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การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยใช้
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก้าหนดไว้
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรมี ดังนี 1) บริบทพืนที่ คือ ปัญหาเรื่องน้าส้าหรับการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไม่ใช่
การขาดแคลนน้า แต่ขาดแคลนเครื่องมือที่จะน้าน้ามาใช้ท้าการเกษตร 2) ผู้ บริห ารท้องถิ่นก้าหนด
นโยบายแก้ไขปัญหาบนพืนฐานความร่วมมือ 3) เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้าและ
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเมินความเหมาะสมในการติดตังระบบ
ชลประทานและชีแจ้งกฎระเบียบกับกลุ่มเกษตรกร 5) การจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ
ระหว่ า งกลุ่ ม เกษตรกรกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 6) การพั ฒ นาระบบการจั ด การน้ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความยั่ งยืนด้านบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้ แก่กลุ่ มเกษตรกรและองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขณะที่รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือพบว่ามี 2 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเกษตรกรมีบทบาทในด้านการบริหารจัดการน้าและดูแล
รักษาระบบชลประทาน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและพี่เลียงในด้าน
ระบบชลประทาน รวมทังมีบทบาทในการพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร 2) เครือข่ายความ
ร่ ว มมือระหว่างกลุ่ มเกษตรกร องค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี และส้ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายความร่ว มมื อ
รูปแบบนีมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาระบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยค้านึงถึงความสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น รวมทังการบรูณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้า การพัฒนาการเกษตร และ

ข
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังนัน การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นจึงควรให้ความส้าคัญกับ
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบูรณาการร่วมกันในด้านการ
บริหารจัดการน้าและการพัฒนาการเกษตร

ค
ABSTRACT

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

Collaborative Networks in Water Management for
Agricultural Purpose in Ubon Ratchathani Provincial
Administrative Organization
Theerapol Pongbua
Master of Public Administration
2018

The purposes of this research were to 1) study the processes that drive the
collaborative networks in water management for agriculture in Ubon Ratchathani
Provincial Administration Organization. 2) study the types of collaborative networks
related to water management in Ubon Ratchathani Provincial Administration
Organization. The researcher used a qualitative research approach and concentrated on
the qualitative research methods of applying in-depth interviews and observations with
those involved to answer the research objectives.
The study was founded that a process for creating collaborative networks in water
management for agriculture is as follows: 1) The context of the area is the problem of
water for agriculture in Ubon Ratchathani province was not the water scarcity but it
lacked tools to bring water for agriculture. 2) Local administrators formulate policies to
solve problems based on collaborative networks. 3) Farmers gathered groups to form
the committee’s structures and register as community enterprises. 4) Provincial
Administrative Organization assessed the suitability of the irrigation system installing and

ง
explaining the rules and regulations to farmers. 5) Forming the memorandum of
understanding between farmers groups and Ubon Ratchathani Provincial Administrative
Organization. 6) Development of water management systems for agriculture which is to
increase efficiency and create sustainability in water management for agriculture for
farmers and provincial administrative organizations.
While the collaborative network's model was found that there were 2 types: 1)
Collaborative networks between farmers groups and Provincial Administrative
Organization. Which farmers play a role in water management and maintain irrigation
systems. The provincial administration organization plays a role as a supporter and coach
in the irrigation system, as well as a role in the development of agriculture to farmers
groups. 2) Collaborative networks between farmers groups, Ubon Ratchathani Provincial
Administration Organization, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Rajabhat
University and Thailand Research Fund. This form of collaborative networks has a role in
developing water management systems for agriculture. It focuses on, regardless of their
conformance with the local context. And Integrated knowledge of water management
agricultural development and research for local development. Therefore, Water
management for sustainable agriculture in local communities requires great emphasis on
the collaboration between farmers groups and local administrative organizations. And
integrate into water management and agricultural development.
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญ
องค์การสหประชาชาติได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่มองการ
พัฒนาเป็นมิติทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ซึ่งได้ใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ตังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบด้วย
17 เป้าหมาย โดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา คือ ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้า ซึ่งระบุไว้ใน
เป้าหมายที่ 6 เรื่องน้าและการสุขาภิบาลต้องได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้
(United Nations, 2016, p. 6) เนื่องจากน้ามีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิต ทังการอุปโภคบริโภค การท้าเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลังงาน การท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึงมีความส้าคัญในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศด้วย ขณะที่ปัจจุบันประเด็นเรื่อง
น้ ากลายเป็ น ประเด็น ที่มีความส้าคัญและต้องรีบด้าเนินการรับการแก้ไข โดยปัญหาหลักเรื่องน้า
แบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ กล่าวคือ การขาดแคลนน้า น้าท่วม และน้าเน่าเสีย (จอมจันทร์ นทีวัฒนา,
จินตพัฒน์ นทีวัฒนา, เพชร เพ็งชัย และไมตรี สุทธจิตต์, 2558, น. 16) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมา
จากมาจากหลายปัจจัย อาทิ การเพิ่มขึนของประชากรประกอบกับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ท้า
ให้มีความต้องการใช้น้าเพิ่มมากขึน ในขณะที่ป่าต้นน้าถูกบุกรุกท้าลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ความสามารถในการเก็บกักน้าหรือการชะลอน้าตามธรรมชาติลดลง
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงน้าไปสู่ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้า
ในฤดูแล้ง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวี ความรุนแรงเพิ่มขึน (กรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555, น. 10; คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า, 2558, น. 1–2)
ส้ าหรั บการท้าเกษตรกรรมน้าถือเป็นหั วใจส้ าคัญ เนื่องจากน้าเป็นปัจจัยพืนฐานที่ส้ าคั ญ
กล่าวคือ หากมีปริมาณน้าที่พอเพียงและเหมาะสมต่อสภาพการผลิตพืชแต่ละชนิดมีส่วนท้าให้ผลผลิต
และรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึน ปัจจุบันแหล่งน้าเพื่อการเกษตรที่ส้าคัญได้จากชลประทาน เช่น เขื่อน
อ่างเก็บน้า ฝาย เป็นต้น ซึ่งในบางพืนที่ที่ระบบชลประทานไม่สมบูรณ์ ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการผลิต
เกษตรกรต้องอาศัยน้าจากแหล่งอื่นด้วย เช่น การสูบน้าเพิ่มจากแหล่งน้าใต้ดิน การใช้น้าจากโครงการ
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พลังสูบน้าพลังไฟฟ้า รวมทังยังมีพืนที่เพาะปลูกอีกเป็นจ้านวนมากที่ต้องอาศัยน้าฝน ซึ่งการปลูกพืชใน
พืนที่เหล่านีในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจท้าให้พืชไม่ได้รับน้าอย่างสม่้าเสมอตามที่ต้องการและส่งผลให้
เกิ ดความเสี ย หายต่ อ พื ช และเกษตรกร (กุ ศล ทองงาม, 2553, น. 304) ดั งนั นภาคการเกษตรจึ ง
จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้าทังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตังอยู่พืนฐานของข้อมูล องค์ความรู้
และความร่ วมมือจากผู้ส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ซึ่งกลไกการบริหารจัดการน้า
ปัจจุบันได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายบนพืนฐานของเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลื อ
เกือกูล และร่วมด้าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทยี่ ั่งยืน
ปั จ จุ บั น การใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมของไทยต่ า งก็ ด้ า เนิ น ไปบนพื นฐานต้ น ทุ น ของ
ทรัพยากรน้านัน ๆ เป็นผลให้หลายพืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศยังประสบปัญหาภัยแล้ง คือ
เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรกรรมทังในช่วงต้นและปลายฤดูฝน และเกิดการขาดแคลนน้า
อย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดน้าท่วมอยู่บ่อยครัง (กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก, น. 4) อีกทังพืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคง
เป็นพืนที่ทางการเกษตร 149.2 ล้านไร่ เมื่อพิจารณารายภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พื นที่ ก ารเกษตรมากที่ สุ ด คื อ 63.6 ล้ า นไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43 ของพื นที่ ก ารเกษตรทั งประเทศ
รองลงมา คื อ พื นที่ ภ าคกลาง มี พื นที่ ก ารเกษตรรวม 27.2 ล้ น ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18 ของพื นที่
การเกษตรทังประเทศ (คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า , 2558ข,
น. 2–4) และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพืนที่ทางการเกษตร 5,363,735 ไร่
มากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 เนือที่ถือครองทางการเกษตร

ล้าดับที่
1
2
3
4
5

เนือที่ถือครองทางการเกษตร
จังหวัด

เนือที่ (ไร่)

นครราชสีมา
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
ขอนแก่น

แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร (2559ก)

8,382,551
5,363,735
4,386,311
4,380,600
4,219,573

3
โดยพืนที่ทางการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่ใช้ส้าหรับท้านา และเมื่อเปรียบเทียบ
การใช้ที่ดินในการท้านา พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพืนที่ในการท้านามากที่สุดถึง 4,342,172 ไร่ ดัง
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 เนือทีใ่ นการท้านา

ล้าดับที่
1
2
3
4
5

เนือทีใ่ นการท้านา
จังหวัด
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ

เนือที่ (ไร่)
4,342,172
4,083,769
3,535,010
3,446,169
3,365,832

แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร (2559ข)
และประชากรในจังหวัดส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการท้านาเป็นหลัก
รวมทั งการปลู ก พื ช ไร่ ที่ ส้ า คั ญ อื่ น ๆ (กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ส้ า นั ก งานจั ง หวั ด
อุบลราชธานี, 2559, น. 5–7) ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีจ้านวนพืนที่และประชากรส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังต้องพึ่งพาทรัพยากรน้าเป็นหลัก และยังต้องมีระบบการบริหารจัดการ
น้าที่ดี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมี แหล่งน้าธรรมชาติที่เป็นแม่น้าและล้าธารที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น้าโขง,
แม่น้ามูล, แม่น้าชี, ล้าเซบก, ล้าเซบาย, ล้าโดมน้อย, ล้าโดมใหญ่ เป็นต้น นอกจากนียังมีแหล่งน้าเพื่อ
การชลประทาน ได้แก่ เขื่อนแม่น้ามูล และเขื่อนสิรินธร ซึ่งแหล่งน้าส้าหรับ การใช้ประโยชน์ ทาง
เกษตรกรรม รวมทังมีความส้าคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
จังหวัดอุบลราชธานียังคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กล่าวคือ เมื่อถึงฤดู
ร้อนปริมาณน้ามีจ้านวนน้อยก็ส่งผลกระทบต่อการเกษตร ถึงฤดูฝนก็เกิดภาวะน้าท่วมในจังหวัด ซึ่ง
นับว่าเป็นปัญหาส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี (กรุงไท นพรัตน์, 2557, น. 2–3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ด้าเนินนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้า ระบบกัก
เก็บน้า ระบบการจ่ายน้า และระบบการบริหารจัดการน้าในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้า เช่น ปรับพืนที่ประสบปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝนให้เป็นพืนที่
สามารถเพาะปลูกพืชการเกษตรได้ในฤดูแล้ง , การส่งเสริมให้พืนที่ใกล้แหล่งน้าธรรมชาติและอยู่นอก
เขตชลประทานหรือเขตที่ชลประทานไปไม่ถึง ให้สามารถมีน้าเพื่อท้าการเกษตรในห้วงฝนทิงช่วงและ
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การปลูกพืชนอกฤดูได้ เป็นต้น การด้าเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การท้าการเกษตรได้ผลผลิตดีขึน
และสามารถท้านาได้ปีละ 2 ครัง นอกจากนี ในช่วงฤดูแล้งหากบริเวณพืนที่ที่มีน้าน้อยและไม่สามารถ
ปลูกข้าวได้ เกษตรกรก็ยังสามารถปลูกพืช หมุนเวียนที่ต้องการน้าน้อยกว่าข้าว เช่น ข้าวโพด แตงโม
พริก มะเขือ ฟักทอง และถั่วฝักยาว เป็นต้น (กรุงไท นพรัตน์, 2557, น. 7; วรงศ์ นัยวินิจ, วันเพ็ญ
สุวรรณา และสถิต เสนา, 2557, น. 4) ซึ่งการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรดังกล่าวได้ด้าเนินการ
ร่วมกับกลุม่ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานภาคประชาสังคมในจังหวัด
ดังนั น องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด อุ บลราชธานี จึง เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ ใ ห้
ความส้าคัญและด้าเนินการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นการแสวงหา
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น จึงก่อให้เกิดค้าถามวิจัยว่า เครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีรูปแบบ
อย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อ
การเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื อหา ศึกษาเฉพาะประเด็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือและรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
1.3.2 ขอบเขตด้านพืนที่ ศึกษาเฉพาะพืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษา ตังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 – ธันวาคม พ.ศ. 2561
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และน้าไปสู่แนวทางในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.2 ได้ ทราบถึง การบริ ห ารจัด การเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อในการบริห ารจั ด การน้ า เพื่ อ
การเกษตร และน้ าไปสู่ ข้อเสนอในการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ค้นคว้าเอกสารซึ่งเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า ในภาคการเกษตร โดยแบ่งการอภิปราย
ออกเป็นประเด็น ดังนี
2.1 แนวคิดว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น
2.2 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.3 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย
2.4 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
2.5 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ข้อมูลพืนฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

