรักษไดอยางตอเนื่องยาวนาน รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการ

ดําเนินงานใดๆ ก็ตามเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่

ลุมน้ํา 

             บทบาทในการเขาไปมีสวนรวมเนนใน 5 กระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมในการศึกษา

ชุมชน การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน การมีสวนรวมในการดําเนินการ
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จัดการลุมน้ําหวยทับทัน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตาม 

ประเมินผล การจัดการลุมน้ําหวยทับทัน  

 

1.   การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน 

 

ขอที่ การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน เคย ไมเคย 

1.1 ทานเขารวมการเดินสํารวจสภาพของชุมชนของทาน    

1.2 ทานเขารวมการจัดทําแผนที่ชุมชนของทาน   

1.3 ทานรวมเปนผูจัดการประชุมหรือเวทีชาวบานเพื่อศึกษา

สภาพชุมชน 

  

1.4 ทานรวมเสนอความคิดเห็นเพื่อระบุถึงปญหาของชุมชน

และสาเหตุของปญหา 

  

1.5 ทานเขารวมประชุมในเวทีชาวบานเพื่อรวมกันระบุถึง

สภาพของชุมชนของทานทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม 

  

 

 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

ขอที่ การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา เคย ไมเคย 

2.1 ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรน้ําไปสูพ้ืนที่

การเกษตรตางๆ 

  

2.2 ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการปองกันและบรรเทา

ปญหาดานน้ําทวมและน้ําเสีย 

  

2.3 ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทําโครงการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ัง ปาไม ดิน ลําหวยและแหลง

น้ําอื่นๆ   

  

2.4 ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทําโครงการ

สงเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายไดของคนในชุมชนให

พอเพียง 
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ขอที่ การมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดการลุมน้ํา เคย ไมเคย 

2.5 ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนหรือจัดทําโครงการ

สงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและคนในชุมชนในการ

ฟนฟูลุมน้ําหวยทับทัน 

  

 

 

3.   การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

ขอที่ การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการลุมน้ําหวยทับทัน เคย ไมเคย 

3.1 ทานเขารวมดําเนินการจัดสราง ดูแล และบํารุงรักษา 

แหลงน้ําตางๆ 

  

3.2 ทานรวมกิจกรรมดูแลรักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน การรักษาสภาพปาริมหวยทับทัน การขุดลอกลําน้ํา 

การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในลําน้ํา การดูแลรักษาปา

ชุมชน การปลูกพืชคลุมดิน เปนตน 

  

3.3 ทานรวมบริจาคเงินชวยเหลือในกิจกรรมการจัดการลุมน้ํา    

3.4 ทานรวมเปนสมาชิกของกลุมพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อ

เสริมรายได เชน กลุมทอผา กลุม OTOP เปนตน 

  

3.5 ทานรวมประสานงานระหวางหมูบาน อบต. และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติงานดานการจัดการลุมน้ํา

หวยทับทัน 

  

 

 

4.   การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 

ขอที่ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ใช ไมใช 

4.1 การทําการเกษตรของทานไดผลดีข้ึน เนื่องจากกิจกรรม

การจัดการลุมน้ําทําใหสภาพแวดลอมทั้งปาไม ดิน น้ํา มี

คุณภาพที่ดี 

  

4.2 ทานมีรายไดท่ีดีข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

อาชีพเสริมรายได 
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ขอที่ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ใช ไมใช 

4.3 การเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมน้ํา ทําใหทานรูสึก 

ภาคภูมิใจ 

  

4.4 การเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมน้ําตางๆ ทําใหทาน

ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 

  

4.5 ทานคิดวากิจกรรมการจัดการลุมน้ําทําใหชุมชนเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

  

 

 

5.   การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การจัดการลุมน้ําหวยทับทัน 

 

ขอที่ การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การจัดการลุม

น้ําหวยทับทัน 

เคย ไมเคย 

5.1 ทานเขารวมการติดตามการดําเนินงานของโครงการ

จัดการลุมน้ําของ อปท. และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

  

5.2 ทานเคยพบขอบกพรองของโครงการจัดการลุมน้ําและ

เสนอแนะตอ อปท. และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

  

5.3 ทานเคยรวมแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมการ

จัดการลุมน้ํา 

  

5.4 ทานรวมติดตาม ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณที่ใช

ในโครงการจัดการลุมน้ํา 

  

5.5 ทานเคยเขารวมประชุม สรุปผลการดําเนินการจัดการลุม

น้ําหวยทับทัน 

  

 

ตอนที่ 3   ขอเสนอและความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดการลุมน้ําหวยทับทันโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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