2.1 แนวคิดว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น
สังคมปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นสังคมเครือข่ายมากขึน ท้าให้การบริหารงานภาครัฐที่มุ่งเน้นเฉพาะ
บทบาทภาครั ฐ และการปกครองที่ เน้ นการจั ดการในแนวดิ่ ง ถู กมองว่ า ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอีกต่อไป โดยมีการเสนอให้เปลี่ยนผ่ านสู่ แนวทางการพัฒนาแบบเครือข่ายและการ
บริหารจัดการในเชิงเครือข่ายแนวระนาบมากขึน (ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และพบสุข ช่้าชอง, 2561, น.
115) การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันจึงได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณะโดยใช้
เครือข่ายการท้างาน แนวคิดดังกล่าวสนับสนุนให้หน่วยงานร่วมกันท้าหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อน
กลไกภาคส่ ว นต่าง ๆ ในสั งคมเพื่อให้ เกิดการท้างานร่ว มกันกับกลไกภาครัฐ ในการจัดการปัญหา
สาธารณะที่เกิดขึน เครือข่ายการท้างานจึงเป็นวิธีการบริหารงานประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและเพิ่มระดับการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐ ในการ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550, น. 32)
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แนวคิดด้านเครือข่าย (Networking Concept) มีพัฒนาการมาจากพืนฐานทางทฤษฎีทาง
สังคมวิทยา คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ซึ่งเติมเต็มช่องว่างของทฤษฎีกระแสหลัก ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
สังคมวิทยาให้นิยามค้าว่า เครือข่ายไว้ว่า เครือข่าย หมายถึง สายใยของความสัมพันธ์ทางสังคมมีความ
เป็นเอกภาพ มีพลังยึดโยงและมีการสนับสนุนกัน และ Paul (1997) ให้ความหมายว่า “เครือข่าย”
หมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือท้ากิจกรรมร่วมกัน
และยังคงมีอิสระในการด้าเนินกิจกรรมของตน (ยุทธชัย ฮารีบิน, สมนึก เอือจิระพงษ์พันธ์ และสุนันทา
เสียงไทย, 2559, น. 82)
แนวคิดเครือข่ายเป็นรูปแบบการท้างานที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันทังในภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรูปแบบการท้างานที่หลายภาคส่วนเชื่อว่า สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่มีความสลั บซับซ้อนมากขึนในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเครือข่ายความ
ร่วมมือจะเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมกันด้าเนินการ สร้างองค์ความรู้ แบ่งปันทรัพยากร
ตลอดจนค้นหาแนวทางในการปฏิบัติร่ว มกัน ทังนีมีนักวิชาการได้ให้ ความหมายเครือข่ายในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ไว้ดังนี
วิชัย รูปข้าดี (2552, น. 22) ได้สรุปว่า เครื อข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่ มคนหรือ
องค์กรที่เกิดขึนโดยความสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมี
การจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความอิสระ เท่าเทียมกัน บนพืนฐานของความเคารพ
ไว้วางใจ เอืออาทรซึ่งกันและกัน
เสรี พงศ์พิศ (2551, น. 44–45) ให้ความเห็นว่า เครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคน
ระหว่างกลุ่มองค์กรที่ร้อยรัด “ความเป็นชุมชนท้องถิ่น ” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยและ
ช่วยเหลือเกือกูลกันและกัน
วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550, น. 13) ได้อธิบายว่า การท้างานแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริ ห ารจั ดการท้องถิ่น หมายถึง สภาวะที่ห น่ว ยงานภาครัฐร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการด้วยกัน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กรไม่
แสวงหาก้าไร เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อด้าเนินกิจการสาธารณะร่วมกัน
นอกจากนี สถาบั น พระปกเกล้ า (2553, น. 6) ยังเห็ นว่า เครือข่ายในการบริห ารจัด การ
ท้องถิ่น หมายถึง “เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น ” กล่าวคือ เป็นโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ด้าเนินการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการด้าเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่น ๆ เช่น
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย
การด้าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความรับผิดชอบ
ระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไกประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการก็ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ซึ่งการด้าเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจ
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หรือมีความเป็น หุ้น ส่วนด้าเนิ น การอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มและองค์กรเหล่านันยังสามารถด้ ารง
โครงสร้างและความอิสระในการด้าเนินภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน
กล่าวโดยสรุป เครือข่ายในการบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง การด้าเนินการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดบริการสาธารณะ
ในท้องถิ่น โดยเครือข่ายต้องประกอบไปด้วย เป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีกลไกการประสานความร่วมมือในเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นอาจจะเกิดขึนในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
2.1.1 สาเหตุของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น
จากงานศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ: ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น โดย
พบสุ ข ช่้าชอง 2561 ได้อธิบ ายว่า การศึกษาเครือข่ายความร่ว มมือจ้ าเป็นต้ องเข้า ใจทฤษฎี ก าร
แลกเปลี่ ย น และทฤษฎี ก ารพึ่ ง พาทรั พ ยากร เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถวิ เ คราะห์ ท้ า ความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์เครือข่ายความร่วมมือได้อย่างลึกซึงยิ่งขึน กล่าวคือ (พบสุข ช่้าชอง, 2561, น. 40–42)
1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ถูกพัฒนาขึนโดย เป็นมุมมอง
ด้านสังคมวิทยา ซึ่งอธิบายว่า ในระบบหนึ่งที่แต่ละองค์กรในระบบนันมีทรัพยากรที่เท่าเทียมกันนัน
การแลกเปลี่ยนหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันเกิดขึน เนื่องจากองค์กรหรือตัวแสดงต่าง ๆ ในระบบนัน
ต้องการบรรลุภารกิจที่มีร่วมกันหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการมุ่งเป้าประโยชน์เฉพาะของ
องค์กรตนเอง ฐานคิดดังกล่าว เป็นการมองการเกิดขึนของเครือข่ายแบบมองโลกในแง่ดี นั่นคือมองว่า
เครือข่ายความร่วมมือเกิดจากความปรารถนาดีร่วมกันของแต่ละองค์กรในระบบหนึ่งหนึ่งที่ต้องสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยรวมมากกว่าการมุ่งผลประโยชน์ส่วนตน
2) ทฤษฎี ก ารพึ่ ง พาทรั พ ยากร (Resource-dependency Theory) ในทาง
ตรงกันข้าม มุมมองการมองโลกในแง่ดีดังกล่าวทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรอธิบายถึง สถานการณ์ที่ใน
ระบบหนึ่งนันทรัพยากรไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่องค์กรต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ดังนันจึงเกิดประเด็นที่
องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรอาจขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการ หากแต่มีองค์กร
หนึ่งที่ถือครองทรัพยากรมากกว่าองค์กรอื่นหรือถือของทรัพยากรส้าคัญที่องค์กรต้องการใช้ประโยชน์
ดังนันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวการสร้างความร่วมมือจึงเกิดขึนในลักษณะที่แต่ละองค์กรพยายาม
สร้างอิทธิพลต่อกันเพื่อให้สามารถเข้า ถึงทรัพยากรที่มีจ้ากัดที่ถือครองโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งนัน
ดังนันความสัมพันธ์ระหว่างองค์ กรจึงเป็นลักษณะที่ไม่เท่าเทียมและภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
ดังกล่าว องค์กรแต่ละองค์กรมุ่งประโยชน์ส่วนตนเหนือสิ่งอื่นใด
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นอกจากนี พบสุข ช่้าชอง (2561, น. 32–38) ยังได้ท้าการสังเคราะห์เหตุผลของการสร้าง
ความร่วมมือในภาครัฐจากแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า เหตุผลในการสร้างความร่วมมือนันมี
ทังเหตุผลที่เป็นเชิงบุคคลและเชิงโครงสร้าง ดังนี
ประการที่ 1 เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารสาธารณะในประเด็ น ปั ญ หาที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนและไม่สามารถจั ด การได้โ ดยองค์กรเดียวท้า งานเพีย งล้า พัง เป็นที่ยอมรับในหมู่
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติง านภาครัฐว่า องค์กรภาครัฐได้เผชิญกับการเพิ่มขึนทุกขณะของประเด็น
ปัญหาสาธารณะที่ไม่สามารถจัดการโดยรับมือได้ดีโดยองค์กรเดียวท้างานเพียงล้าพังอีกต่อไป ซึ่งใน
เชิงแนวคิดปัญหาเหล่านีเรียกว่าเป็นปัญหาข้ามพรมแดนหรือปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเป็นประเด็น
ที่ต้องจัดการโดยการใช้นโยบายและการบริหารจัดการที่เกิดจากการท้างานข้ามพรมแดนขององค์กร
ซึ่งมีความจ้าเป็นที่ต้องสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจัดการกับประเด็น
ปัญหาดังกล่าว
ประการที่ 2 เพื่อลดความซับซ้อนเชิงภารกิจระหว่า งองค์กรในการจัดบริ การ
สาธารณะ การมอบอ้านาจและกระจายอ้านาจในหลายประเทศ รวมถึงในไทยท้าให้เกิดองค์กรใหม่
เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขึนเป็นจ้านวนมากส่ง ผลสืบเนื่องคือ เกิดปัญหาความซับซ้อน
ในเชิงอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดบริการสาธารณะหรือปัญหาการกระจัดกระจายของการบริการ
สาธารณะในประเด็ นหนึ่ง ๆ เช่น ในการจัดการด้านสาธารณสุข ซึ่งพบว่า มีองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็น
จ้านวนมากและในบางครังที่องค์กรต่าง ๆ เองเผชิญกับความซับซ้อนในการจัดบริการหรือประชาชน
เผชิญกับความกระจัดกระจายของการจัดบริการ ดังนันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
บริการสาธารณะหนึ่ง ๆ สร้างความร่วมมือในการจัดบริการโดยมุ่งบรรลุทางภารกิจเฉพาะขององค์กร
หรือเป้าหมายร่วมของการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน
ประการที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อลดข้อจ้ากัด
ด้านการขาดแคลนทรัพยากรในการจัดบริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนงบประมาณ
ในยุครัดเข็มขัดของรัฐ ซึ่งท้าให้เกิดการตัดลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไปที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ
หลายองค์กรจึงได้ใช้วิธีการบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่
เงินทรัพยากรบุคคลเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีอันเป็นการลดต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทังท้าให้
เกิดการจัดบริการสาธารณะมีความคุ้มค่าและมีคุณภาพมากยิ่งขึน
ประการที่ 4 ประสบการณ์ส่วนตัวและความสนใจของผู้น้าองค์กร งานวิจัยจ้านวน
หนึ่งพบว่าปัจจัยเชิงบุคคล ได้แก่ การที่ผู้น้าองค์กรรัฐหรือผู้น้าฝ่ายการเมืองของท้องถิ่น มีประสบการณ์
ที่ดีหรือประสบ ความส้าเร็จในการบริหารจัดการแบบร่วมมือกันกับองค์กรอื่นหรือถ้าส่วนอื่นมาก่อนนัน
ถือเป็นปัจจัยส้าคัญหรือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้เกิดการบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือขึน
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ในขณะที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้อธิบาย สาเหตุการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นไว้ในหนังสือ “เครือข่าย : นวัตกรรมการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทวิเคราะห์
ว่าด้วยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระนาบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบสาธารณะ” สามารถสรุปได้ 6 ประการ ดังนี (วีระศักดิ์ เครือเทพ,
2550, น. 16–17)
1) ข้อจ้ากัดในเชิงสถาบันและทรัพยากร กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งมีข้อจ้ากัดในด้านบุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดเล็กที่
มีบุคลากรจ้านวน 3-5 คน ด้าเนินนโยบายต่าง ๆ ทังหมดจนเป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะท้าได้เพียงล้าพัง
นอกจากนี งบประมาณส้าหรับการแก้ไขปัญหาก็เกินขีดความสามารถเป็นการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แม้การกระจายอ้านาจทางการคลังที่ผ่านมาจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
มีทรัพยากรเป็นของตนเองมากขึนก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่้าเมื่อเทียบกับภารกิจทังหมดที่
ต้องรับผิดชอบ ดังนันการแสวงหาเครือข่ายในการท้างานจึงเป็นมาตรการที่ช่ว ยลดข้อจ้ากั ดทาง
บุคลากรและการเงินการคลังได้
2) การเข้าถึงปัญหาในระดับชุมชน ถือเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง จ้าเป็นต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการท้างาน ซึ่งปัญหาสังคมหลาย
ปัญหาเกิดขึนในระดับปัจเจกและชุมชน ซึ่งเกินก้าลังบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สอดส่องดูแลได้อย่างทั่วถึง การสร้างเครือข่ายรัฐจึงเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสาเหตุ
ต้นตอของปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและน้าไปสู่การร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3) การเพิ่มขีด ความสามารถในการแก้ไ ขปัญ หาระดับ ท้ องถิ่น เป็นสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่น้าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพราะการแก้ไขปัญหาบางประการจ้าเป็นต้อง
อาศัยเทคนิควิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น การจัดการปัญหาขยะ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การให้บ ริการสาธารณสุข การจัดการศึกษา วิธีการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเหล่านี
หากอยู่นอกแนวความรู้ความสามารถของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
การสร้างเครือข่ายจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายโอนและเสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีที่จ้าเป็นต่อ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน
4) ความตื่นตัวและความเข้มแข็งของภาคชุมชนและประชาสังคม ปัจจุบันองค์กร
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทส้าคัญเพิ่มขึนอย่างมากในการท้างานร่ว มกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเหล่านีมีจุดเด่นในเรื่องของวิธีการท้างานที่คล่องตัว มีความสามารถใน
การเข้าถึงชุมชนระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่า ง
จริงจัง การสร้างเครือข่ายการท้างานโดยอาศัยจุดแข็งต่าง ๆ ของภาคประชาชนเช่นนีจึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาชุมชน
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5) ข้ อบั งคั บหรื อแนวนโยบายจากส่ วนราชการ เป็ นอี กสาเหตุ หนึ่ งที่ ท้ าให้ เกิ ด
เครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน รัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทยมักมีแนวนโยบายที่ผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท้างบประมาณ ทังนีนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนอย่างเปิดกว้างและเป็นระบบเพิ่มมากขึน จนขยายผล
ไปสู่เครือข่ายในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
6) ความล้มเหลวในการแก้ไ ขปัญหาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เ พี ยง
ล้า พัง เป็ น อีกสาเหตุห นึ่ งที่ผ ลั ก ดันให้ เกิ ดการสร้า งเครื อข่า ยความร่ว มมื อระดับ ท้ องถิ่น องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น หลายแห่ งได้พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยผ่ านการลองผิ ดลองถูก ความ
ล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาโดยล้าพังในอดีตอาจท้าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเล็งเห็นความส้าคัญของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน
สรุปได้ว่า การท้างานแบบเครือข่ายถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบการบริหารกิจการ
สาธารณะ โดยต้องให้ผู้บริหารส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมองนอกกรอบวิธีคิดของการบริหาร
ราชการแบบดังเดิมที่มุ่งเน้นให้กลไกราชการลงมือด้าเนินกิจกรรมทุกอย่างเอง หันมาสู่การท้างานที่ให้
ความส้าคัญกับการแสวงหาแนวร่วมที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึนในสังคม
2.1.2 ความส้าคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการท้องถิ่น
จะเห็ น ได้ ว่ า เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมากทั งในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน เนื่องจากการเสริมสร้างเครือข่ายให้คุณค่าและประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น โดยสามารถจ้าแนกออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2553, น. 8–12)
1) การจ้ากัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายถือเป็นความจ้าเป็น
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวได้ว่า หากปราศจากการท้างานในลักษณะ
เครื อ ข่ า ย โอกาสที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด บริ ก ารหรื อ พั ฒ นาพื นที่ ใ ห้ ป ระสบ
ความส้าเร็จมีน้อยมาก เนื่องจากลักษณะการบริห ารงานภาครัฐ ของไทยและข้อจ้ากั ดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอ้านาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือพัฒนา
ในพื นที่ อย่ างมี บู รณาการ แม้ ว่ าจะมี การก้ าหนดอ้ านาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ไว้
หลากหลาย เช่น อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ประกอบด้วย 31 หน้าที่ แต่ในทางปฏิบัติ
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หน้าที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการใช้อ้านาจหน้าที่ร่วมกัน หรือเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการทังส่วนกลาง
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนต้องมีไฟฟ้าและ
น้ าประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นไม่ ได้มี หน้ าที่ รับผิ ดชอบจัดบริ การเหล่ านี แต่เป็นหน้ าที่
รับผิดชอบในส่วนของรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกับ
งานด้านสวัสดิการสั งคมที่มีหลายระดับ หลายหน่วยงานร่วมกันรับผิ ดชอบ ทังองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ ในขณะที่ ง านด้ า นสุ ข ภาพ ก็ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามดู แ ลของสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงบางส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีพ จะอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
นอกจากนี ระบบการบริห ารงานภาครั ฐ สมั ย ใหม่ ได้ มี การมอบอ้า นาจบริ ก าร
บางอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ อาทิ บริการของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ดังนันการด้าเนินแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในภาครัฐ
จ้านวนมาก ท้าให้การจัดบริการสาธารณะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ น เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่ม
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ และการเกิดขึนขององค์กรพัฒนาเอกชน
กลุ่มประชาสังคมและกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มและเข้ามาสนใจในการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนเช่นกัน ด้วยสถานการณ์การจัดบริการสาธารณะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะตัวแสดงหนึ่งจ้าเป็นต้องเชื่อมโยงหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาให้บรรลุผลส้าเร็จ
(2) ข้ อ จ้ า กั ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ า นงบประมาณและบุ ค ลากร
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการประเด็นปัญหาหรือประเด็น
พัฒนาอย่างมีบูรณาการ ยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวนมากกว่า 60 % เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ้ากัดทังด้านบุคลากร ด้านจ้านวน ด้านทักษะของบุคลากร
รวมถึงข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ ดังนันเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชน ซึ่งเกินศักยภาพทังด้านการคลัง งบประมาณ และบุคลากร การสร้างเครือข่ายกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ อาจเป็นทางออกทางหนึ่ง อาทิ การสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขเพื่อ
ขับเคลื่อนสุขภาพในชุมชน หรือลักษณะของความร่วมมือ กับภาคเอกชน เช่น การให้สัมปทานกับ
ภาคเอกชนในการจัดบริการที่ต้องลงทุนสูง เป็นต้น
2) การพั ฒ นาการบริ ก ารสาธารณะใหม่ ๆ และสร้ า งคุ ณ ค่ า ประชาธิ ป ไตย
นอกจากเครื อข่ายปั จ จั ย แห่ งความจ้าเป็นแล้ ว เครือข่ายยังเป็นวิธีการที่ทรงพลั งในการท้าให้ทิศ
ทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือก้าหนดไว้เป็นไปได้จริง อีกทังแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับ
กับวิถีประชาธิปไตย ดังรายละเอียดต่อไปนี
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(1) ก่อให้เกิดนวัตกรรม กล่าวคือ ในสภาพของการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนข้อจ้ากัดหลายประการ การสร้างเครือข่ายจะช่วยเผยให้เห็นทางเลือกใหม่ หรือ
นวัตกรรมในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งหากด้าเนินการด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงล้าพัง
อาจไม่สามารถด้าเนินการได้ เช่น การสร้างเครือข่ายอาจท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อมูล
ใหม่ มีเทคโนโลยีใหม่ หรืออาจมีทางเลือกรูปแบบการให้บริการโดยองค์กรเครือข่าย เป็นต้น
(2) การพัฒนาบริการสาธารณะที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน กล่าวคือ การ
สร้างเครือข่ายมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสาธารณะใหม่ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถด้าเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนและบุคลากร นอกจากนีการมี
เครือข่ายจะช่วยในการให้บริ การเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึน เช่น เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน ดังนัน การสร้างเครือข่ายสุ ขภาพกับอาสมัครสาธารณสุ ขจะท้ าให้
ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยได้รวดเร็วขึน เช่นเดียวกับการ
สร้างเครือข่ายกับกลุ่มแม่บ้านในทุกต้าบลและหมู่บ้าน เครือข่ายเหล่านีจะเป็นพลังมหาศาลให้การช่วย
จัดบริการสาธารณะและท้าให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว
(3) การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กล่าวคือ การสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดคุณค่าที่
ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย หมายถึงการ
เปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาพืนที่ ซึ่งในกระบวนการของการเสริมสร้างหรือบริหารเครือข่ายจะให้ความส้าคัญกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งหน้าที่ การสร้างความสั มพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นความสั มพันธ์ ใน
แนวราบ รวมทังมีกลไกรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และประการส้าคัญ การก้าหนดเป้าหมายร่วมกันมักอยู่
บนพืนฐานของการเสวนาและฉันทามติ ซึ่งลักษณะที่กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตย
ดังจะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นนอกจากจะช่วยแก้ไขข้อจ้ากัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายยังเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส้าคัญ กล่าวคือ เครือข่าย
ช่วยให้ปัญหาซึ่งเดิมเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลายมาเป็นปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยความเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันการแก้ไขปัญหา
และลักษณะการท้างานแบบเครือข่ายนีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน
2.1.3 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ความส้ า คั ญ ของการท้ า งานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วในข้ า งต้ น มี
ความส้ า คั ญ อย่ า งมากต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งท้ า ความเข้ า ใจถึ ง
องค์ประกอบของการท้างานภายใต้เครือข่ายดังกล่าว ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือนันมี องค์ประกอบที่
ส้าคัญ ดังนี (วิชัย รูปข้าดี, 2552, น. 23–25)
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1) มี ก ารรั บ รู้ มุ ม มองที่ เหมื อ นกั น หมายถึ ง สมาชิ ก มี ค วามรู้นึ ก คิด และการรับรู้
เหมือนกันในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่น เข้าใจปัญหา ประสบปัญหาเดียวกัน หรือต้องการความ
ช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายกัน ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความผูกพันในการด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง สมาชิ กมองเห็นจุดหมายร่วมกัน มีการรับรู้และ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปด้วยกัน
3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง ผลประโยชน์ทังที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เกียรติยศ ความมีชื่อเสียง การได้รับการยอมรับในสังคม
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุขในการด้าเนินชีวิต เป็นต้น
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย หมายถึง สมาชิกการด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือท้าอย่างเข้มแข็ง
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน หมายถึ ง สมาชิกเครือข่ายต่างสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กันและกัน โดยใช้จุดแข็งของอีกฝ่ายช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่าย ก่อให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน
6) การเกื อหนุ น พึ่ ง พากั น หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก มี ข้ อ จ้ า กั ด ทางด้ า นทรั พยากร
ความรู้ เงิน ก้าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายได้ จึงจ้าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การเกือกูลกันและกันจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในเครือข่าย
7) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็น
การแลกเปลี่ยน มากกว่าการเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียว ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์มากก็จะยิ่งเกิด
ความผูกพันมากขึนตามไปด้วย ยิ่งมีความผูกพันยิ่งมีความเหนียวแน่น และน้ามาซึ่งความเข้มแข็งของ
เครือข่าย
ในขณะที่ พัชรี สิโรรส (2557, น. 42–43) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบของเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ส้าคัญไว้ 3 ประการ ดังนี
1) การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย สมาชิกมีข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรจึง
ต้องพึ่งพาทรัพยากรของสมาชิกอื่นอื่นในเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้แต่พึ่งพาอาศัยกันนีจะไม่
ตายตัวสามารถปรับตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้โดยสมาชิกที่ร่วมในความสัมพันธ์พึ่งพิงนัน
2) กระบวนการเครือข่ายมีผู้เข้ามาร่วมเป็นตัวแสดงหลากหลาย เราจะไม่พบตัว
แสดงคนเดียวหรือหน่วยงานเดียวหรือองค์กรเดียวที่มีศักยภาพมากพอที่จะไปก้าหนดยุทธวิธีและการ
ด้าเนินการของตัวแสดงอื่น ๆ นอกจากนีแต่ละตัวแสดงยังมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลประโยชน์
ของตนเอง เราจะได้พบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนโยบายอัน เดียวที่โดดเด่นที่จะเป็นที่เห็นชัดเจน
ตังแต่แรกเริ่มซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตัวแสดงต่าง ๆ มาปฏิสัมพันธ์กัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแสดง
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ทุกตัว จะมีอ้านาจเท่าเทีย มกัน ในกระบวนการปฏิสั ม พันธ์ และอ้านาจจะขึนกับว่าตัว แสดงนั นมี
ทรัพยากรที่ใช้ในเครือข่ายเห็นว่ามีค่าและเป็นที่ต้องการในขณะนัน
3) ความเป็นสถาบัน เนื่องจากเครือข่ายประกอบด้วย ลักษณะความสัมพันธ์การ
พึ่งพากันระหว่างตัวแสดงจะมีผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึนบ่อยจนเป็น
ต่อและคงทนไม่สลายไปง่าย ๆ การสร้างกติกาการปฏิบัติที่ท้าให้ปฏิบัติดัง กล่าวมีความหมายและ
คุณค่า คือ มีลักษณะเป็นสถาบัน
ทังนีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนต่อประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน
ท้ อ งถิ่ น วี ร ะศั ก ดิ์ เครื อ เทพ (2550, น. 84–91) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบของการท้ า งานแบบ
เครือข่ายในการบริหารจัดการท้องถิ่นไว้ 6 ประการ ดังนี
1) เครือข่ายการท้างานมีวัตถุประสงค์มีหลักต้องการแก้ไขปัญหาสาธารณะหรือเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เนื่องจากหากเครือข่ายปราศจาก
เป้าหมายย่อมท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและขาดความต่อเนื่องในการด้า เนินงานของ
เครือข่าย
2) เครือข่ายการท้างานมีการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการบริหารระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การท้างานมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ใช่การ
ยุบรวมหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ยังคงมีเอกลักษณ์และมีความเป็นอิสระ
จากองค์กรอื่น ๆ
3) เครือข่ายการท้างานมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน คือ ตัวแสดงในเครือข่าย
มีการแลกเปลี่ยน เทคโนโลยี ข้อมูล บุคลากร เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เครือข่ายการท้างานเกิดขึนจากความสมัครใจ ของตัวแสดงต่าง ๆ เพื่อร่วมมือร่วม
ใจด้าเนินการบางอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความสมัครใจในการร่วมมือกันท้างาน หมายถึง
สภาวะที่ไม่มีตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งมีอ้านาจควบคุมหรือสั่งการ การท้างานในเครือข่ายอยู่บนพืนฐาน
ของการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม และการสื่อสารท้าความเข้าใจระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ภายใน
เครือข่าย
5) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภายในเครือข่ายเกิดขึนในลักษณะที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนันมักจะเกิดขึนระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
ในขณะที่หากเป็นหน่วยงานภาครัฐกับตัวแสดงอื่น ๆ มักจะเป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
6) เครือข่ายการท้างานที่มีความยั่งยืนจะต้องสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
ท้างานหรือการจัดการปัญหาสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
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2.1.4 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น
รู ป แบบเครื อข่ายความร่ ว มมือ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบที่ได้กล่ าวมาแล้ว พบว่า มี
รูปแบบที่หลากหลายและมีนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 198–200) ได้
กล่าวถึง รูปแบบของเครือข่ายที่พิจารณาจากความหลายหลากของตัวแสดงภายในเครือข่าย โดย
อธิบายไว้ 2 รูปแบบ คือ
1) เครือข่ายในแนวราบ หมายถึง การประสานบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน ให้เชื่อม
ประสานกันเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายภาคเกษตรกรรม หรือ
อาจรวมถึงสถาบัน เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
2) เครือข่ายในแนวตัง หมายถึง เครือข่ายที่มาจากความหลายหลากด้านบุคคล กลุ่ม
หรืออาชีพที่ต่างกัน มารวมกันเป็น เครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสาร มากกว่าการด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกทุกคน ทุกกลุ่ม หรือทุกองค์กรมีฐานะเท่า
เทียมกัน
ขณะที่ พระมหาอุทิตย์ อาภากโร 2547 (อ้างถึงใน. โกวิทย์ พวงงาม, 2559, น. 72–73) ได้
อธิบายถึง รูปแบบเครือข่ายโดยแบ่งแยกตามการประยุกต์ใช้เครือข่ายเพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ไว้
4 ประเภท ดังนี
1) เครือข่ายเชิงพืนที่ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่อาศัยอยู่ใน
พืนที่ด้าเนินกิจกรรมเป็นพืนฐานในการท้างานร่วมกัน เป็นการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมที่เกิดขึนในพืนที่
เป็นเป้าหมาย โดยยึดพืนที่เป็นที่ตังความส้าเร็จในการท้างานร่วมกัน เช่น การแบ่งเครือข่ายตามพืนที่
การปกครอง หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ฯลฯ
2) เครือข่ายเชิงประเด็น หมายถึง เครือข่ายที่ใช้สถานการณ์หรือประเด็นกิจกรรม
เป็นพืนฐานในการเข้าร่วมเครือข่าย โดยมุ่งเน้นในการจัดการกับสถานการณ์นัน ๆ ที่เกิดอย่างจริงจัง
และการพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดการหรือแก้ไขสถานการณ์นั น เช่น
เครือข่ายป้องกันยาเสพติด เครือข่ายรักสุขภาพ เครือข่ายป่าต้นน้า เป็นต้น
3) เครื อข่ายแบ่ งตามโครงสร้างหน้ าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดบนพืนฐานของ
นโยบาย ภารกิจ โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการท้างานภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงานหรือโครงสร้างที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
4) เครือข่ายการพัฒนา หรือ เครือข่ายทางสังคม หมายถึง รูปแบบการรวมตัวเป็น
เครือข่ายในการด้าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ้านาจสู่ท้องถิ่นและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือภาคประชาสังคมอื่น ๆ
โดยเครือข่ายดังกล่าวจะปรากฏภาพเครือข่ายทังในลักษณะเครือข่ายเชิงพืนที่ เครือข่ายเชิงประเด็น
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และเครือข่ายตามโครงสร้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักมีบทบาททังในฐานะผู้ก่อตังเครือข่าย
ประสานเครือข่าย สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกจากนี ในบทความเรื่อง Inside Collaborative Network: Ten Lessons for Public
Managers ของ Robert Agranoff ได้จ้าแนกเครือข่ายความร่วมมือ ออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งวิเคราะห์
ตามรูปแบบของกิจกรรมที่ด้าเนินการภายในเครือข่าย ดังนี (Agranoff, 2006, p. 59)
1) เครือข่ายข้อมูล (Information Networks) เป็นเครือข่ายที่พันธมิตรต่าง ๆ ได้เข้า
มาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย โครงการต่าง ๆ รวมทังเทคโนโลยี แนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ขณะที่การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานอื่น ๆ ยังคงขึนอยู่กับความสมัครใจของแต่ละองค์การ
2) เครือข่ายการพัฒนา (Developmental Networks) เป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาส
ให้พันธมิตร สามารถด้าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเทคนิคการท้างานไปพร้อม ๆ กับ
การส่งเสริมการฝึกทักษะ และให้การศึกษาแก่สมาชิกองค์การนัน ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมทังความสามารถในการน้าวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปปฏิบัติได้
3) เครือข่ายขยายโอกาสในการท้างาน (Outreach Networks) เป็นเครือข่ายที่ได้
น้าเอาวิธีการของเครือข่ายการพัฒนา (Developmental Networks) มาประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีการ
จั ด ท้ า แผนกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกั น กั บ องค์ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนแก่ ก ารแลกเปลี่ ยน
ทรัพยากรระหว่างกัน นอกจากนีเครือข่ายดังกล่าวยังมีลักษณะที่ส้าคัญอื่น ๆ อีก กล่าวคือ องค์การแต่
ละองค์การที่เข้ามาร่วมมือกัน ยังคงต้องรับผิ ดชอบกระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานตาม
วิถีทางของตนเอง แม้ว่าจะมีความพยายามสร้างเครือข่ายให้เกิดขึนก็ตาม
4) เครือข่ายการท้างาน (Action Networks) เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมให้พันธมิตรหัน
มาร่ ว มมือกัน เพื่อปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการท้างานระหว่างองค์ก าร (Interagency Adjustments)
ตลอดจนยอมรับการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ จึงตกลงหาแนวทางการปฏิบัติ และการ
กระจายบริการร่วมกัน นอกจากนียังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทังศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยให้
ความส้าคัญกับตัวแสดงหลักอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมี 4 รูปแบบ ดังนี (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550, น. 84–91)
1) รูปแบบเครือข่ายการปรึกษาหารือ (Consultative Model) กล่าวคือ เครือข่าย
การท้างานในลักษณะนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเปิดโอกาสในหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการหรือ
แนวทางในการจัดการปัญหาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจ
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ก้ า หนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ หมาะสม โดยจะเลื อ กใช้ เ ฉพาะข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ช่ ว ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยภาคส่วนต่าง ๆ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมด้าเนินการ
2) เครือข่ายจ้างเหมา (Contracted Model) กล่าวคือ เป็นลักษณะเครือข่ายการ
ท้ า งานที่ พั ฒ นามาจากรู ป แบบการท้ า สั ญ ญาจ้ า งระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน (Public – Private
Partnership: PPP) การจ้ างเหมาในระดั บท้ อ งถิ่น อาจจะเกิ ด ขึนได้ร ะหว่า งองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นกับองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ โดยหน่วยงานที่ท้าสัญญาจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาหรือจัดบริการสาธารณะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานดังกล่าวเป็นมีบทบาทหลักในการปฏิบัติและรับผิดชอบ
ต่อความส้าเร็จหรือล้มเหลวของงาน ในขณะที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือน “ผู้ว่าจ้าง”
ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลให้หน่วยงาน “ผู้รับเหมา” ด้าเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญา
3) เครือข่ายภาคประชาสั งคม (Decentralized Model) กล่าวคือ เครือข่ายการ
ท้างานในลักษณะนีเป็นการพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีลักษณะค่อนข้างไม่เป็นทางการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และมีบทบาทในการจัดการปัญหาที่
เกิดขึนในชุมชนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคอยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ท้างานของภาคประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามความจ้าเป็น ดังนันเครือข่ายการท้างานในลั กษณะ
ดังกล่าวจึงสะท้อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยู่ในระดับสูง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและจูงใจ ให้ภาคประชาชนแก้ไขปัญหาสาธารณะต่างในชุมชน
4) เครือข่ายร่วมปฏิบัติการ (Collaborative Model) กล่าวคือ เป็นรูปแบบที่อาศัย
ความร่วมมือในการท้างานของตัวแสดงต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการร่วมกัน ตัวแสดงต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน รวมทังมีการระบุถึงระดับการ
แลกเปลี่ยนทรั พยากร เทคโนโลยี หรือข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน นอกจากนีเครือข่ายปฏิบัติ ร่ว ม
ปฏิบัติการยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
อย่างทั่วถึงและรอบด้าน
2.1.5 ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือที่ดี
จากรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อให้การท้างานร่วมกันในเครือข่าย
ประสบความส้าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายนัน การท้างานต้องมีลักษณะหรือกลไกที่ส้าคัญ คือ (วีระศักดิ์
เครือเทพ, 2550, น. 45–46)
1) ภาวะผู้น้า คือ การท้างานของเครือข่ายจะบรรลุวัตถุประสงค์หากมีผู้น้าที่มีทักษะ
ในการจั ด การและผสานความแตกต่างหลากหลายขององค์กร เพื่อให้ เกิดการท้างาน ด้ว ยความ
สอดคล้องประสานกัน และสามารถน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หลักร่วมกันได้
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2) ระบบการตัดสินใจ คือ การตัดสินที่เปิดโอกาสให้ตัวแสดงต่าง ๆ ในเครือข่ายมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขว้าง เพื่อวัตถุประสงค์หลั กของชุมชนท้องถิ่น การตัดสินใจร่วมกันในเครือข่ายที่
เปิดกว้างจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ร่วมกันภายในเครือข่าย
3) การผสานจุ ดแข็ง คือ การผสานจุดแข็งของตัว แสดงต่าง ๆ เข้าด้ว ยกัน เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้และการสะสมความช้านาญ
ท้าให้การท้างานระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกลมกลืนจนสามารถน้าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน
อย่ างไรก็ตาม กระบวนการเสริ มสร้ างเครื อข่ ายในแต่ล ะภารกิจ แต่ละพืนที่ อาจมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การเสริมสร้างเครือข่ายให้ประสบความส้าเร็จไม่มีสูตรส้าเร็จแต่ขึนอยู่
กับบริบท ทังนี Paul Starkey (อ้างถึงใน. สถาบันพระปกเกล้า , 2553, น. 13–16) ได้เสนอแนวทาง
การเสริมสร้างเครือข่าย ดังนี
1) มีการเชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุมกัน โดยมีหัวข้อประชุม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการก้าหนดวัตถุประสงค์ส้าหรับการจัดตังเครือข่าย โดยให้ภาคีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการก้าหนดนันด้วย ทังนีควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
3) มีการจัดตังแกนกลางของเครือข่ายที่อาสาเข้ามาท้าหน้าที่ประสานงาน ควรมี
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้น้าเครือข่าย
4) มีการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่นร่วมกัน เช่น การ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วม การร่วมเรียนรู้ มีการสื่อสาร
5) มีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพื่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการพึ่งตนเอง ทรัพยากรนีหมายรวมทังเงินทุน คุณภาพ
สมาชิก วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยี และข้อมูล แต่ต้องมีลักษณะเปิดกว้าง โปร่งใส
6) มีการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันของเครือข่าย เช่น เครือข่ายมีสถานภาพตาม
กฎหมาย มีสัญลักษณ์ร่วม เพื่อการสนับสนุนที่กว้างขวางและการได้รับความวางใจจากภาคีเครือข่าย
7) มีการส่งเสริมให้เกิดความการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แก่เครื อข่ายทังที่ เป็ น ทางการและไม่เป็นทางการ ทังในแนวราบ และแนวตัง ด้ว ยการกระท้า
กิจกรรมร่วมกัน หรือการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
8) มีการประเมินผลและติดตาม อย่างสม่้าเสมอ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์
ของเครือข่าย ทังนีกระบวนการดังกล่าวควรให้ภาคีมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิ ธีและตัวชีวัดในการ
ประเมิน รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการร่วมกันด้วย
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9) มีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการจัดการเครือข่ายกับผู้น้าและภาคีเครือข่าย
10) ถ้าวัตถุประสงค์มีความชัดเจน เกิดความเชื่อมโยงที่เหมาะสม กิจกรรมก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม ท้ายที่สุดการด้าเนินงานของเครือข่ายจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.5 ข้อถกเถียงต่อแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือ
แม้ว่าแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือจะได้รับการยอมรับว่า เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
รูปแบบใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ แต่แนวคิดด้านเครือข่าย
ความร่วมมือยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น ดังที่ (ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และพบสุข ช่้าชอง,
2561, น. 119–120) ได้น้าเสนอไว้ ดังนี
1) มุมมองด้านวาทกรรม กล่าวคือ แนวคิดเครือข่ายในทางนโยบายสาธารณะและ
การบริหารจัดการที่มีอยู่คือวาทกรรมเครือข่ายอาจจะเป็นเพียงภาษิต วาทศิลป์ วาทกรรมที่สวยหรู
หรื อสั ญญะที่กลวงเปล่ าก็เป็ นได้ โดยเฉพาะการที่แนวคิดนีถูกน้าเสนอขึนเพื่อท้าทายแนวคิ ดการ
ปกครองหรือการจัดการแบบดังเดิมมากกว่าที่จะเสนอรูปธรรมของกลไกใหม่ ๆ ที่จับต้องได้ งานในเชิง
แนวคิดในห้วงแรก ๆ จึงวนเวียนอยู่กับการวิพากษ์ข้อจ้ากัดของแนวเดิมอย่างเช่นความคิดเรื่องการ
จัดการแบบระบบราชการที่เสนอและถูกพัฒนาโดย Weberians และความคิดเรื่องวิทยาการการจัดการ
ที่เสนอและถูกพัฒนาโดย Taylorians จึงเสมือนว่าเป็นการพูดถึงเครือข่ายเป็นแค่การประดิษฐ์ค้าสวย
หรูหรือค้าอุปมาอุปมัยลอย ๆ เท่านัน หรือพลังในการอธิบายมีไม่พอเพียง กล่าวคือ ไม่ได้เป็นแนวคิดที่
สมบูรณ์ หากแต่เป็นเสมือนกรอบในการพรรณนากว้าง ๆ เท่านัน ทว่าเมื่อต้องการอธิบายปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึนในเชิงลึก กลับไม่มีฐานทางทฤษฎีที่เพียงพอที่จะอธิบายได้ อาทิ อย่างไรที่เรียกว่าข้ามพ้นการ
ปกครองและการจัดการแนวดิ่ง
2) มุมมองด้านความเปราะบางของเครือข่าย กล่าวคือ แนวคิดเครือข่ายนโยบาย
และการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายยังกลายเป็นยาสารพัดโรคที่ถูกอ้างถึง รวมถึงเป็นพลังวิเศษที่จะ
ช่วยทลายข้อจ้ากัดเมื่อเกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้องการทรัพยากรเพื่อน้ามาแก้ปัญหาจ้านวน
มาก ซึ่งเกินที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งบางกรณีก็คือ เกินที่รัฐบาลจะรับมือได้เพียงล้าพัง บนฐาน
ของอุดมคติว่าสังคมที่ดีต้องร่วมกันสร้าง การมองพลังเครือข่ายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี ท้ายที่สุด
เครือข่ายก็ไม่เป็นอะไรสักอย่าง หรือเป็นอะไรไม่ได้สักอย่าง อีกทังความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของพลัง
เครือข่าย จากการที่ภาคีหรือตัวแสดงสามารถเข้าออกจากความสัมพันธ์เมื่อใดก็ได้ ท้าให้พลังเครือข่าย
เป็นพลังที่เปราะบางมาก จนเกินที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือฝากความหวังเอาไว้ได้
3) มุมมองด้านกลไก การตรวจสอบถ่วงดุล กล่าวคือ ภายใต้เครือข่ายนันยากกว่า
การตรวจสอบถ่วงดุลระบบบังคับบัญชาของรัฐและระบบตลาด จากที่กลไกที่จะตรวจสอบถ่วงดุลของ
เครือข่ายนันไม่ชัดเจน ท้าให้เครือข่ายไม่ได้เสริมสร้างความโปร่งใสเสมอไป และยิ่งตรวจสอบถ่วงดุล
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ยากก็ยิ่งมีช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชันและการผูกขาดอ้านาจภายในเครือข่าย โดยในเชิงแนวคิดงาน
ศึกษาด้านเครือข่ายและการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายหมกหมุ่นอยู่กับการหารูปแบบ ลักษณะส้าคัญ
และผล (ที่ดีงาม) ที่เกิดขึนจากการมีเครือข่ายไม่ว่าจะต่อผลลัพธ์ของนโยบายและการบริหารจัดการ
และต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่มีการศึกษาถึงกลไกการยกระดับการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเพื่อสร้างความโปร่งใส่ภายในเครือข่ายอย่างจริงจัง
4) มุมมองด้านประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ เครือข่ายนัน
ไม่จ้าเป็นต้องตอบโจทย์ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคม หรืออีกแง่หนึ่งอาจจะมีโอกาสกัด
เซาะประชาธิปไตยและลดทอนความเป็นธรรมก็ได้ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเครือข่ายจะให้ความส้าคัญกับ
พลเมือง แต่ก็อยู่บนฐานของการรวมกลุ่มเป็นประชาสังคมที่มีผู้น้าเข้มแข็งและได้รับการรับรองโดยรัฐ
โดยความส้าคัญของพวกเขาในเครือข่ายมักจะเป็นเสมือนตัวประกอบที่เข้าไปรับรองความชอบธรรม
ให้กับรัฐและทุนหรือแค่ถูกระดมเข้าไปสนับสนุนรัฐและทุนเท่านันเอง
ทังนี ในหลายกรณีพลเมืองในเครือข่ายก็ถูกมองเป็นเพียงกลุ่มลูกค้าหรือลูกข่ายของรัฐและ
ทุน จนประเด็น เรื่ องสิ ทธิ เสรี ภ าพ และความเป็นธรรมถู ก กลื นเข้ า ไปในวาทกรรมเครือ ข่า ย ซึ่ง
ท้ายที่สุดในความสวยงามของภาพลักษณ์เรื่องเครือข่าย พลเมืองนันมักถูกลดทอนก้าลังลง โดยพวก
เขาไม่ได้ถืออ้านาจอะไรเพิ่มขึนในมือ ในขณะที่รัฐและทุนเข้มแข็งขึนโดยมีเครื่องมือในการครอบง้า
แบบใหม่นั่นคือเครือข่าย ซึ่งไม่เคยน้าพาไปสู่การปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงอะไร และไหลไปได้ ดีดับระบอบ
อ้านาจนิยม โลกาภิวัตน์ และลัทธิเสรีนิยมใหม่
จะเห็นได้ว่า แนวคิดเครือข่ายการท้างานมีการน้ามาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น แนวคิดดังกล่าวเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาท้างานร่วมกัน
ซึ่งตังอยู่บนฐานของการเกือกูล และการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน เครือข่ายความร่วมมื อจึง
กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเพื่อการจัดการปัญหาสาธารณะที่เกิดขึนและเป็น
วิธีการบริหารงานที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่นเดียวกันการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการน้าในปัจจุบัน ซึ่งได้น้าแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือมาเป็นกลไกหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหา โดยถูกก้าหนดภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ (Integrated
Water Resources Management หรือ IWRM) ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายในประเด็นต่อไป

2.2 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
องค์การสหประชาชาติจึงได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึนใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
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เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น
ทิศทางการพัฒนาตังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี
โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ประเด็นเรื่องน้า เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งระบุไว้ใน
เป้าหมายที่ 6 เรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับทุก
คน ดังนันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในปี พ. ศ. 2558 เป็นโอกาสที่
จะอธิบายได้ว่าท้าไมวิธีการแบบบูรณาการจึงสามารถน้าไปสู่การประชุม SDG ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าและเรียกร้องให้มีการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานที่ทุก
ระดับ (United Nations, 2016, p. 6)
“น้า” เป็นทรัพยากรพืนฐานที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การ
อุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่งทางน้า การท่องเที่ยว
และกีฬา รวมทังยังมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และการรักษาระบบนิเวศ ใน
อดีต ทรั พยากรน้ ามี ใช้อย่ างไม่จ้ ากัดแต่ส ถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งประชากรเพิ่มจ้านวนขึนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้น้ามีมากขึน รวมทังการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้า ในฤดูแล้งและปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน ก่อให้ความ
เสียหายแก่ชุมชนและพืนที่การเกษตร นอกจากนีการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมยังส่งผลให้
เกิดปัญหามลภาวะทางน้าอย่างน่าวิตก ซึ่งล้วนแต่มี ผลกระทบไปถึงการใช้ประโยชน์น้า ในทุ ก มิติ
(ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558, น. 19)
ดังนัน แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในปัจจุบันถูกก้าหนดขึนภายใต้กรอบแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management หรือ IWRM)
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัดและยั่งยืนในโลก โดยการจัดการทรัพยากรน้า
แบบบู รณาการ หมายถึง กระบวนการส่ งเสริ ม การประสานการพั ฒนา และการจั ดการน้ า ดินและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาซึ่งประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ
(United Nations, 2014; ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า, 2552, น. 87) โดยแนวคิด
การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการนี ผู้วิจัยจะได้อธิบายในประเด็นต่อไปนี
2.2.1 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
การประชุมนานาชาติในเรื่ องน้าและสิ่งแวดล้อม (International Conference on Water and
the Environment: ICWE) ในวันที่ 26-31 มกราคม 2535 ซึ่งมีวาระว่าด้วยน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผล
การประชุมได้ ประกาศ หลักการดับลินว่าด้วยน้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Dublin Statement on
Water and Sustainable Development) หรือที่รู้จักกั นในชื่ อ หลั กการดั บลิ น แถลงการณ์ ดั งกล่ าว
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ชีให้เห็นถึง ปัญหาขาดแคลนน้าที่เพิ่มขึนอันเนื่องมาจากการความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึน และแถลงการณ์
ฉบับนีได้เสนอแนะแนวทางด้าเนินการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้มี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้า ที่ประชุม
กล่ าวถึงแนวคิดดังกล่าวว่าเป็ นการบริหารจัดการน้า แบบบูรณาการ และได้ข้ อสรุปเป็นหลักการ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ 4 ประการ ในปี 2543 ดังนี (ส้านักงบประมาณของรัฐสภา, 2559,
น. 3; เหมือนปอง จันโทภาส, บัญชา ขวัญยืน, ดุสิตา กระวานชิด, ง่ายงาม ประจวบวัน และนงลักษณ์
เล็กรุ่งเรืองกิจ, 2558, น. 24)
หลักการที่ 1 น้าจืดเป็นทรัพยากรที่จ้ากัด และมีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต กล่าวคือ
น้ามีส้าคัญในการด้าเนินชีวิต ในทุกรูปแบบ การจัดการแบบองค์รวมจึงต้องค้านึงถึงความต้องการที่
วางไว้บนฐานทรัพยากรและภัย คุกคามนัน การจัดการแบบองค์รวมไม่เพียงโดยจ้าเป็นต้องมีการ
ประสานกัน ระหว่า งกิจ กรรมต่า ง ๆ ในทุก ระดับ ตั งแต่ร ะดับ กระทรวงถึง ระดับ ชุม ชนท้อ งถิ ่น
นอกจากนี ยัง มีค วามจ้ าเป็น ที่จ ะต้อ งมีก ลไกเพื่อ ให้มั่นใจว่าผู ้มีอ้า นาจตัดสินใจในภาคเศรษฐกิจ
ค้านึงถึงต้นทุนน้าและความยั่งยืนในการตัดสินใจเลือกผลิตและบริโภค การพัฒนา โครงสร้างสถาบัน
ดังกล่าวซึ่งมีความสามารถในการบูรณาการระบบของมนุษย์ทังด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถือ
เป็นความท้าทายอย่างมาก
หลักการที่ 2 การพัฒนาและการจัดการน้าควรเป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมซึ่ง
เกี่ยวพันกับผู้ใช้น้า ผู้วางแผน และผู้จัดท้านโยบายในทุกระดับ กล่าวคือ น้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ หลายภาคส่วนท้าให้เกิดกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลากหลายกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมจะเกิดขึน
เมื่อ ผู้มีส่ว นได้เ สีย ได้เ หล่า นันเข้า มามีส่ว นร่ว มในการด้า เนินงานและมีส่ว นร่ว มในกระบวนการ
ตัดสิน ใจต่าง ๆ ซึ่งเป็น การมีส่ว นร่ว มอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่ว นร่ว มที่เกิดขึนใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น
หลั ก การที่ 3 สตรี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการจั ด หา การบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรน้า กล่าวคือ สตรีมีบทบาทส้าคัญในการบริหารจัดการน้าในระดับครัวเรือนและการใช้น้า
เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แต่ ยังมีบทบาทน้อยกว่าผู้ชายโดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ปัญหาและ
กระบวนการตัดสินใจ ดังนันจึงมีการก้าหนดมุมมองและบทบาทของสตรีเป็นวาระการพัฒนาที่จะช่วย
สนับสนุนความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางสังคม
และการเมืองเกี่ยวข้องกับสิทธิอันเท่าเทียมกันของสตรีในการก้าหนดความต้องการและความสนใจ
ของสตรี การสร้างความสามารถในการมีส่วนร่วมเช่นนีจะสามารถเพิ่มความเข้มแข็งผ่านสถาบันและ
องค์กรภายในชุมชน
หลักการที่ 4 น้า มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการแข่งขันทังหมดและควรได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ น้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจส้า หรับการใช้น้า ในทุกรูปแบบ
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และควรตระหนักถึงน้า ในแง่ของสินค้าทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ต้องค้า นึงคือ สิทธิพืนฐานประการแรก
ของทุกคนในการเข้าถึงน้า สะอาดด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ความล้มเหลวที่เกิดขึนในอดีตจากการ
ไม่ค้านึงถึงมูลค่าของน้า ในทางเศรษฐกิจท้า ให้เกิดการท้า ลายสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อการ
ใช้ทรัพยากร ดังนัน การบริหารจัดการน้า ในฐานะที่เป็นสินค้าชนิดหนึ่งจะเป็นแนวทางที่ส้า คัญใน
การใช้น้ า อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล รวมทั งกระตุ้น ให้เ กิด การอนุรัก ษ์แ ละปกป้อ ง
ทรัพยากรน้า
ทังนี หลักการดับลินว่าด้วยน้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทัง 4 ประการ มีส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิดการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการน้า และกลายหลักการเป็นพืนฐานของบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูณาการ
หรือ IWRM ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายในประเด็นต่อไป
2.2.2 หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ ได้รับการพัฒนาจากองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้อง
กั บ เรื่ องน้ า เช่ น World Water Council (WWC) และ Global Water Partnership (GWP) ซึ่ งเป็ น
องค์กรเอกชนอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United
Nations Development Program (UNDP) แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารจัดการในแนวราบ โดย
เปิดพืนที่ให้องค์กรระดับพืนที่ (ชุมชนท้องถิ่น) เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
พืนที่ของตน การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการได้รับการก้าหนดโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคของ
Global Water Partnership (GWP) ว่าเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
น้าที่ดินและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผลทางเศรษฐกิจและสังคม สวัสดิการในลักษณะที่เป็นธรรม
โดยไม่กระทบต่อความยั่ งยื นของระบบนิเวศที่ส้ าคัญ IWRM ยึดหลัก 3 ประการ คือ (International
Water Association, 2017; สัจจา บรรจงศิริ, บ้าเพ็ญ เขียวหวาน, ดุสิต เวชกิจ, ดิเรก ทองอร่าม และ
มาลี สุรเชษฐ์, 2554, น. 3)
1) การมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม หมายถึ ง การเข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ ทังหมดอย่ างเท่ าเทียมกัน
(โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้ใช้ที่ยากจน) เพื่อเข้าถึงปริมาณและคุณภาพน้าที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของมนุษย์ สิทธิของผู้ใช้ทังหมดในการได้รับประโยชน์จากการใช้น้ายังต้องได้รับการ
พิจารณาเมื่อมีการจัดสรรน้า ประโยชน์อาจรวมถึงความเพลิดเพลินของทรัพยากรผ่านการใช้เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจหรือผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดจากการใช้น้าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2) ประสิ ทธิภ าพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การน้าผลประโยชน์ที่ดีที่สุ ดให้ แก่ผู้ ใ ช้
จ้านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยทรัพยากรทางการเงินและแหล่งน้าที่มีอยู่ ซึ่งต้องการให้เลือก
ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากที่ สุด มูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราคา
เท่านัน แต่ควรค้านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย
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3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางนิเวศวิทยา หมายถึง ก้าหนดให้ระบบนิเวศในน้าเป็น
ที่ยอมรับว่าเป็นผู้ใช้และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพีย งพอเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ การ
บรรลุเกณฑ์นียังก้าหนดให้มีการหลีกเลี่ยงหรือ จ้ากัด การใช้ที่ดินและการพัฒ นาที่ส่งผลเสีย ต่อ
ระบบเหล่านี
จะเห็ นได้ว่า หลั กการข้างต้ นเป็นเพียงเป้ าหมายของการบริหารจัดการทรั พยากรน้ าแบบ
ผสมผสาน IWRM และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ้าเป็นต้องค้านึงถึงการน้าแนวคิดการบริหาร
จัดการน้าแบบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการที่ส้าคัญ 4 ประการ คือ (สัจจา บรรจงศิริ และ
คณะ, 2554, น. 18–19)
1) การผสมผสาน (integration) จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้แนวทางแต่ละภาค
ส่วน (sectoral approach) ซึ่งประสบความล้มเหลวในอดีต แต่ IWRM จะเป็นการมองแบบองค์รวม
(holistic approach) ที่เน้นให้ความส้าคัญ 3 เป้าหมาย คือ การพัฒนาเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมและ
การปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมีการบริหารจัดการ บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ เป็นแนวนอนทางผู้ที่ใช้น้า
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้า
2) การกระจายอ้านาจ (decentralization) การจัดการน้าแบบผสมผสานจะเน้น
ความส้าคัญของการจั ดการบริห ารจัดการทรัพยากรในระดับการบริหารจัดการระดับล่ างสุ ด ทังนี
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แล้วยังเน้นให้ใช้วิธีการจัดการ
โดยการกระจายอ้านาจไปสู่พืนที่โดยการกระจายอ้านาจของรัฐไปสู่ ระดับล่างซึ่งท้าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาระดับท้องถิ่นได้
3) การมีส่ว นร่ว ม (participation) เป็น แนวคิด ที่ส้าคัญอีก ประการหนึ่งส้าหรับ
การบริหารจัดการน้าแบบผสมผสานการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนสมาคมผู้ใช้น้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถมีบทบาทในการตัดสินใจในการบริหารจัดการให้สิทธิแก่ผู้ใช้น้าทุกกลุ่ม
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เชื่อมั่นกับการพิจารณาสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ที่เหมาะสมการมี
ส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความถนัดและความสามารถเฉพาะ ซึ่งจะท้าให้เพศหญิงและกลุ่มที่ยังไม่มั่นคง
เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการบริหารจัดการชันนัน IWRM จึงเป็นการสร้างศักยภาพใน
ขอบเขตที่กว้างและสนับสนุนการก่อตัวกลุ่มผู้ใช้น้าและสมาคมตัวแทนผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดขึน
4) ความยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ และงบประมาณ (economic and finance
sustainability) ปัจจุบันการจัดหาน้ามีค่าใช้จ่ายสูง ขึนอีกทังยังขาดประสิทธิภาพในการจัดส่งน้าซึ่งมี
หลายประเทศ เริ่ มเรี ย กร้ องถึง การให้ ท รัพ ยากรน้า มี มูล ค่ า ทางเศรษฐกิจ (economic value of
water) เพื่อความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจระยะยาวทรัพยากรน้าต้องก้าหนดเป็นราคาในค่าใช้จ่าย
รวมถึงการฟื้นฟูและการจัดหาน้าเช่นเดียวกับค่ามีโอกาสทังทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้าทางนีกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ จะต้องมีการก้าหนดสิทธิการใช้น้า
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แนวคิดการจัดการน้าแบบบูรณาการข้างต้นน้ามาเป็นแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึนกับทรัพยากรน้าที่มีเพิ่มมากขึนซึ่งหัวใจในการผลักดันการบริหารแบบผสมผสาน Integrated
water resource Management (IWRM) เน้นไปทีภ่ าคประชาสังคม (Civil Society) ที่จะเข้ามาร่วม
ให้มุมมองใหม่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างทางเลือกต่าง ๆ ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกัน
ด้าเนินงาน (ยรรยง อินทร์ม่วง อ้างถึงใน. สัจจา บรรจงศิริ และคณะ, 2554, น. 17) จะเห็นได้ว่า
หลักการบริหารจัดการน้าดังกล่าว หัวใจส้าคัญในการขับเคลื่อน คือ การท้างานแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประสานพลังเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าในระดับชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามการน้าแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการหรื อ IWRM ไปใช้
เกิดขึนอย่างหลากหลายแต่ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ด้านความรู้ที่ยังคงสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ซับซ้อนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าดังกล่าว กล่าวคือ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้า มี
พัฒนาการจากแรงผลักดันทางการเมือง (political agenda) มากกว่าที่จะเป็นความส้าเร็จที่เกิดจาก
การมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาดีแล้วในสถานการณ์เช่นนีท้าให้มีความแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติและยังควรตังข้อสังเกตต่อไปว่าในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนนีประกอบกับการไม่มี
ความรู้แบบผสมผสานหรือองค์รวมที่ดีพอจะมีวิธีการรับมืออย่า งไร ซึ่งประเด็นนียังไม่มีการกล่าวถึงใน
แนวทาง IWRM ที่เป็นอยู่ (สัจจา บรรจงศิริ และคณะ, 2554, น. 1)

2.3 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการน้าของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงเรื่องการบริหารจัดการ “น้า” มากขึน ผ่านประสบการณ์มหา
อุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียและเสียหายมากที่สุดติดอันดับ 4 ของโลก
ขณะที่ในช่วงฤดูแล้งของปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง การขาดแคลนน้า
กินน้าใช้ บางพืนที่ถึงขันเกิดข้อพิพาทแย่งชิงน้าระหว่างภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การอุป โภคบริ โ ภค (ส้ านั กงานกองทุนสนั บสนุ นการวิจัย , 2561) เพื่อท้าความเข้า ใจต่ อ แนวทาง
การบริ ห ารจั ดการน้ าของประเทศไทยตังแต่ อดีต ถึงปั จจุบัน ซึ่งผู้ วิจัยได้รวบรวมและสรุปเป็น 3
ประเด็นย่อย ดังนี
2.3.1 แนวนโยบายการบริหารจัดการน้าในประเทศไทย
เมื่อพิจ ารณาแนวทางการบริห ารจัดการน้า จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
นับตังแต่แผนฉบับที่ 1-12 โดยสรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี
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แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม นโยบายเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิต ด้ านการเกษตรโดยการขยายการ
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ชลประทาน ความส้าคัญอันดับแรก ได้แก่ การด้าเนินการโครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่และเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ให้สูงขึน โดยการระดมทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด แนวทางด้ า เนิ นการเป็ น การพั ฒนาแหล่ งน้ าต่ อเนื่ องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก โดยเน้นหนักเรื่องการ
จัดระบบส่งน้าให้ถึงมือประชาชน เพื่อเร่งรัดเพิ่มผลผลิตการเกษตร
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม การเร่งรัด การผลิต และการจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็ น
แห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) สินค้าส่งออกให้มากยิ่งขึน เน้นหนักในการใช้พืนที่ชลประทานของ
โครงการที่สร้างเสร็จแล้วให้ได้ประโยชน์เต็มที่เสียก่อน โดยจัดให้มี
แผนพัฒนาเกษตรในลุ่มน้า และเร่งก่อสร้างโครงการชลประทาน
ต่าง ๆ และลดความส้าคัญ การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึนใหม่
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม เริ่มด้าเนินการโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) บรรเทาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในพืนที่
นอกเขตชลประทาน การลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
จากการพัฒนา พร้อมทังการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ในด้านเศรษฐกิจหลักของชาติ จึงได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา โดย
การเร่ งบู ร ณะและปรั บ ปรุ งการบริ ห ารทรั พ ยากรหลั ก ตลอดทัง
สิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ด้ า เนิ น การพั ฒ นาและบริ ห ารจัด สรรที่ดิน
ป่าไม้ แหล่งน้าและแหล่งแร่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด
การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมจนเป็ น อั น ตรายต่ อ สภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศในอนาคต และการเร่งรัดพัฒนา
โครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งค ม การส่งเสริมการใช้น้าให้มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ ดังนี 1) เร่งปรับปรุงและขยาย
พืนที่ในเขตชลประทานที่มีอยู่เดิม ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2) เร่งพัฒนา
แหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายออกไปในพืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน 3)
ด้าเนินการส้ารวจเพื่อวางแผนการผันน้าจากแม่น้าโขงเข้ามาเพิ่มเติม 4)
ด้ าเนิ นการให้ เกษตรกรมี ส่วนร่วมในการใช้ น้ าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิ ภาพ 5) วางแผนจัดสรรน้ าอย่ างเป็นระบบส้าหรับลุ่มน้าที่
ส้าคัญ ๆ 6) อนุรักษ์และรักษาคุณภาพของแหล่งน้ามิให้เกิดมลพิษ

28
แผน

สาระส้าคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม มีนโยบายดังต่อไปนี 1) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนา
แห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) แหล่งน้าอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการแหล่ ง น้ า ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง 3)
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้า ขนาดเล็กเพื่อการยังชีพขันพืนฐานให้
กระจายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในบริเวณ
ที่มีศักยภาพ 4) ให้การสนับสนุนการจัดตังองค์กรของกลุ่มผู้ใช้น้า
และสนับสนุนให้องค์กรราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม 5) สนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากมีข้อขัดแย้งในการใช้แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
บริโภค การอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท้า ให้มีความต้องการใช้น้านอกภาคเกษตร
มากขึน ประกอบกับการบริหารและจัดการน้ายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงก้าหนดแนวทางและมาตรการ ดังนี 1) จัดท้าแผนงาน
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งน้าทุกประเภทในรูปของ
กลุ่มโครงการอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) ก้าหนดให้โครงการพัฒนา
แหล่งน้าขนาดกลางมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านอุทกวิทยา
สภาพภูมิศาสตร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตังแต่ในขันตอนของ
การวางแผน 3) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดเล็กที่กระจายออกไปอย่างทั่วถึง 4) จัดรู ปแบบการบริหาร
และการจั ด การโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า เพื่ อ การเกษตรและ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ก่อสร้างไปแล้ว
โดยให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 5) เร่งรัดให้มีการจัดตัง
องค์กรระดับชาติโดยมีกฎหมายรองรับ โดยเน้นการจัดการระบบลุม่
น้า 6) ก้าหนดแผนงานเพื่อการจัดหาแหล่งน้าดิบส้าหรับการประปา
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 7) สนับสนุนให้มีการศึกษาในขัน
รายละเอียดเรื่องศักยภาพของแหล่งน้าบาดาลทั่ วประเทศ และ
จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล 8) สนับสนุนการ
จั ด ท้ า ระบบข้ อ มู ล แหล่ ง น้ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนและ
ก้าหนดนโยบายจัดสรรน้าป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 9) ปรับปรุง
อัตราค่าใช้น้าชลประทานที่เก็บจากภาคเกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรให้เหมาะสม
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม ซึ่งมีผลต่อความ
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการ

29
แผน

แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พศ. 2550-2554)

แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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แย่งใช้ทรัพยากรและเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงตามมา ในขณะเดียวกัน
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ได้ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
จึงก้าหนดนโยบายแนวทางและมาตรการในการด้าเนินงาน ดังต่อไปนี
1) พัฒนาให้มีแหล่งน้าดิบขนาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ลุ่มน้าและระบบนิเวศ 2) บริหารจัดการและดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่
มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 3) สนับสนุนบทบาทภาคเอกชน
ในการลงทุน ขยายการผลิตและการบริการน้าประปาในเขตเมืองและใน
ภูมิภาค 4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณน้า
สูญเสียของน้าประปา 5) รณรงค์จัดการด้านการใช้น้า โดยใช้มาตรการ
จู งใจและมาตรการด้ านราคา รวมทั งประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้า 6) จัดให้มีองค์ กรกลางเพื่ อการ
พัฒนาทรัพยากรน้า 7) บริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้าอย่าง
เป็นระบบ
เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพั ฒนา
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาอยู่บนพืนฐานของ
ความสมดุ ล มี การกระจายภารกิ จและความรั บผิ ดชอบให้ องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รักษาคุณภาพน้าในแม่น้า
หลั กทุ กสาย ปฏิ รู ประบบบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ รวมทังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั นของประเทศ ให้ ประเทศไทยคงความเป็ นแหล่ งผลิ ต
อาหารส้าคัญของโลก โดยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสินค้าส่งออกด้าน
เกษตร รวมทังเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพสูง
การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนารายได้ “ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาและเป็ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
ได้ก้าหนดแนวทางบริหารจัดการน้าไว้ในยุทธศาสตร์ความเข็มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่ น คงของอาหารและพลั ง งาน ยุ ท ธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
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แผน

สาระส้าคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

อย่างยั่งยืน โดยได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้า อย่ า ง
บูรณาการ ทังการจัดการป่าต้นน้า การจัดหาน้า การป้องกันและ
เตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม การจัดการน้าเสีย ครอบคลุม
การ
พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ งน้ า ทั งผิ ว ดิ น และบาดาล แหล่ งน้ า ชุ ม ชน
แหล่งน้าในไร่นา แก้มลิงและฝายชะลอน้าการเพิ่มพืนที่ชลประทาน
และประสิทธิภาพการกระจายน้า การผันน้าระหว่างลุ่มน้าภายใน
และระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพการให้บริการน้าอุปโภค
บริโภคทังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมาตรฐานสากล
การ
ส่งเสริมการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทังการพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านน้าและ
การพยากรณ์น้า
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม ได้ก้าหนดแนวทางบริหารจัดการน้าไว้ในยุทธศาสตร์การเติบโตที่
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความมั่นคงด้านน้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังน้าผิวดิน
และน้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้าในระดับลุ่มน้าให้มี
ความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้า ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้า
ต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจ้านวนประชาชนที่
ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้าควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ น้ า ทั งภาคการผลิต และการบริโ ภค ป้ อ งกั น และลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ที่มา: คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (2558, น. 3-1-3–4); ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559, น. 107)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้าในอดีต นโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ช่ว งแรก ๆ จะเน้ น การก่ อสร้ า ง ต่อมาเมื่ อมี ข้ อ จ้า กั ดเพิ่ ม ขึ น จึงได้ปรับเปลี่ ยนนโยบายจากการ
พัฒนาการก่อสร้างมาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการมากขึน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าก็มีปรากฏอยู่ในทุก ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ก้าหนดแผนพัฒนาแหล่งน้าและประสิทธิภาพการใช้น้าไว้เป็นแผนหนึ่ง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน รวมทังปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ
และเพื่อด้าเนินการให้มีการใช้น้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม บรรเทาอุทกภัย และรักษาระบบนิเวศ ในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-12 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
และได้ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมขึน
ทังนี หากพิจารณาแนวนโยบายในการบริหารจัดการน้าตังแต่อดีตถึง ปัจจุบันจะพบว่า การ
บริหารจัดการน้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยอย่างน้อย 3 ยุค ดังนี (เหมือนปอง จันโทภาส
และคณะ, 2558, น. 25)
• ยุคแรก คือ จากอดีตกาลจนถึงสมัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็น
ลักษณะการจัดให้มีน้า ใช้ เช่น ขุดคลอง เพื่อการคมนาคมทางน้า โครงการชลประทานก่อสร้างเขื่อน
ทดน้าและเขื่อนเก็บกักน้าขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าเป็น “ยุคจัดให้มี”
• ยุคที่ 2 จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งส่งเสริมเร่งรัดงานพัฒนาแหล่งน้าพร้อมกับการจัดรูป
ที่ดินและสร้างคันคลองส่งน้ากระจายสู่แปลงนา เรียกว่า “ยุคจัดให้ทั่วถึง” ซึ่งเป็นยุคที่ยังมองน้าแบบ
เดี่ยว ๆ แยกส่วนจากการใช้ที่ดินและทรัพยากรอื่น ๆ โดยมองอุปทานด้านเดียวและมองจากมุมสูง คือ
จากภาคราชการเป็นหลัก มุมมองเช่นนีก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านสังคมและการเมือง
• ยุค ที่ 3 เริ่ มประมาณปี 2545 เป็นยุคของการมีส่ ว นร่ว มและมีก ารกระจายอ้านาจที่ มี
เจตจ้านงตังอยู่บนความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนที่ต้องการใช้น้า เรียกว่า “ยุคจัดให้เท่า
เทียม” การสร้างหลักคิดเชิงรูปธรรมของการจัดสรรน้า ให้เท่าเทียมกันเป็นสิ่งส้าคัญมากส้าหรับยุค
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารยอมรั บ กั น ว่ า หลั ก การจั ด การน้ า แบบบู ร ณาการนี น่ า จะเป็ น แนวทางเหมาะสม
เนื่องจากตังอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน แนวนโยบายการบริหารจัดการน้าของไทยได้น้าแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการมาเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้า ดังที่
ปรากฏตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) อย่างไรก็ตามยัง
มีนักวิชาการไทยที่ได้เสนอแนวคิดเรื่องการบริห ารจัดการน้าแบบบูรณาการก่อนหน้าแผนพัฒ นา
ฉบับดังกล่าว ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายในประเด็นถัดไปนี
2.3.2 หลักการบริหารจัดการน้าของประเทศไทย
ประเทศได้ให้ความส้าคัญกับประเด็นเรื่องการบริหารจั ดการน้ามาตังแต่อดีตดังที่ได้น้าเสนอ
ในข้างต้น โดยในอดีตที่ผ่านมายังมีนักวิชาการหลายท่านได้น้าเสนอหลักในการบริหารจัดการน้าไว้
อย่างน่าสนใจ อาทิ (ปธาน สุวรรณมงคล, 2540, น. 7–8) ที่ได้อธิบายถึง หลักการบริหารจัดการน้าที่
มุ่งเน้นการบูรณาการและการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีหลักการทังหมด 7 ประการ ดังนี
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1) การพัฒนาอย่างองค์รวม กล่าวคือ น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศอื่นอย่างใกล้ชิด เช่น ดิน ป่าไม้ ในมิติ
ต่าง ๆ ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
2) มีลักษณะของสหวิทยาการ กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรน้าโดยการน้าความรู้
จากหลายศาสตร์มาใช้ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นต้น นับตังแต่การก้าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้น้า เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อ
น้าน้ามาใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการเพื่อให้ เกิดประโยชน์ตามนโยบายผู้บริ ห ารประเทศ และ
สอดคล้องขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับน้าในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
จากการใช้น้าระหว่างกลุ่มคนในสังคม เป็นต้น
3) ตังอยู่บนพืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์กับสังคม ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับของทรัพยากร
ต่าง ๆ
4) มีความเป็นเอกภาพ กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทังหลาย จะต้องมี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ
5) มี ค วามเป็ น เครื อ ข่ า ย กล่ า วคื อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ะต้ อ งเน้ น
เครื อ ข่ า ย ทั งเครื อ ข่ า ยของทรั พ ยากรธรรมชาติ และเครื อ ข่ า ยของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน ได้แก่ รัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน
6) การมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ น้าเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกฝ่ายในสังคม
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้น้าได้ รวมถึงจัดหาน้าที่มีคุณภาพ
นับตังแต่การจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม ตลอดจนการรักษา
วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้าได้
จากหลั ก การข้ า งต้ น การบริ ห ารจั ด การน้ า ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆ ควบคู่ กั น ไป
เนื่องจากปัจจัยเหล่านีจะส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วย อาทิเช่น (ปธาน สุวรรณมงคล,
2540, น. 10–13)
1) นโยบายของรัฐ กล่าวคือ แนวทางการด้าเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรร
แบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม คนต่ า ง ๆ ในสั ง คมนั น นโยบายของรั ฐ จึ ง นั บ เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความส้ าคั ญกั บ กลไกในการชี น้ าและก้ ากั บการด้ าเนินงานของรั ฐ บาลซึ่ งหากมี การออกกฎหมาย
ระเบียบมาบังคับใช้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามล้าดับความส้าคัญภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาล
โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้น้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กว้างไกล และมีความ
ต่อเนื่องของนโยบายจะท้าให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก้าหนดไว้ได้
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2) การจั ดองค์การ กล่ าวคือ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การบริห ารในรูปของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ต้องมีความ
สอดคล้องกับลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่เชื่อมโยงกันเป็นเครื อข่าย และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในเขตลุ่มน้า ดังนันการจัดองค์การที่ดีให้เหมาะสม
กับความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะเครือข่าย โดยจัดให้มีระบบการประสานงาน
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3) การกระจายอ้านาจ กล่ าวคือ รัฐ ปัจจุบันมีขีดจ้ากัดในการที่จะด้าเนินการใน
สภาพการณ์ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความหลากหลายของบทบาทรัฐจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นผู้มีบทบาทหลักน้าใน
การพัฒนาประเทศ ปรับบทบาทมาสู่การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนา ซึ่งหมายความว่า ภายใน
ภาครัฐจะต้องมีการกระจายอ้านาจลงไปยังองค์กรของรัฐระดับล่าง เช่น จากกระทรวงสู่ จังหวัด
อ้าเภอ เป็นต้น รวมถึงการกระจายอ้านาจไปสู่ระดับท้องถิ่นในการจัดการตนเอง นอกจากนีรัฐยังต้อง
กระจายกิจกรรมของรัฐบางกิจกรรมให้เอกชนด้าเนินการแทนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐมากขึน
4) กฎหมายระเบียบ กล่าวคือ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ปรากฏในกฎหมายและระเบียบ เป็นสิ่งที่ส้าคัญในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศตะวันตก
หรืออาจเรียกได้ว่า ธรรมชาติเป็นทรัพย์สินร่วมของสังคมที่คนทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ แต่หลายประเทศกับถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินที่รัฐเป็นผู้ดูแล
และท้าหน้าที่ในการจัดสรร แนวคิดของรัฐเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว มีผลต่อการก้าหนด
นโยบายของรัฐและการออกกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ดังนันกฎหมายจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี
ความทันสมัยทังในด้านแนวคิดและมาตรการที่บัญญัติในตัวบทกฎหมายโดยสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงด้วย
5) งบประมาณในการบริห ารงานทั่ว ไป กล่าวคือ งบประมาณเป็นปัจจัยส้ า คัญที่
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรเกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ งบประมาณที่จัดสรร
ในแต่ละด้าน จึงเป็นตัวชีวัดทิศทางการพัฒนาขององค์การว่าให้ความส้าคัญกับงานด้านใด
6) เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ มี ค วามจ้ า เป็ น ต่ อ การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความจ้าเป็นในการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนและเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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7) ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดต่อโครงสร้าง
และระบบต่าง ๆ ให้สามารถด้าเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรของภาครัฐ
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ ให้มุ่งลูกค้าคือประชาชนเป็นหลัก และได้รับการเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ความช้านาญ เฉพาะด้าน รวมทังทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศให้
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึนในอนาคต
นอกจากนี ณัฏฐา หังสพฤกษ์ (2547, น. 8–10) ยังได้อธิบายถึง หลักการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้าที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหลักของทรัพยากรน้า รวมถึงการ
อนุรักษ์และการจัดสรรทรัพยากรน้า ซึ่งสรุปได้ดังนี
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้า ประกอบด้วย
(1) การจัดหาทรัพยากรน้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเพื่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศในน้า เป็นต้น
(2) การพัฒนาแหล่ งน้า เพื่อให้ มีน้าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอแก่
ประชาชนทุกพืนที่ ในทุกฤดูกาล ซึ่งครอบคลุมทังแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน ทังนีต้องพิจารณา
ความเหมาะสม ศักยภาพ และสภาพภูมิประเทศของพืนที่นัน ๆ หรือลุ่มน้านัน ๆ และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม กล่ าวคือ การเกิดปัญหาอุทกภัยหรือปัญหา
น้าท่วม มักเกิดในพืนที่ที่ขาดการจัดการทรัพยากรน้าที่ดี ซึ่งปัญหานีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรั พย์ สิ น มาโดยตลอด ดังนั นการป้องกันและแก้ ไ ขปัญหาน้ าท่ว มจึ งเป็นเรื่ องที่ส้ าคั ญ ที่ ต้ อ ง
ด้าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี
(1) การวางแผนและมาตรการก้าหนดเขตพืนที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ตังถิ่นฐาน และการสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่จะไม่กีดขวางทางระบายน้า
(2) การวางแผนและการก้าหนดมาตรการผลักดันน้าให้ระบายได้เร็วที่สุด
(3) การวางแผนและก้าหนดมาตรการการบรรเทาสาธารณภัย
(4) การวางแผนและก้าหนดมาตรการเตือนภัย และการซ้อมการรับภัยดังกล่าว
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าเสีย กล่าวคือ ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพน้า
เสียในปัจจุบันมีทังที่เป็นปัญหาจากธรรมชาติ และปัญหาจากการกระท้าหรือกิจกรรมของมนุษย์ จึง
จ้าเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าเสีย อาจใช้กระบวนการการจัดการที่มีการพึ่งพา
เทคโนโลยีในการบ้าบัด การเจือจาง ฯลฯ
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4) การอนุรักษ์ต้นน้าล้าธาร กล่าวคือ การอนุรักษ์ต้นน้าล้าธารก็เป็นทางออกในการ
จัดการทรัพยากรน้าในอันที่จะแก้ปัญหาวิกฤตปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้าได้ ในที่นี่หมายถึง การ
ดูแล รักษา และฟื้นฟูต้นน้าล้าธารไม่ให้เสื่อมโทรมลง เพื่อให้ต้นน้าล้าธารมีสภาพที่สามารถใช้งานได้
ยืนยาว เพื่อเป็นการรักษาแหล่งเก็บกักน้าตามธรรมชาติ และเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าดิน อนึ่งใน
สภาพดังกล่ าวจะช่ว ยในการรวบรวมน้า ไว้ในช่องว่างของดินแล้ ว ค่อยๆ ระบายลงสู่ ล้ าธารต่อไป
นอกจากนียังช่วยการลดการกัดเซาะผิวหน้าดิน
5) การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้า กล่าวคือ การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้า ทังที่เป็น
แหล่งน้าตามธรรมชาติ และที่เป็นแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึนไม่ให้ตืนเขินหรือเสื่อมโทรมลง ป้องกันการ
บุกรุกตังถิ่นฐานกีดขวางทางน้า ป้องกันและก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้า และให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้
ดีมีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
6) การจัดสรรทรัพยากรน้าอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ ในแต่ละพืนที่ควรมีการจัดสรร
และการแบ่งการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึนจากความ
ต้องการที่แตกต่างในการใช้น้า ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติ หรือแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน
ทรัพยากรน้านีควรมีกระบวนการจัดสรร เพื่อให้การใช้น้าหรือการน้าน้ามาใช้ในแต่ละความต้องการ
เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความเป็นธรรม กระบวนการดังกล่าวควรที่จะเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการจัดสรร การควบคุม และการก้ากับการใช้ทรัพยากรน้าที่เหมาะสม อันที่จะสามารถน้าไปสู่
การใช้ทรัพยากรน้าได้มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
7) การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส้านึกในคุณค่าของทรัพยากรน้า กล่าวคือ การ
ส่งเสริมการให้ความรู้และการสร้างจิตส้านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้า โดยมีเป้าหมายใน
การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้า ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้า ควรมีการร่วมมือทังภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาใน
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกคนตระหนัก และเห็นความส้าคัญของทรัพยากรน้า
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มุ่งเน้นการจัดการน้าแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกระบวนการในการ
ส่งเสริมการประสานการพัฒนาและการจัดการน้าที่ดินและทรัพยากรอื่นอื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อ น้ามาซึ่ง
ผลประโยชน์สูงสุดของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึนของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยเมื่อมีการน้าหลักการบริหารจัด การน้าแบบบูรณาการไปสู่
การปฏิบัติจะต้องค้านึงถึง สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรน้า, 2552, น. 87–88) อย่างไรก็ตามถึงจะมีการก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหลายฉบับ แต่การบริหารจัดการน้าของไทยยังคงขาดลักษณะบูรณาการ และส่งผลให้
การบริหารจัดการน้าเป็นไปลักษณะต่างคนต่างท้า (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, 2558) อีกทังการบริหาร
จัดการน้าของไทยยังคงมีปัญหาอีกหลายประการ ดังที่จะได้อธิบายในประเด็นต่อไปนี
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2.3.3 ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย
การจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทยหากพิจารณาจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไปในเรื่อง
ปัญหาของทรัพยากรน้าจะพบว่า มีปัญหาหลัก ๆ 3 ประการ คือ (พุฒินาท พุฒินาทวรรณ, 2557, น. 118)
1) ปัญหาการขาดแคลนน้า ในช่วงฤดูแล้งประชากรไทยจะขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้จ้านวน
13,000-24,000 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 6-10 ล้านคน ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง การขาดแคลนน้าในระดับวิกฤตจะเกิดเป็นระยะ ๆ และรุนแรงขึนอย่างต่อเนื่อง
2) ปัญหาอุกภัย เป็นปัญหาที่เกิดขึนทุกปีในช่วงฤดูมรสุม เนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่า
แหล่งน้าตืนเขินท้าให้รองรับน้าได้น้อยลง การก่อสร้างที่ท้าให้น้าไหลได้น้อยลง นอกจากนีน้าท่วมอาจ
เกิดจากน้าทะเลหนุนสูงขึน พืนดินทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้าใต้ดินไปใช้มากเกินไป พืนที่เป็นที่ต่้าและ
การระบายน้าไม่ดี และการถมคลองเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น
3) ปัญหาคุณภาพน้า ในปัจจุบันแหล่งน้าจ้านวนมากมีปัญหาด้านคุณภาพน้า ถึงแม่
ว่าจะยังไม่ใช่น้าเสีย แต่ก็เป็นน้าที่มีคุณภาพต่้า ปัญหาที่พบคือ น้ามีความขุ่นสูง ค่า pH (กรด) ต่้ามี
การปนเปื้อนของสารพิษ เป็นต้น
นอกจากปัญหาที่ได้กล่าวในข้างต้น การบริหารจัดการน้าของไทยยังเกิด ระบบการบริหาร
จัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังที่ นุชพนิต นาคพิทักษ์ (2559, น. 9–10) ได้อธิบายไว้ ดังนี
1) นโยบายการบริหารจัดการน้า ตังแต่อดีตให้ความส้าคัญกับการส่งน้าไปให้ภาค
เกษตรกรรมและเน้นการแก้ไขปัญหาน้าแล้งเป็นหลัก ท้าให้นโยบาย รวมถึงสิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง
ทางกายภาพเกี่ยวกับน้าส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบส้าหรับการส่งน้ามากกว่าการระบายน้า
2) การจัดสรรทรัพยากรน้าส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงได้โดยเสรี จึงเป็น
แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
3) การบริหารจัดการน้าท่ว มไม่ได้เป็นภารกิจหลั กของหน่ว ยงานที่ดูแลเรื่องการ
บริหารจัดการน้าในประเทศไทย ประเทศไทยยังไม่มีส ถาบัน กฎหมาย หรือกลไกที่ดูแลเรื่องการ
จัดการน้าท่วมโดยตรง
4) มีหลายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งบางครัง
มีหน้าที่ซ้าซ้อนกันและยังไม่มีกลไกในการบูรณาการร่วมกันอย่างมีระบบหรือเป็นล้าดับอย่างต่อเนื่อง
หรือเชื่อมโยงกัน
5) การเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการน้าได้ โดยจะให้ประโยชน์แก่
กลุ่มของตนหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตนเท่านัน ขณะนียังไม่มีระบบหรือกลไกที่จะสามารถป้องกันการ
แทรกแซงทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
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6) การพัฒนาและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเฉพาะเกษตรกรในพืนที่ยังมีจ้ากัด ส่ วนใหญ่การบริหารจัดการยังเป็นแบบบนลงล่าง ขาด
เอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจน
7) เมื่อมีปัญหาน้าท่วม ภาครัฐมักจะใช้มาตรการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น คันกันน้าใน
การป้องกันน้าเข้าพืนที่ สิ่งก่อสร้างเหล่านีจะท้าให้ความสามารถในการระบายน้าลดลง บางครังท้าให้
น้าท่วมรุนแรงขึนด้วย
8) ตังแต่อดีตประเทศไทยมีการวางแผนการใช้ ที่ดิน อย่างไม่ เป็นระบบและไม่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งท้าให้เมื่อมีน้าหลากมา จะท้าให้เกิดความเสียหายมาก และน้าจะท่วมขังนาน เพราะ
ช่องทางระบายน้าหรือทางน้าหลากมีจ้ากัด
จากที่ได้กล่าวในข้างต้น เป็นการอธิบายถึงปั ญหาการบริหารจัดการน้าในภาพรวม และหาก
ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารจั ดการน้ า ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น แล้ ว จะพบว่ า เกิ ด ปั ญ หาในลั ก ษณะเดี ยวกัน
ตั ว อย่ า งเช่ น การศึ ก ษาของ ชลธร ทิ พ ย์ สุ ว รรณ (2558, น. 110) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในชุมชนท้องถิ่น ไว้ 6 ด้าน ดังนี
1) ปัญหาด้านชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและวิถีชีวิตดังเดิมของ
ชุมชน ลักษณะการใช้น้า การให้ความส้าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้าเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ชุมชนขาดการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าที่อาจจะเกิดขึน
ขาดกระบวนการพึ่งพาตนเองและขาดการบริหารจัดการและแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ การแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายของสมาชิกในชุมชน ปัญหาความขัดแย้งและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในแนวทางการบริหาร
จัดการน้าและการแก้ปัญหาของหน่วยงานกับชุมชนในพืนที่
2) ปัญหาด้านองค์กรบริหารจัดการน้า (องค์กรชุมชน/ลุ่ มน้า) เกิดจากกลุ่ มหรือ
องค์กรที่จัดตังขึนมิได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ขาด
ทิศทางในการท้างานและการพัฒนากิจกรรมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตังได้ การท้างาน
ขององค์กรบริหารจัดการน้าที่มีอยู่เป็นลักษณะเฉพาะหน้าเป็นครังเป็นคราว ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มี
ความชัดเจนในโครงสร้าง บทบาท อ้านาจหน้าที่และทรัพยากรการบริหารที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ขาด
แรงจูงใจในการท้างาน ขาดเงินทุนส้าหรับกิจกรรมและการประสานงานภายในองค์กรและเครือข่าย
ขาดการติดตามและประเมินผล
3) ปัญหาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ เกิดจากภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื นที่ ขาดเวทีการพูดคุยและการเปิ ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียจาก
การใช้ทรั พยากรน้ าทุกกลุ่ มในพืนที่ ได้แลกเปลี่ ยนและเสนอแนะความคิดเห็ น วิธีการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ขาดการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกันแบบบูรณาการในพืนที่
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4) ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้า เกิดจาก
ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดการดูแลแหล่งน้าในพืนที่ ของตนเอง
รวมทังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้า วางเฉยกับปัญหาและแก้ปัญหาไม่
จริงจัง ขาดคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาให้กับชุมชน
5) ปัญหาด้านการจัดการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่อ งจาก
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในพืนที่และบุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มยังคงมุ่งเน้นคะแนน
สอบแต่เพียงอย่างเดียว มิได้มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสถาบันการศึกษาในพืนที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้า ท้าให้ขาดการประสานความ
ร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา
6) ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดจากการท้างานแบบแยก
ส่ ว น ไม่มีการบู ร ณาการร่ ว มกัน กฎหมายเกี่ยวกับ การจัด การทรั พยากรน้า มีเนื อหาไม่ครอบคลุ ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ามีจ้านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีเนือหาไม่ครอบคลุมเบ็ ดเสร็จ
มีความซับซ้อน ขาดความเป็นเอกภาพ และประการส้าคัญคือ แนวทางการบริหารจัดการประเทศ
เป็นไปในลักษณะระดับบนลงสู่ระดับล่าง คือ เป็นการวางนโยบายและก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน
จากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดยไม่ได้ให้ความส้าคัญกับระดับชุมชนท้องถิ่น
ดังนัน ความร่วมมือของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการน้าจึงต้องมีการพัฒนากลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการขึนมา โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการ
ท้างานร่วมกัน ของฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนา การใช้และฟื้นฟูทรัพยากรน้า โดยให้ความส้าคัญกับการให้ความรู้
แก่แกนน้าชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและ
จัดท้าข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท้า ฯลฯ
เหล่านีจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันน้า พาให้การจัดการทรัพยากรน้าทุกด้านเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2557)

2.4 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
เนื่องจาก ทรัพยากรน้ามีอย่างจ้ากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะความรุนแรงจากน้าท่วมและภัยแล้ง ซึง่ ปัจจุบันภาคการเกษตรเป็นภาค
ที่มีการใช้น้ามากถึงร้อยละ 70 ของการใช้น้าในโลก และในขณะที่สถานการณ์ของประเทศไทยตาม
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รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization
of the United Nations หรือ FAO) พบว่า ประเทศไทยถูกจัดเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ามาก
ที่สุ ด รองจาก อิน เดี ย จี น สหรั ฐ อเมริกา ปากีส ถาน และญี่ปุ่น โดยน้า ที่น้า ไปใช้ส่ ว นใหญ่อ ยู่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตามแม้
ประเทศไทยจะมีอัตราการใช้น้า ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรสูงแต่ผลิตภาพภาคการเกษตรของไทยยัง
ต่้า กว่าประเทศที่ป ระสบความส้ า เร็จด้านอุตสาหกรรมเกษตรอยู่มาก (ส้ านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558, น. 19)
วิถชี ีวิตคนไทยส่วนใหญ่ผูกพันกับน้าโดยดูได้จากการตังถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้า เช่น
แม่น้า บึง หรือทะเลสาบ เป็นต้น นอกจากนีประชากรยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการ
ผลิตเพื่อบริโภคเองภายในประเทศและมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จาก
ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติที่ท้าการส้ารวจลักษณะการท้างานของประชากร ปี 2557 ประเทศ
ไทยมีผู้ประกอบอาชีพ 38.07 ล้านคน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร) 12.3 ล้านคน (34%)
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทย (ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข , 2561) หากพิ จ ารณาจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้า พบว่า ภาคเหนือมีการสร้างเหมืองฝายขึนใช้เมื่อกว่า 700 ปี
ที่ผ่านมา ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้วิธีการสร้างอ่างเก็บน้า ไว้ใช้มาเป็นเวลานานนับพั นปี ใน
ขณะที่ ภ าคกลางรู้ จั กการขุดคลอง เพื่อกักน้า จากแม่น้า เข้า ไปยัง พื นที่ก ารท้า นาเมื่ อหลายร้ อ ยปี
อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากขึน อีกทังการเพิ่มของ
จ้านวนประชากร ความจ้าเป็นในการใช้น้าเพิ่มมากขึน จึงจ้าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการน้าเพื่อให้มี
การใช้น้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกภาคส่วน (กรกฎ ทองขะโชค และนฤมล ฐานิสโร, 2557,
น. 23–24) ดังนันแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร (Agricultural Water Management
หรือ AWM) จึงได้รับความสนใจเนื่องจากทรัพยากรน้ามีข้อจ้ากัดเพิ่มมากขึน ทังในด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยปั จจุ บั น การจั ดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
ผสมผสาน (integrated approach) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรและระบบนิเวศน์ (OECD, 2017)
การจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรจึงไม่ใช่เพียงเป้าหมายแต่เป็นกระบวนการของการ
จัดการทรัพยากรน้าทังที่เป็นปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรและการสร้างรายได้ของเกษตรกร
ซึ่งการจัดการจัดทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการชลประทาน
และระบายน้า การจัดการทรั พยากรน้าในระบบเกษตรน้าฝน การน้าทรัพยากรน้ามาใช้ใหม่ การ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า และการจั ด การลุ่ ม น้ า โดยกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของการจั ด การทรั พ ยากรน้ า เพื่ อ
การเกษตรมี ก ารเชื่ อ มโยงของกิจ กรรมตังแต่ร ะดั บต้ นน้ าจนถึ งปลายน้า ซึ่งกิจกรรมการจั ด การ
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ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรในระดับต้นน้าจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้าใน
ขณะที่กิจกรรมระดับปลายน้าการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรจะเป็นปัจจัยในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร (อภิชาติ ชมพูนุช, โสภณ แท่งเพ็ชร์, อนุศักดิ์ จันทฉายา, ทองค้า พรหมเย็น และ
ศักดิ์ ค้าต๊ะ, 2557, น. 16)
2.4.1 หลักการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
กระบวนการบริหารจัดการน้าระดับประเทศ มีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่วางแผน ด้าเนินการ
และดูแล อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า และกรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นต้น ในอดีต
หน่วยงานเหล่านี ได้วางแผนและก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการน้าจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง (TopDown Policy Development) ซึ่งพบว่า ยังไม่ส ามารถตอบสนองต่ อ การแก้ ไ ขปั ญหาและความ
ต้องการของพืนที่ได้ ดังนันในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้ความส้าคัญกับการบริหาร
จัดการน้าแบบจากส่วนล่างขึนสู่ส่วนบน (Bottom-Up Policy Development) และให้ประชาชนผู้ใช้
น้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า ดังจะพบในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
ที่ได้ก้าหนดให้มีการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ยึดประชาชนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนียังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 10 ซึ่งรั ฐ ต้องจัดการระบบการใช้ ที่ดินเพื่ อ ท้า การเกษตรและแหล่ ง น้ า เพื่ อ
การเกษตรให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกั บสภาพพืนที่ เพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิ ต และควบคุ มพื นที่
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งหลักในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร มีดังนี (จารุวรรณ เกษมทรัพย์, ศศิพรรณ บิลมาโนช และมณี พนิชการ, 2556, น. 11–12)
1) การบริหารจัดการน้าทางภาคการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือ น้าท่วม เนื่องจากฝน
ที่ตกลงในเขตพืนที่ลุ่มน้ามีปริมาณมากและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมฉับพลัน
น้าท่วมขัง น้าล้นตลิ่ง มีแนวทางการจัดการความเสี่ ยงจากภัย น้าท่วม ซึ่งจะต้องพิจารณาสภาพภูมิ
ประเทศ การเพาะปลูก การใช้ที่ดิน สภาพฝน ปริมาณน้าไหลหลากในล้าน้า สภาพน้าท่วมขัง และสภาพ
สังคม และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตลอดจนค่าลงทุน สามารถจ้าแนกออกเป็น 2 มาตรการ คือ
(1) มาตรการบรรเทาอุทกภัยโดยใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างคันกันน้า การก่อสร้าง
คลองผันน้า การปรับปรุงสภาพล้าน้า การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้า เขื่อนระบายน้า การระบายน้าออก
จากพืนที่ลุ่ม เขื่อนและพนังกันน้า พืนที่ชะลอน้า เช่น พืนที่แก้มลิง การปรับปรุงสภาพล้า น้า การขุด
ลอกคูคลอง ก้าจัดผักตบชวา ขยายท่อลอด เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้า การปรับปรุงสภาพล้าน้า
การใช้อ่างเก็บน้า และการปรับปรุงระบบระบายน้า เป็นต้น
(2) มาตรการบรรเทาอุทกภัยโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ด้วยการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ ได้แก่ การจัดระบบเตือนภัย การปรับระบบและช่วงเวลาการปลูกพืช
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ให้เหมาะสมกับฤดูกาล การบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้า การอนุรักษ์ป่าต้นน้าล้าธาร การวางผัง
เมือง การประกันภัยน้าท่วม แผนรับมือ การใช้ที่ดิน
2) การบริหารจัดการน้าทางภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือภัยธรรมชาติอันเกิด
จากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนทิงช่วง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้าของพืช พืชผลเจริญเติบโต
ให้ผลไม่เป็นปกติ โดยปกติจะเกิดขึนในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน (ตุลาคม – พฤษภาคม) และ
ช่ ว งกลางฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน – กรกฎาคม) มี แ นวทางการจั ด การความเสี่ ย งจากภั ย แล้ ง ในภาค
การเกษตร เช่น การจัดรูปที่ดินหรือการพัฒนาพืนที่เพาะปลูกในระดับแปลงนา โดยปรับปรุงพืนที่
เพาะปลูกเพื่อให้ใช้ท้าประโยชน์ได้สูงสุดโดยการจัดรูปร่างหรือโยกย้ายแปลงเพาะปลูกเดิมเสียใหม่
โดยไม่มีการเวนคืนซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพืนที่เพราะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพืนที่
ของเกษตรกรไม่ใช่ของรัฐ โดยเกษตรกรจะต้องเสียสละที่ดิน เพื่อน้ามาเป็นส่วนของถนนและคูส่ ง
ระบายน้า และจะต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งก่อสร้างนีเป็นของชุมชนที่
จะต้องช่วยกันรักษา และเกษตรกรยังสามารถควบคุมระดับ น้าในนาได้ตามความต้องการของข้าวแต่
ละช่วง ตลอดจนลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้า มี 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ คือ มีการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่เนื่องจากแปลงเดิมไม่เป็น
ระเบียบ มีถนน คูส่งน้า และคูระบายน้าตัดผ่านทุกแปลงเป็นแนวตรงและมีการปรับระดับพืนดินภายในด้วย
(2) ประเภทพัฒนาบางส่วน คือการพัฒนาโดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่ มีถนน คูส่ง
น้า และคูระบายน้าไปตามขอบแนวแปลงนาเดิม มีการปรับระดับพืนดินตามลักษณะของพืนที่นัน ๆ
จากหลักการข้างต้น การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะแก้ไขปัญหาน้าท่วม
และน้าแล้งเท่านัน แต่การจัดการน้าเพื่อการเกษตรยังมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุ ด
กล่าวคือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้ความรู้ด้านเทคนิคการปลูกพืช การรวมกลุ่มและแหล่งเงินทุน
ให้แก่เกษตร ดังนันการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรไม่ใช่แค่การจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี, ด้านการปลูกพืช และด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยต้องมีการจัดการทัง 3 ด้านไปพร้อมกันอย่างผสมผสาน (สุรัตน์ สงวนทรัพย์, 2548, น. 34) ดังนี
1) ด้านการปลูกพืช กล่าวคือ การจัดการด้านการปลูกพืช โดยมีบุคลากรและเทคโนโลยีในการ
เลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการเพาะปลูก การจัดการที่ดิน การป้องกันและการก้าจัดศัตรูพืช ตลอดจน
การวางแผนการเพาะปลูกพืช เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการมีน้าชลประทานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกนัน
2) ด้านวิศวกรรม กล่าวคือ การจัดการด้านวิศวกรรม โดยบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทังการก่อสร้างงานดินและงานคอนกรีต การส่งน้าชลประทานการให้น้าแก่พืช การระบายน้าออกจาก
พืนที่เพาะปลูก ตลอดจนการบ้ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรืออาคารชลประทาน
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยบุคลากรและ
การจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าเพื่อการอย่างเป็นธรรมหรือมีความขัดแย้ง
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น้ อ ยที่ สุ ด จั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น การจั ด การตลาดการพั ฒ นาชุ ม ชนและการสหกรณ์ เป็ น ต้ น เพื่ อ
สนับสนุนให้การเพาะปลูกด้าเนินอย่างบูรณาการ
2.4.2 ปัญหาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ปัญหาทรัพยากรน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่ได้เกิดขึนแต่เพียงประเทศไทยเท่านัน
แต่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความส้าคัญ โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางน้าเป็นเรื่องท้าทายส้ าหรับ
หลายๆ ประเทศในการจั ดการเนื่ องจากปัญหาน้ ามี ความซับซ้ อนเพราะเกี่ยวโยงกับภาคเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึนและจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึนจะยิ่งทวีความตึงเครียดให้แก่
ปัญหาเรื่องน้า โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า โลกอาจจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้าภายในปี พ.ศ.
2573 ปัจจุบันน้าในโลกร้อยละ 70 ถูกใช้ในภาคการเกษตร อีกทังจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึนเป็น 9,000
พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2593 จะส่งผลให้ความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึนร้อยละ 60 และ
ท้าให้การใช้น้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึนอีกด้วย (ส้านักงบประมาณของรัฐสภา, 2559, น. 1)
ขณะที่สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรน้าในประเทศไทยปัจจุบัน ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ 1) การขาดแคลนน้าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเกิดน้าท่วมท้าความเสียหายแก่พืนที่
ชุมชนและพืนที่เกษตรกรรม ซึ่งปั ญหาดังกล่ าวก็ได้ส่ งผลกระทบต่อการบริห ารจัดการน้าในภาค
การเกษตรเช่นกัน นอกจากนียังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ส้าคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ (ปราโมทย์
ไม้กลั ด , 2557; ปราโมทย์ สาทรอด, 2559, น. 39) เช่น ปัญหาการมีส่ ว นร่ว มจากเกษตรกร โดย
การศึกษาของ สุธรรมา จันทรา (2556, น. 81) ได้อธิบาย ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่ว มของ
เกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร ไว้ดังนี
1) ด้านเกษตรกร พบว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อ
การเกษตรและยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรน้าอย่างเพียงพอ และเกษตรกรไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมแซมคลองชลประทาน เนื่องจากเกษตรกรคิดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง นอกจากนียังมีข้อจ้ากัดเรื่องเวลา เนื่องจากเกษตรกรต้องออกไปท้าไร่ ท้านา
ดูแลผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
2) ปัญหาด้านการประสานความร่วมมื อ พบว่า ขาดความร่วมมือและประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการร่วมกัน และเกษตรกร
ขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมประชุม เพราะบางครังมีแต่กรรมการเท่านันที่เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถรับรู้ข้อปัญหาต่าง ๆ ของโครงการได้อย่างทั่วถึง
3) ปัญหาด้านภาครัฐ พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าไปมีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็น และเกษตรกรยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้าจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร
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จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการน้าในภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาเป็นจ้าทุกปี คือ ปัญหาน้า
ท่วมและน้าแล้ง ปัญหาเหล่านีส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยผู้ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด คือ
เกษตรกร นอกจากนีการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรยังคงประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
เช่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างเกษตรกร, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามกลไก
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับปัญหา
และเกษตรในพืนที่ โดยการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี

2.5 แนวคิดว่าด้วยการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการน้าภายใต้กระบวนทัศน์รวมศูนย์ที่ผ่านมาของรัฐส่วนกลางเช่นนีมีส่ ว น
ส้ าคัญในการเหนี่ ย วน้ าความเหลื่ อมล้ าไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันก็ท้าลายระบบนิเวศที่เป็นฐาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นจนสูญเสียอัตลักษณ์ จึงน้ามาสู่แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้เป็น
ธรรมที่มุ่งลดทอนความด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้าของภาครัฐที่ผ่านมา และมุ่งสู่การยึด
โยงน้าเข้ากับการจัดการทรัพยากรส่วนอื่น ๆ ทังด้านป่าไม้ ที่ดิน ระบบนิเวศ จนถึงวิถีชีวิตผู้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น อย่างสมดุล โดยให้ท้องถิ่นมีอ้านาจในการบริหารจัดการมากขึน ขณะเดียวกันก็ต้อง
จัดท้าฐานข้อมูลน้าที่เป็นของสาธารณะของท้องถิ่นด้วย
ทังนี สมรรถนะที่สูงขึนของท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้าที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ้าเป็นของประชาชนในพืนที่ ยังต้องเคียงคู่มากับการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนที่มี
อยู่เดิม เช่น องค์กรเหมืองฝาย และองค์กรที่จัดตังขึนใหม่ในลักษณะเครือข่ายการจัดการน้าจะท้าให้
ท้องถิ่น “ตัดสิ น ใจ” จั ดการบริ ห ารน้าในพืนที่ตนเองได้รวดเร็ว และสามารถผสานความร่ว มมือ
ระหว่างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ากับรัฐ อีกด้วย
(ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ , 2554) ในประเด็นนีผู้วิจัยจะได้อธิบายตังแต่การกระจายอ้านาจให้แก่
ท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น รวมทังปัญหาหลังจากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ดังนี
2.5.1 การกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่น
กระบวนการกระจายอ้านาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local
Self-government) ส่งผลให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน
มากขึน แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึนบนฐานคิดในการจัดการ บ้ารุง
เมือง รักษา ความสะอาด และจัดสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง
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ประเทศให้ทันสมัย ต่อมาหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 การปกครองท้องถิ่นของไทย
และการกระจายอ้านาจมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปองค์กร, ลักษณะโครงสร้าง,
ความหมายและคุณค่าของการปกครองท้องถิ่นต่อประชาชน
ปัจจุบันการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
นับตังแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีกระบวนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ไปสู่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ที่ก้าหนดนโยบาย
พืนฐานให้ รั ฐสนั บสนุ นการกระจายอ้านาจมี การก้าหนดรูปแบบการด้าเนินงานให้ มีความชัดเจนมี
คณะกรรมการกระจายอ้ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กกถ.) มี แผนการด้ า เนิ น งาน
แผนปฏิบัติการกระบวนการติดตามและกลไกสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ยังคงให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีบทบัญญัติก้ าหนด
อ้านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะมีการก้าหนดการจัดสรรภาษีระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของประชาชนในหลายมิติน้าไปสู่การจัดบริการ
สาธารณะและการจัดโครงสร้างพืนฐานให้แก่ประชาชน (วรัญญู เสนาสุ, 2556, น. 5–7)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ อาทิเช่น กระจายภาระความรับผิ ดชอบแก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น แต่ ไ ม่ ใ ห้
งบประมาณและอ้านาจ, กฎระเบียบข้อบัญญัติจากส่วนกลางไม่เอือต่อการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการและความจ้าเป็นของพืนที่ที่มีความต้องการหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละ
พืนที่, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสร้างกรอบที่เข้มงวดและขาดแรงจูงใจให้ เกิดนวัตกรรมเชิง
บริหาร (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2555, น. 8) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึนในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในประเด็นที่ 2.5.4
2.5.2 การกระจายอ้านาจการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการน้าของไทยแต่เดิม แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ น้าเพื่อการสัญจร ซึ่งกรมเจ้า
ท่าเป็นผู้ดูแล และน้าเพื่อการเกษตรซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ดูแล อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานของรัฐ
อื่น ๆ อยู่เป็นจ้านวนมากที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับน้า โดยมีหน่วยงานราชการดูแลกว่า 40 หน่วยงาน
มีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่มากกว่า 30 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการจัดการน้าตามภารกิจ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด,
2555, น. 82) ในที่นี่จะขอยกตัวอย่างเพียงหน่วยงานหลักๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 หน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า
ภารกิจด้านการบริหารจัดการน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
การบริหารจัดการน้าเพื่อการคมนาคม
การบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การสงวน
รักษา ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน
น้าในฐานะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

-กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
-กรมทรัพยากรนา้ ,
-กรมทรัพยากรนา้ บาดาล,
-กรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-องค์การจัดการน้าเสีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริ ห ารจั ดการน้ า เพื่ อ การอุ ป โภค -การประปานครหลวง
บริโภคและอุตสาหกรรม
-และการประปาส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย
-และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการน้าเพื่อการพลังงาน

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน

การบริ ห ารจั ด การน้ า ในฐานะที่ เ ป็ น -กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สาธารณะภัย
-ผู้ว่าราชการจังหวัด
-นายอ้าเภอ
-และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหล่งที่มา: ชัยยุทธ ชินณะราศรี (2557, น. 365); ไทพับลิก้า (2555)
กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรมาตังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการขุดลอกคลองขึนใหม่บริเวณที่ราบภาคกลางหลายสาย ทรงมีพระ
บรมราชานุญาตให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ในปี
พ.ศ. 2431 และเริ่มขุดคลองปี พ.ศ. 2433 ต่อมาปี พ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้างวิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา ชื่อ
นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด มาด้าเนินงานชลประทานของประเทศไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตัง “กรมคลอง”
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2445 พร้อมทังแต่งตังนาย เย โฮมัน เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก ในการรับผิดชอบ
ดูแลท้านุบ้ารุงคลองต่าง ๆ โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง “กรมทดน้า” ขึน
แทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2457 และทรงแต่งตัง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทด
น้า (วิกิพีเดีย, 2560; อาทิตยา พองพรหม และวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, 2557, น. 57)

46
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 มีพระราชด้าริว่า กรมทดน้าไม่ได้มีแต่การทดน้าเพียงอย่างเดียว โดย
หน้าที่ของกรมทดน้ามีทังการขุดคลอง การทดน้า รวมทังการส่งน้าตามล้าคลองต่าง ๆ อีกทังการสูบ
น้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลู ก จึงทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนเป็น “กรมชลประทาน” เมื่อวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ. 2470 โดยให้รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้า การส่งน้าและการสูบน้าช่วยเหลือ
พืนที่เพาะปลูก กรมชลประทานจึงเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีหน้าที่ในจัดให้ได้มาซึ่งน้าเพื่อ
กักเก็บ รักษาควบคุมส่งระบายหรือแหล่งน้าเพื่อการเกษตรการพลังงานการสาธารณูปโภคคือการ
อุตสาหกรรมและหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ากับการคมนาคมทางน้าซึ่งอยู่ใน
เขตชลประทาน (ธัญชภัทร ศรีชะโร และประณต นันทิยะกุล, 2560, น. 279) กรมชลประทานจึงเป็น
หน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
กระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มีการกระจายอ้านาจจากส่วนกลางไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานราชการส่วนกลางได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจ
นับตังแต่ พ.ศ. 2546 โดยได้ออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการจัด
ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยกฎหมายและแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
บริหารจัดการและดูแลบ้ ารุงรั กษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรม
ชลประทานได้เริ่มถ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก แหล่งน้าขนาดเล็ก โครงการขุด
ลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ การสูบน้าด้วยไฟฟ้าให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดิเรก ปัทม
สิ ริ วัฒน์ และกอบกุล รายะนาคร, 2552, น. 3) โดยกฎหมายและแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก้าหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายโอนภารกิจในด้าน
การบริหารจัดการและการดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร และเป็น
องค์กรที่มีบทบาทหน้ าที่และภารกิจในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีบทบาทและ
ภารกิจในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร (ปราโมทย์ สาทรอด, 2559, น. 39)
2.5.3 การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่
1 ด้านการถ่ายโอนภารกิจอันเกี่ยวเนื่ องกับกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติ ก้าหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ประกอบกับแผนปฏิ บัติการ
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ก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก้าหนดให้กรมชลประทานถ่าย
โอนภารกิจ 7 ภารกิจ ดังนี (ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล, 2554, น. 20–21)
1) การดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก
2) การดูแลรักษาทางน้า
3) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ
4) บ้ารุงรักษาทางชลประทาน
5) โครงการขุดลอกหนองน้าและ คลองธรรมชาติ
6) งานจัดสรรน้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้า
7) การสูบน้านอกเขตชลประทาน
นอกจากนี ยังมีภารกิจที่กรมชลประทานรับโอนจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 4 ภารกิจ
ที่กรมชลประทานต้องถ่ายโอน ดังนี
1) โครงการถ่ายโอนการสูบน้าด้วยไฟฟ้า
2) งานบ้ารุงรักษาคลองส่งน้าดาดคอนกรีต ทางสายหลักและสายซอย
3) งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
4) งานประสานจัดตังสหกรณ์ผู้ใช้น้า
ต่อมาในแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบั บ ที่ 2 ด้ า นการถ่ า ยโอนภารกิ จ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กรมชลประทานภารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอนของกรม
ชลประทานตามแผนปฏิบัติการ คือ
1) การก่อสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยท้องถิ่นที่
รับการถ่ายโอน คือ เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนจั งหวัด และ
กรุงเทพมหานครถ่ายโอนในปี 2551-2553 มีขันตอนวิธีการปฏิบัติ ดังนี
(1) กรมชลประทานถ่ายโอนแหล่งน้าที่มีปริมาตรเก็บกักน้าน้อยกว่า 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรได้แก่อ่างเก็บน้าฝายน้าล้นท้านบระบบส่งน้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตังของ
แหล่งน้านันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษา
(2) กรมชลประทานก้ า หนดประเภทลั ก ษณะขนาดและมาตรฐานการ
ก่อสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) กรณีแหล่งน้าที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ร่วมกันด้าเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้กรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม
(4) กรมชลประทานจั ด ท้ าแผนการถ่ ายโอนที่ ชั ด เจนรวมทั งจั ด ท้ า คู่ มื อ
ปฏิบัติงานและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก องค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน คือ
เทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ถ่าย
โอนให้ปี 2551-2553 โดยมีขันตอนวิธีการปฏิบัติ ดังนี
(1) กรมชลประทานถ่ายโอนการดูแลการชลประทานขนาดเล็กเพื่อเกษตร
การบริโภคและเพื่อการอื่น ๆ ตามที่กรมชลประทานก้าหนด
(2) กรณี การชลประทานขนาดเล็ กที่ มี การใช้ ประโยชน์ ครอบคลุ มพื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง อาจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนันร่วมกัน
ด้ าเนิ น การหรื อ ถ่ ายโอนให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นนั นร่ ว ม
ด้าเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้กรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม
(3) กรมชลประทานจัดท้าแผนการถ่ายโอนที่ชัดเจนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
นับตังแต่แผนปฏิบัติการการกระจายอ้า นาจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และ แผนปฏิบัติการการ
กระจายอ้านาจฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ได้มีการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทังสิน 8 ภารกิจ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 สรุปภารกิจที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ
การการกระจายอ้านาจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการการกระจายอ้านาจ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
ภารกิจ
1) การดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก
2) การดูแลรักษาทางน้า
3) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ
4) บ้ารุงรักษาทางชลประทาน
5) โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ
6) งานจัดสรรน้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้า
7) การสูบน้านอกเขตชลประทาน
8) โครงการถ่ายโอนการสูบน้าด้วยไฟฟ้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กทม. เมืองพัทยา อบต. เทศบาล อบจ.
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แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติการการกระจายอ้านาจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และ แผนปฏิบัติการการกระจาย
อ้านาจฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
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นอกจากนี เพื่ อ ให้ ก ารด้ า เนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และเกิ ด
ประสิทธิผล กรมชลประทานจึงได้ตราระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 และให้ยกเลิกระเบียบกรมชลประทานเรื่องการถ่ายโอนงานก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดเล็กที่สร้างเสร็จให้ส้า นักชลประทาน พ.ศ. 2522 ก้าหนดให้ภารกิจที่กรม
ชลประทานต้องถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้า นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีขอบเขตการถ่ายโอน ดังนี
(1) การดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการ
จัดท้าหรือจัดให้มีแหล่งน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั นตอนการด้าเนินการ
เช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ถ่ายโอนทังทรัพย์สินและอ้านาจการบริหารจัดการ
ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงให้เสนอกรมชลประทานพิจารณา
(2) การดูแลรักษาทางน้าชลประทานประเภท 2 ยกเว้นอาคารชลประทาน
(3) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ถ่ายโอนทังทรัพย์สินและ
อ้านาจการบริหาร
(4) การบ้ารุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F61 และ
หรือผิวทางจราจรประเภทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน
(5) โครงการขุ ด ลอกหนองน้ า และคลองธรรมชาติ ที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงเส้ น ทางน้ า และการใช้ป ระโยชน์สั ญ จรทางน้ า ถ่ า ยโอนการจัด ท้ า แผนงาน ส้ า รวจ
ออกแบบ ประมาณราคา จัดซือจัดจ้าง จ้างเหมาด้าเนินการ และดูแลบ้ารุงรักษา
(6) งานจัดสรรน้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้า ถ่ายโอนงานและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ
ระบบกระจายน้าเข้าแปลงเกษตรกรรม ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งน้าที่รับน้าโดยตรงจากคลองส่งน้า
ชลประทาน
(7) การสูบน้านอกเขตชลประทาน ถ่ายโอนงานเฉพาะพืนที่นอกเขตชลประทาน
(8) โครงการถ่ายโอนการสูบน้าด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอ้านาจการบริหาร
จัดการ งานบ้ารุงรักษาคลองส่งน้าดาดคอนกรีตทังสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
และงานประสานจัดตังสหกรณ์ผู้ใช้น้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้ว ยการถ่ายโอนภารกิจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติก้าหนดแผน
1 ทางมาตราฐาน F6 คือ ทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง

50
และขันตอนการกระจายอ้า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2551 ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจมีขอบเขต ดังนี
(1) การดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กรวมถึงโครงการจัดท้า
หรื อ จั ด ให้ มี แ หล่ ง น้ า ที่ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ที่ มี ลั ก ษณะและขั นตอนการด้ า เนิ น การ
เช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็กให้ถ่ายโอนทางทรัพย์สินและอ้านาจการบริหารจัดการ
ทังหมดยกเว้นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงให้เสนอกรมชลประทานพิจารณา
(2) การดูแลรักษา ทางน้าชลประทานประเภทสองยกเว้นอาคารชลประทาน
(3) ดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อการถ่ายโอนทังทรัพย์สินและ
อ้านาจการบริหารจัดการ
(4) การบ้ารุงรักษาทางชลประทานถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F6 และ
หรือผิวทางจราจรประเภทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน
(5) โครงการขุ ด ลอกหนองน้ า และคลองธรรมชาติ ที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางน้าและการใช้ประโยชน์สัญจรทางน้าถ่ายโอนการจัดท้าแผนส้ารวจออกแบบ
ประมาณราคาจัดซือจัดจ้างจ้างเหมาด้าเนินการและดูแลบ้ารุงรักษา
(6) งานจัดสรรน้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้าถ่ายโอนงานและสิ่ งก่อสร้าง
เฉพาะระบบกระจายน้าเข้าแปลงเกษตรกรรมยกเว้นอาคารบังคับปราบคูส่งน้าที่รับน้าโดยตรงจาก
คลองส่งน้าชลประทาน
(7) การสูบน้านอกเขตชลประทานถ่ายโอนงานเฉพาะพืนที่นอกเขตชลประทาน
(8) โครงการถ่ายโอนการสูบน้าด้วยไฟฟ้าถ่ายโอนทรัพย์สินและอ้านาจการบริหาร
จัดการงานบ้ารุงรักษาคลองส่งน้า ดาดคอนกรีต ทังสายหลักและสายซอยงานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
และงานประสานจัดตังสหกรณ์ผู้ใช้น้า
(9) การก่อสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันถ่ายโอนการ
ก่อสร้ างแหล่ งน้ าที่มีป ริ มาตร เก็บกักน้าน้อยกว่า 2.00 ล้ า นลู กบาศก์เมตร โดยก้าหนดประเภท
ลักษณะ ขนาดและรูปแบบของการก่อสร้าง ดังนี
ประเภท อ่างเก็บน้าเขื่อนและท้านบแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
• กรณีที่ 1 เป็นอาคารที่ไม่ปิดกันล้าน้า เดิมที่มีปริมาตรเก็บกักน้าน้อยกว่า
2.00 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความสูงน้อยกว่า 5.00 เมตร จากฐานราก
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ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่จะก่อสร้างในที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่
ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดซือที่ดิน จุดที่
จะก่อสร้างต้องไม่ปิดกันหรือก่อสร้างในล้าน้าดื่มเฉพาะในทางน้าที่ไ ม่ได้
ประกาศเป็นทางน้าชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่ อการเกษตรและอุปโภค
บริ โ ภคเท่านัน โดยรูปแบบการถ่ ายโอนให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด้าเนินการร่วมกับกรมชลประทาน (shared function) เฉพาะกระบวนการ
รับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกรพิจารณาโครงการเบืองต้นส้ารวจและ
ออกแบบอาจไม่มีความยุ่งยากด้านวิศวกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้ า เนิ น การก่ อ สร้ า งส่ ว นในกรณี ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากด้ า นวิ ศ วกรรมกรม
ชลประทานจะด้าเนินการก่อสร้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
กรมชลประทานควบคุมการก่อสร้าง
• กรณีที่ 2 เป็นอาคารที่ปิดกันล้าน้าเดิม ที่มีปริมาตรกักเก็บน้าน้อ ยกว่า
2.00 ล้านลูกบาศก์เมตรและมี ความสูงตังแต่ 5.00 เมตรขึนไป จนถึงน้อย
กว่ า 15.00 เมตรจากฐานราก ลั ก ษณะเป็ น อ่ า งเก็ บ น้ า ขนาดเล็ ก ที่ จ ะ
ก่อสร้างโดยไม่มีการจัดซือที่ดินจุดที่จะก่อสร้างปิดกันหรือก่อสร้างในล้าน้า
เดิมเฉพาะในทางน้าที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภคเท่านันโดยรูปแบบการถ่ายโอนให้ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ า เนิ น การร่ ว มกั บ กรมชลประทาน (shared
function) เฉพาะกระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการเกษตรกรพิจารณา
โครงการเบืองต้นส้ารวจและออกแบบส่วนการก่อสร้างกรมชลประทานจะ
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ
o ประเภท ฝ่ายน้าล้น ลักษณะเป็นฝ่ายน้าล้นที่จะก่อสร้างในล้าน้า
ของลุ่มน้าย่อยครอบคลุมพืนที่ในจังหวัดเดียวมีความสูงชันฝ่ายไม่
เกิน 2.50 เมตรจากท้องน้าและปริมาณน้าที่ไหลผ่านจุดที่ตังฝายมี
ปริมาณน้าสูงสุดในรอบ 25 ปีไม่เกิน 15.00 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที
โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
เองตังแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจัดเกษตรกรพิจารณา
โครงการเบืองต้นส้ารวจออกแบบและการก่อสร้าง
o ประเภท ระบบส่งน้า พืนที่รับประโยชน์อยู่ในการดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะเป็นคลองหรือคันคูน้าหรือระบบส่ง
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น้าในแปลงนาซึ่งอยู่ นอกเขตชลประทาน (นอกพืนที่ชลประทาน
ของกรมชลประทาน) และมี พื นที่ รั บ น้ า ไม่ เ กิ น 2,000 ไร่ โดย
รูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเอง
ตังแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจะเกษตรกรพิจารณา
โครงการเบืองต้นส้ารวจออกแบบและการก่อสร้าง
(10) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก วัดกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความ
สูงน้อยกว่า 15.00 เมตรหรือฝายน้าล้นที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรหรือคลองส่งน้าคันคูน้าระบบส่ง
น้าในแปลงนาและโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่มีพืนที่รับน้าไม่เกิน 2,000 ไร่ โดยถ่ายโอนทางทรัพย์สิน
และอ้านาจการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเองกรณีการก่อสร้างมีลักษณะ
ขนาดขอบเขตและรูปแบบนอกเหนือจากนีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลให้เสนอกรม
ชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม
ภารกิจข้างต้น ให้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ ตังของภารกิจนัน กรณีที่
มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งอาจถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดาเนินการหรือถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดาเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจพิจารณา
ตามความเหมาะสม และถ่ายโอนให้เสร็จสินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม การถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะ
ท้างานได้ตามภารกิจ ที่ต้องรั บ ถ่ายโอนได้ น้าไปสู่ ปั ญหาการจัดการบริการสาธารณะขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบการปกครองท้องถิ่น (กิรพัฒน์
เขียนทองกุล, 2559, น. 62) ซึ่งสาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะท้างานได้ตาม
ภารกิจที่ต้องรับถ่ายโอนได้ เนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคจากการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร ดังที่จะได้อธิบายในประเด็นต่อไป
2.5.4 ปัญหาและอุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอ้านาจฉบับที่ 2 มีภารกิจถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การถ่ายโอนเหล่านีไม่ได้มาพร้อมกับงบประมาณและบุคลากร น้ามา
ซึ่งปั ญหาและอุป สรรคการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปได้ดังนี (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2555, น. 96–98; ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ ,
2560, น. 207)
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1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านงบประมาณการรับการถ่ายโอน
ภารกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการต่อ ในขณะที่กรม
เองก็ไม่สามารถช่วยด้าเนินการต่อให้ได้เช่นกันเนื่องจากต้องด้าเนินการตามแผนการถ่ายโอนเพื่อไม่ให้
ผิดกฎหมายการกระจายอ้านาจให้ แก่ท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาเช่นความไม่พร้อ มด้าน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนไปแล้ ว
กว่าร้อยละ 90 ท้าหนังสือขอให้กรมชลประทานด้าเนินการซ่อมแซมให้ เนื่องจากในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น หลายแห่ งไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งกรมชลประทานเองก็ไม่มีงบประมาณ
เช่น กัน เพราะส้านักงบประมาณตัดงบประมาณของกรมชลประทานในเรื่องการบ้ารุงรักษาเมื่อมี
การถ่ายโอนไปแล้ว
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและขาดองค์ความรู้
ด้านการจัดการบ้ารุงรักษาและการก่อสร้าง แม้จะเป็นโครงการขนาดเล็กก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีคู่มือและให้
การอบรมแล้ว ทังนีงานชลประทานเป็นงานเฉพาะด้านต้องใช้ความเชี่ยวชาญเท่านันเช่นในการถ่ายโอน
โครงการอ่างเก็บน้าที่มีความจุน้อยกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. อาจมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ 10
ที่มีศักยภาพสามารถออกแบบงานด้านนีได้
3) ปั ญ หาด้ า นกลไกการท้ า งานและการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานในการ
ด้าเนินการตามแผนการกระจายอ้านาจยังขาดความร่วมมือในการด้าเนินการกระจายอ้านาจจากกลไก
ที่มีอยู่ทางด้านงบประมาณและการประสานงานท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น
การขาดงบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบซึ่งเป็นขันตอนตามที่ระบุไว้ใน
แผนการกระจายอ้านาจแต่เมื่อเสนอของบประมาณในส่วนนีจะไม่ได้รับการจัดสรรให้ทังที่เป็นการ
ด้าเนินการตามแผนก็ตาม
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาและอุปสรรค จากการรับโอนภารกิจจาก
ส่วนกลาง แต่ท้องถิ่นยัง คงพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ในพืนที่ของตนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การพัฒนาและการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เป็น หน่ว ยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ซึ่งเมื่อมองจากปัญ หาที่เ กิด ขึนแล้ว องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาด้านน้าท่วมและภัยแล้งเป็นประจ้าทุกปี จึงท้าให้
เห็น ว่า การบริห ารจัด การน้ า ไม่ใ ช่เ รื่อ งง่า ยและไม่อ าจจะด้า เนิน การให้ป ระสบความส้ า เร็จ ได้
เหมือนกันทุกพืนที่ ดังนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์ของพืนที่ ทุนทางสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวางแผนและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีภาคี
เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนซึ่งจะท้าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพืนที่ได้
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2.6 ข้อมูลพืนฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีตังอยู่ ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ย
ประมาณ 120-140 เมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่้า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก
มีพืนที่ 15,744.840 ตารางกิโลเมตร ส่วนข้อมูลด้านประชากรจังหวัดอุบลราชธานี มีจ้านวนประชากร
ทังสิน 1,869,633 คน แยกเป็นชาย 936,052 คน และหญิง 933,581 คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2560) ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากข้อมูลพบว่า ประชากรประกอบอาชีพ
ท้านามากที่สุด ร้อยละ 44.85 รองลงมาได้แก่ ก้าลังศึกษา ร้อยละ 21.57 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.80
และน้อยที่สุดคือ อาชีพปศุสัตว์ มีจ้านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส้านักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2560, น. 20)
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ้าเภอ 216 ต้าบล ซึ่งจ้าแนกตาม
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.4 การแบ่งเขตการปกครองและจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
อ้าเภอ

พืนที่
(ตร.กม.)

ต้าบล
(แห่ง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แห่ง)

อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
อ้าเภอดอนมดแดง
อ้าเภอตระการพืชผล
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
อ้าเภอวารินช้าราบ
อ้าเภอศรีเมืองใหม่
อ้าเภอนาตาล
อ้าเภอบุณฑริก
อ้าเภอสิรินธร
อ้าเภอกุดข้าวปุ้น
อ้าเภอเดชอุดม
อ้าเภอทุ่งศรีอุดม
อ้าเภอม่วงสามสิบ
อ้าเภอโขงเจียม

406.385
235.000
1,306.000
939.604
584.000
1,310.000
194.839
1,402.000
706.310
320.000
1,416.000
307.000
917.517
901.800

12
4
23
14
16
11
4
8
6
5
16
5
14
5

14
4
23
15
17
12
4
9
7
6
19
5
15
6
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อ้าเภอ
อ้าเภอน้ายืน
อ้าเภอเขมราฐ
อ้าเภอนาเยีย
อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
อ้าเภอโพธิ์ไทร
อ้าเภอสว่างวีระวงศ์
อ้าเภอส้าโรง
อ้าเภอนาจะหลวย
อ้าเภอเขื่องใน
อ้าเภอตาลสุม
อ้าเภอน้าขุ่น

รวม

พืนที่
(ตร.กม.)

ต้าบล
(แห่ง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แห่ง)

845.500
522.161
229.000
284.000
505.150
270.000
416.000
632.000
772.819
303.000
386.500

7
9
3
4
6
4
9
6
18
6
4

8
10
4
4
7
4
9
7
19
7
4

932,712.0680

219

239

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, (2560ก)
โครงสร้างภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ “เขตจังหวัด”องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มีโครงสร้าง ดังนี
1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 1 คน และรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 คน ปัจจุบัน นางอรนุช จินตเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี
2) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 42
คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน
3) ฝ่ า ยราชการประจ้ า ประกอบด้ ว ย ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ้ า ตลอดจนลู ก จ้ า งชั่ ว คราว รั บ ผิ ด ชอบในการ
บริหารงานประจ้าทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การแบ่งส่วนการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น 1 ส้านัก 11 กอง และ 1 หน่วย
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ขณะที่ด้านงบประมาณในการบริหารงานขององค์การบริ หารส่วนจั งหวัดอุบลราชธานีโดยใน
งานวิ จั ยชิ นนี จะรวบรวมไว้ เพี ยงงบประมาณปี พ.ศ. 2557-2561 โดยแยกเป็ นรายรั บ ร่ ายจ่ าย และ
งบประมาณด้านการบริหารจัดการน้า ดังนี
ตารางที่ 2.5 ข้อมูลงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561

รายรับทังหมด
(บาท)

รายจ่ายทังหมด
(บาท)

1,170,683,662.74
1,199,829,793.16
1,180,500,272.47
1,497,906,742.26
1,479,906,742.26

1,130,638,084.63
944,806,807.67
1,127,626,542.08
1,303,258,337.68
1,303,258,337.68

งบประมาณด้านการบริหารจัดการนา้
(บาท)
83,700.00
57,630,000.00
2,118,900.00
9,574,700
16,000,000.00

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (2558, น. 15, 2559, น. 10, 2560ข, น. 11,
2561ก, น. 185–186, 2561ค, น. 13)
ขณะที่ ข้อมูล การถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้ แ ก่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
อุบลราชธานี กรมชลประทานได้ถ่ายโอนเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิว จ้านวน 20 เครื่องให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2548 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2559, น.
36) ต่อมาส้านักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ได้ถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านท่างอย ซึ่งตังอยู่ที่ห มู่ 6 บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ ให้แก่องค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 (ส้านักงานก่อสร้าง 7 ส้านักพัฒน่าแหล่งน้าขนาดกลาง กรมชลประทาน, 2555)
อีกทัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ด้าเนินโครงการชลประทานระบบท่ อ
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดมาตังแต่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้าแก่กลุ่มเกษตรกรทังหมด 1,054 เครื่อง ซึ่งแยกเป็น
เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิว จ้านวน 120 เครื่อง และเครื่องสูบน้าขนาด 6 นิว จ้านวน 934 เครื่อง ปัจจุบันมี
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมทังสิน 1,054 กลุ่ม ครอบคลุมเนือที่กว่า 241,577 ไร่ ใน 25 อ้าเภอ
ดังปรากฏในตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 จ้านวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
อ้าเภอ

จ้านวนกลุ่มเกษตรกร
(กลุ่ม)

จ้านวนเกษตรกร
(คน)

จ้านวนพืนที่การเกษตร
(ไร่)

อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
อ้าเภอวารินช้าราบ
อ้าเภอเดชอุดม
อ้าเภอบุณฑริก
อ้าเภอนาจะหลวย
อ้าเภอน้ายืน
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
อ้าเภอโขงเจียม
อ้าเภอศรีเมืองใหม่
อ้าเภอตระการพืชผล
อ้าเภอเขมราฐ
อ้าเภอม่วงสามสิบ
อ้าเภอเขื่องใน
อ้าเภอกุดข้าวปุ้น
อ้าเภอตาลสุม
อ้าเภอโพธิ์ไทร
อ้าเภอส้าโรง
อ้าเภอสิรินธร
อ้าเภอดอนมดแดง
อ้าเภอทุ่งศรีอุดม
อ้าเภอนาเยีย
อ้าเภอนาตาล
อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
อ้าเภอสว่างวีระวงศ์
อ้าเภอน้าขุ่น

93
35
60
36
23
14
111
6
16
130
23
40
155
23
42
9
14
12
127
6
10
8
6
53
2

1,673
643
1,144
874
348
259
1,756
112
319
2,380
480
967
1,948
563
564
125
243
217
2377
160
269
204
100
849
38

14,967
8,207
1,4623
7,952
6,812
3,844
25,701
3,221
5,766
36,733
6,600
12,144
22,865
7,129
7,878
1,964
3,939
4,355
28,270
1,237
3,571
2,321
1,713
8,865
900

รวม

1,054

18,612

241,577

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (2561ข)
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นอกจากนี ส้าหรับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีใน
ปัจจุบันได้ด้าเนินตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาปี พ.ศ. 2557-2561 โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี
1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ 1) การสร้าง
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 2) การพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 3) การพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของบุคลากร 4) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
2. ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การพัฒนาอาคาร
สถานที่ สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึ ก ษา 4) การพัฒ นาระบบการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา 5) การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ได้แก่ 1) การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2) การบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 2) การ
พัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การส่งเสริมการ
ลงทุนและการพาณิชยกรรม 2) บริหารจัดการการท่องเที่ยว
และทิ ศทางการพั ฒนาท้ องถิ่ นขององค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ดอุ บลราชธานี ในอนาคตตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ก็ได้มีการก้าหนดประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตรไว้เช่นเดียวกัน โดยอยู่ภายใต้ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้านแผนงาน
การเกษตร ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ
จ.อุ บลราชธานี และโครงการเพิ่ มศั กยภาพกลุ่ มเกษตรกรผู้ ใช้ น้ าขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
อุบลราชธานี
จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
หลายด้าน โดยประเด็นที่น่าสนใจในแผนดังกล่าว คือ การบรรจุการบริหารจัดน้าอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึง การให้ความส้าคัญกับประเด็นการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร นอกจากนีการด้าเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียังมีการด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นนีผู้วิจัยจะได้อธิบาย
เพิ่มในบทที่ 4
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2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น แนวคิดการ
บริหารจัดการน้า และแนวคิดการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัยยังได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยชินนี ดังต่อไปนี
มิ่ ง สรรพ์ ขาวสะอาด (2555) ได้ ศึ กษาเรื่ อง องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นกั บการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ: อ้านาจ ปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งได้อธิบายถึงสภาพปัญหาการถ่าย
โอนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร การศึกษาดังกล่าวมีความส้าคัญในการสร้างความ
เข้าใจกับการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง อีกทังชีให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มี
ส่ วนส้ าคัญน้ ามาสู่ การก่ อให้ เกิ ดเครื อข่ ายความร่วมมื อในการบริ หารจั ดการน้ าเพื่ อการเกษตร ซึ่ง
การศึกษาดังกล่าวพบว่า 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านงบประมาณการรับการถ่าย
โอนภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการต่อ ในขณะที่กรมเองก็
ไม่สามารถช่วยด้าเนินการต่อให้ได้เช่นกันเนื่องจากต้องด้าเนินการตามแผนการถ่ายโอนเพื่อไม่ให้ผิด
กฎหมายการกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาเช่นความไม่พร้อมด้านงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนไปแล้วกว่าร้อยละ 90
ท้าหนังสือขอให้กรมชลประทานด้าเนินการซ่อมแซมให้ เนื่องจากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่ งไม่มีงบประมาณในการซ่ อมแซม ซึ่งกรมชลประทานเองก็ ไม่มี งบประมาณเช่นกันเพราะส้ านั ก
งบประมาณตัดงบประมาณของกรมชลประทานในเรื่องการบ้ารุงรักษาเมื่อมีการถ่ายโอนไปแล้ ว 2)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยั งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและขาดองค์ ความรู้ด้านการจั ดการ
บ้ารุงรักษาและการก่อสร้าง แม้จะเป็นโครงการขนาดเล็กก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีคู่มือและให้การอบรมแล้ว
ทังนีงานชลประทานเป็นงานเฉพาะด้านต้องใช้ความเชี่ยวชาญเท่านันเช่นในการถ่ายโอนโครงการอ่างเก็บ
น้าที่มีความจุน้อยกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. อาจมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีศักยภาพ
สามารถออกแบบงานด้านนีได้ 3) ปัญหาด้านกลไกด้านกลไกการท้างานและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในการด้าเนินการตามแผนการกระจายอ้านาจฯ ยังขาดความร่วมมือในการด้าเนินการกระจาย
อ้านาจจากกลไกที่มีอยู่ทังด้านงบประมาณและการประสานงาน ท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
ชั ย ยุ ท ธ ชิ น ณะราศรี (2557ก) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การก้ า หนดทิ ศ ทางของนโยบายและแผน
หลั กการบริ ห ารจั ดการน้ าระดับ ประเทศและการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ การศึกษานี
ชีให้เห็นถึง ทิศทางการบริหารจัดการน้าที่ให้ความส้าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ
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โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน จากการศึกษาพบว่า “หลักคิดของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าที่ดี คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติร่วมกัน ด้วย
การพัฒนาแผนงาน การท้างานร่วมกัน การประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวง กรม เครือข่ายลุ่มน้า ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยยึดหลัก “ความแตกต่าง” ของแต่ละลุ่มน้า ลักษณะทางกายภาพ อุทกวิทยา สภาพสิ่งแวดล้อม
และภูมิสังคมหรือวิถีชีวิตประชาชน เพื่อกระตุ้นให้มีการปรับตัวรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทังทางธรรมชาติและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสถานการณ์ภัยพิบัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ดี จ้าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนันจึง
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง เพื่อน้าไปสู่การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายน้า เช่น เครือข่าย
การพิทักษ์และอนุรักษ์น้า การพัฒนาแหล่งต้นน้าล้าธาร การใช้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า เพื่อพัฒนาโครงสร้างของ “คณะกรรมการลุ่มน้า ” ให้เข้มแข็ง อันเป็น
กลไกและเป็นองค์กรกลางระหว่างองค์กรภาครัฐกับภาคประชาชน โดยให้ผู้ที่อยู่ในลุ่มน้าย่อยมีสิทธิ
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วย ทังนีปัจจัยผลักดันให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในทุก
พืนที่ประสบความส้าเร็จ คือ การสนับสนุนให้เกิดต้นแบบการบริหารจัดการด้วยตนเองในแต่ละพืนที่
โดยภาคประชาชนผู้มีความเข้าใจอันดีในลักษณะทางกายภาพ สังคม วิถีชีวิตท้องถิ่นของตน จะต้อง
ร่ ว มกัน ก้าหนดแนวทางการบริ ห ารจัดการทรัพยากรน้าแบบครบวงจรในระดับลุ่ มน้า โดยศึกษา
วิเคราะห์จากโครงการที่ล้มเหลวในอดีต เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข รวมทังผลักดันต่อยอดโครงการ
ที่ประสบความส้าเร็จ
คณพัฒน์ ทองค้า และวรรลฑา สุขบ้าเพ็ญ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบบูรณาการความ
ร่วมมือในระดับพืนที่ กรณีประเด็นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าและภัยพิบัติจากน้าอย่างมีส่วนร่วม
ลุ่มน้าย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่ า งชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการบริ ห ารจัด การน้ า เพื่อ
การเกษตรในระดับพืนที่ ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การ
จัดการภัยพิบัติ สามารถสร้างผ่านการจัดท้าระบบกลไกคณะท้างานที่เหมาะสม มีการจัดท้าระบบ
สารสนเทศเรื่องน้า กิจกรรมการเรียนรู้ ฟื้นฟู รักษาและใช้ประโยชน์จากน้าร่วมกัน อีกทังเกิดการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเรื่องการจัดการน้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่าง ๆ โดยมี
การพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้ อมูล การอบรมตัวแทนพืนที่ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
และจั ดท้าระบบสารสนเทศในพืนที่ได้ แม้ว่าระบบภูมิสารสนเทศยังขาดความสมบูรณ์ แต่ข้อมูล
สามารถน้ ามาใช้ว างแผนการจั ดการน้าของชุมชนได้ เช่น ข้อมูล ปริมาณน้า ข้อมูล การใช้น้าจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลการระบายน้า ผังการระบายน้า และข้อค้นพบส้าคัญ คือ คณะท้างานระดับ
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ต้าบลมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส้าคัญต่อการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาหรือจัดการปัญหา
รวมทังสามารถจัดท้าข้อมูลเบืองต้นประกอบการตัดสินใจดังกล่าวได้
ชัช ชัย ปะมาคะเต (2558) ได้ศึกษา การบริห ารทรัพยากรน้าในท้องถิ่นแบบมีส่ว นร่วม:
รูปแบบหนึ่งของการบริหารกิจการสาธารณะ ซึ่งศึกษาความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรน้าใน
ท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน การศึกษาดังกล่าวเป็นการน้าเสนอรูปแบบ
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีประสิทธิผล
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งมีความส้าคัญต่อการท้าความเข้าใจถึงรูปแบบการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบ ลราชธานี ผลการศึกษาดังกล่าว
พบว่า รัฐบาลด้าเนินการลงทุนก่อสร้างสถานีสูบน้าขึนในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการจัดสรรน้าไว้ 3 รูปแบบ 1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเพียงองค์กรเดียว 2) ประชาชนเลือกตังคณะกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการเอง และ 3) มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รูปแบบที่ 3 มีประสิทธิผลและตอบสนองความต้องการของประชาชน
มากที่ สุ ด โดยได้ก่ อให้ เกิดกระบวนการสั งคม (Socialization Process) ซึ่งท้าให้ ความสั มพันธ์ ของ
เกษตรกรผู้ใช้น้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในเชิงการบริหารจัดการและจิตส้านึก
ความเป็นพลเมืองและความรู้สึกรักและหวงแหนสถานีสูบน้าภายในเขตชุมชนของตน และหากในอนาคต
มีความเสียหายเกิดขึนกับคลองส่งน้าหรือเครื่องสูบน้า ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยค้นพบว่า การบ้ารุงรักษาและท้าความสะอาดคลองส่งน้าที่เกิดขึน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้ป ฏิบัติห น้าที่เป็นพี่เลียงให้ แก่คณะกรรมการบริห ารเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็น
ต้ น แบบของการบริ ห ารจั ด การ ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การสาธารณะที่ เ น้ น ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองไปเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริการ
เสียเอง
ทัพไท ชุ่มนาเสียว (2556) ได้ศึกษา การสื่อสารและเผยแพร่ระบบกลไกการจัดการน้าด้วย
กระบวนการงานวิจั ย เพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดังกล่ าวสะท้อนให้ เห็ นถึงความ
รูปแบบการบริหารจัดการน้าในลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการ
จั ดการน้ าตามลั กษณะภูมินิ เวศ คือ 1) การจัดการน้าในลั กษณะพืนที่ภูเขา คือ การจัดการน้า ที่
เหมาะสมกับพืนที่การจัดระบบพืนที่ การน้าความรู้เรื่องใช้น้ามาปรับใช้ในวิถีชีวิตของชุมชน การน้าน้า
มาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และช่วงเวลา การสร้างส้านึกร่วมกันภายใน
ชุมชนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้า และการจัดตังกลไกการจัดการน้าของชุมชน 2) การจัดการน้า
ในลักษณะพืนที่โครงการ คือ การเปลี่ยนระบบการจัดการน้า ระบบการผลิต ชนิดพืช การพยากรณ์
อากาศ โดยใช้ภูมิปัญญาการจัดการน้าแบบผสมผสาน โดยค้า นึงถึงลักษณะพืนที่ การท้าโมเดลเรื่อง
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รูปแบบการจัดการน้าในชุมชน 3) การจัดการน้าลักษณะพืนที่ทุ่ง คือ เป็นผู้จ้าหน่ายพันธุ์ข้าวชุมชน
พัฒนาและยกระดับกลุ่มขึนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการตลาดส้าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน การบริหาร
ต้นทุนการผลิต 4) การจัดการน้าลักษณะพืนที่ทาม คือ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้าโดยใช้กิจกรรม
สร้างแผนที่ความคิดแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มโดยการเก็บประเด็นเกี่ยวกับลักษณะพืนที่
ของชุมชน การหาแหล่งน้าที่เหมาะแก่การท้านาปรัง แนวทางการสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการท้างาน สร้างจิตส้านึกร่วมกั นดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตัง
กองทุนน้าของกลุ่มผู้ใช้น้า การอบรมด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การปรับชนิดพืชให้เหมาะสมกับ
พืนที่ และสร้างความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพืนที่ การสร้างความร่วมมือของชุมชน การ
สร้างความตระหนักเป็นเจ้ าของร่วมกัน การสร้างความร่วมมือระดับพืนที่และท้องถิ่น และการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
อานนท์ แวววงศ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษา แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่มีพืนที่นอกเขตปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษากลุ่ ม
เกษตรกรชลประทานระบบท่อ ต้าบลค้อทอง อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดังกล่าว
อธิบายถึง การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยชุมชนด้วยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและสะท้อนถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้
ชุมชนใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือการบริหารจัดการน้า คือ 1) การสร้างจิตส้านึกให้ คนในชุมชนร่วมกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวังปัญหาแหล่งน้าและคุณภาพน้า มีการจัดตังกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการน้าโดยใช้กฎระเบียบของ
กลุ่มดูแลซึ่งกันผนวกกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลทังในสภาวะปกติ น้าท่วม ภัยแล้งด้วยการ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรน้าของชุมชน 2) กระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในขันตอนต่าง ๆ
สร้างความสามัคคีในกลุ่มมีระบบผู้น้าและผู้ตาม การเคารพกฎระเบียบที่ สร้างขึนร่วมกัน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทังช่วยกันประเมินผลการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ให้สามารถด้าเนินต่อไปได้ด้วยศักยภาพที่ดี นอกจากนียังพบว่า การสร้างแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒ นาพืนที่ทางการเกษตรของต้าบลค้อทองและต้าบลฟ้าห่ วน โดยมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นพี่เลียง และในอนาคตภาคีเครือข่าย
เหล่านีจะได้ร่วมกันก้าหนดบทบาทในการพัฒนาพืนที่ทางการเกษตรนอกเขตพืนที่การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาต่อไป โดยบทบาทของกลุ่มเกษตรกรต้องมีการติดตามผลการด้าเนินงานและ
ประเมินผลส้าเร็จที่เกิดขึนด้วย
วรงศ์ นัยวินิจ, วันเพ็ญ สุวรรณา และสถิต เสนา (2557) ได้ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้าให้สามารถบริหารจัดการน้าชลประทานระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพต้าบลบุ่งมะ
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แลง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดังกล่าวอธิบายถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่ วมมือ และบทบาทของภาคีเครื อข่ ายความร่วมมื อในการบริหารจัดการน้าเพื่ อการเกษตร
โดยเฉพาะด้านนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาพบว่า ความส้าเร็จของการจัดตังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น้าชลประทานระบบท่อต้าบลบุ่งมะแลง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากประเด็น
ปัญหาการจัดการน้าที่ทุกกลุ่มยอมรับว่าเป็นวิกฤติของชุมชนที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และ
โอกาสการแก้ไขมาพร้อมกับการร่วมมือของคณะวิจัย 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย นักวิจัยท้องถิ่นที่มีความ
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แต่มีข้อจ้ากัดด้านองค์ความรู้และงบประมาณ ซึ่งถูกเติมเต็มด้วย
นักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและส้านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยในด้าน
นโยบายการพัฒนาซึ่งเป็ นแรงจู งใจที่ส้าคัญมากของการจัดการกลุ่มก็ได้การสนับสนุนจากองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่สามารถจะผลั กดันให้ การพัฒนาใด ๆ ที่เป็นมติของกลุ่ มเกิดเป็น
รูปธรรมชัดเจน รูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ การที่เกิดจากประเด็นปัญหาที่ชัดเจน และมีความ
ร่ ว มมื อระหว่ างผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ทุ กฝ่ าย ตั งแต่ เริ่ มจนจบกระบวนการ คื อ เกษตรกรผู้ ใช้ ทรั พยากร
นักวิชาการที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวก และฝ่ายวางแผนนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการวางนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเริ่ม
จากชุมชนขึนไปสู่ระดับจังหวัด (Bottom-up approach) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อ
ชุมชน
วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2557) ได้ศึกษา การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สั ง คมและชุ ม ชน การศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ น การอธิ บ ายถึ ง รู ป แบบความร่ ว มมื อ โดยพิ จ ารณาจาก
กระบวนการและกิจกรรมที่ภาคีกระท้าภายใต้ความร่วมมือ ซึ่งมีส่ วนส้าคัญต่อการศึกษาเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า รูปแบบการท้างานของภาครัฐหันมาให้ความส้าคัญกับการสร้างกลไก
ความร่วมมือหลากหลายรูปแบบที่เป็นการริเริ่มใหม่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผล
และอ้านวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการสูงสุด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาคีทุกฝ่ายมีการด้าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อ สารระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
เอกเทศ 2) การร่วมมือในการปฏิบัติงาน คือ การประสานความร่วมมือแต่ละฝ่ายเข้ามามีบทบาทใน
การด้าเนินงานภายใต้กระบวนการเดียวกัน โดยมีข้อตกลงด้านขอบเขต ความรับผิดชอบ และการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ เช่น การแต่งตังบุคลากรของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ 3) การร่วมมือด้าเนินภารกิจ
คือ การเข้ามาร่วมมือกันท้างานรูปแบบใหม่ภายใต้เป้าหมายที่ภาคี ร่วมกันวางไว้ โดยองค์กรภาคีทุก
ฝ่ายมีแบ่งปันทรัพยากรทางการบริหาร งบประมาณ บุคลากร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจภายใต้การ
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จัดโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกลไกการท้างานที่พัฒนาขึนใหม่นอกเหนือจาก
ระบบการท้างานที่แต่ละฝ่ายมีอยู่รวมถึงมีการจัดระบบและขันตอนการท้างานอย่างชัดเจน
ชาย ไชยชิต (2559) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ในประเทศไทย การศึกษาดังกล่าวชีให้เห็นถึง ความส้าคัญของผู้บริหารและปัญหาความชะงักงันของ
การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหมดวาระลง รวมทังบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังจ้าเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรค้านึงถึงความ
จ้าเป็นความต้องการและความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส้าคัญ อีกทังยังจ้าเป็นต้อง
ค้านึงถึงวาระการด้ารงต้าแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่เป็นภาคีสมาชิกตังแต่ต้น
เพื่อวางแนวทางป้องกันปัญหาความชะงักงันในการด้าเนินงานในกรณีที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งหมดวาระลง การด้าเนินงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ควรตังอยู่บน
พืนฐานของความเป็นภาคีหุ้นส่วน ความไว้วางใจและเล็งเห็น เป้าหมายในการท้า งานร่วมกัน การ
บริหารงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องได้มีบทบาทร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงาน รวมถึง
การประสานขอความร่ว มมือจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในส่ วนราชการหรือสถาบันวิชาการ เพื่อให้
ค้าปรึ กษาเกี่ย วกับ การด้าเนิ นงาน ทังนีองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นที่จัดตังขึนจะประสบ
ความส้าเร็จในการบริหารงานมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับการวางระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
ในด้านต่าง ๆ
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง (2560) ได้ศึกษา การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พืชฤดูแล้ง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในเขตพื นที่ชลประทานอ่างเก็บน้า ห้วย
ค้อ การศึกษาดังกล่าวชีให้เห็นความส้าคัญของคณะกรรมผู้ใช้น้าหรือเกษตรกรผู้ใช้น้า โดยเฉพาะการ
ก้าหนดกฎระเบีย บในการบริห ารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ ง ซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า 1) บริบทชุมชน
สภาพดินเพื่อท้าการเกษตร เป็นที่นา สภาพดินร่วนปนทราย ดินค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์ อุ้มน้าไม่ดี พืช
ฤดูแล้งที่ปลูก คือ มะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน (เป็นหลัก) ต้องการน้า เพื่อเพาะปลูกจากอ่างเก็บน้า
ห้วยค้อที่มีปริมาณน้ า เพีย งพอในบางปี บางปีก็ไม่เพียงพอ หากฝนตกน้อย ในปีนั น ๆ ในปีที่วิจัย
(2558) พบว่า ปริมาณน้า ในอ่างมีเพียงพอต่อการเพาะปลู กพืชฤดูแล้ง 2) ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เป็น
นวั ต กรรมชุ ม ชน คื อ เหมื อ งดานเลา น้ า บ่ อ ตอก และขวยแมงมอ น้ า มาใช้ ใ นการจั ด การน้ า 3)
พัฒนาการของระบบและกลไกการบริหารจัดการน้า ในอดีตไม่พบว่ามีระบบและกลไก ส่วนปัจจุบันมี
ระบบและกลไก คือ คณะกรรมการผู้ใช้น้า เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การก้า กับของชลประทานห้วย
เดียกสกลนคร 4) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับเกษตรกรในการจัดการน้า พบว่า เกษตรกรผู้ใช้
น้ามีส่วนร่วมในระดับร่วมประชุมน้อย ร่วมคิดน้อย ร่วมปฏิบัติปานกลาง ร่วมรับผลประโยชน์ในระดับ
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มาก ส่ ว นภาคี ภ าครั ฐ คื อ ชลประทานมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มประชุ ม ค่ อ นข้ า งมาก และร่ ว มติ ด ตาม
ประเมินผล ระดับน้อย ส่วนมากคณะกรรมการผู้ใช้น้าจะเป็นผู้บริหารจัดการน้าโดยระเบียบกฎเกณฑ์
หรือกติกาชุมชนที่ร่วมกันพัฒนามาใช้เพื่อการจัดการน้าเพื่อพืชเกษตรฤดูแล้ง
มนูญ มนูขจร (2557) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ชุมชนเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน การศึกษาดังกล่าวได้อธิบายถึง องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ชุมชน
เพื่อการเกษตรที่จ ะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความส้าคัญในการอธิบายถึง
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเฉพาะด้านสภาพแหล่งน้า ผู้น้าด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
และด้านเครื อข่ายความร่ วมมือและสนับสนุน จากภายนอก รวมทังการน้อมน้า ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลท้า ให้ชุมชนที่บ ริห าร
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ ด้านสภาพพืนที่
แหล่งน้า ด้านภาวะผู้น้าของผู้น้า ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้าน
หลักการบริหารจัดการ ด้านเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุน กล่าวคือ มีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาสนับสนุนเทคโนโลยีและการบริหารการผลิต การบริหารเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชนที่มีผู้น้าการเรียนรู้อย่ างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนเดิมใน
ชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมของพืนที่ปรับใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเอือต่อ
ระบบนิเวศ ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน และการมีเครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก
มีการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ มีผลต่อความส้าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 2) องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ชุมชนเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนที่ได้จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสภาพ
พืนที่แหล่งน้า ด้านผู้น้าด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และด้ า นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น ซึ่ ง แต่ ล ะด้ า นได้ ม าจากการวิเ คราะห์
สังเคราะห์จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเครือข่ายความ
ร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการน้า และด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น้ามาสู่การก้าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี
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1) บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
-เกษตรกร คือ เกษตรกรผู้ใช้น้าเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในกระบวนการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรในระดับของการปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปัญหาและเจ้าของ
ทรัพยากรในท้องถิ่น
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คือ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทหลั กใน
ฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนเกษตรกรทังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
-ส้านักงานสนับสนุนการวิจัย คือ หน่วยงานที่มีส่วนส้าคัญที่ผลักดันให้เกิดเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ในเชิง นโยบายด้ า นการบริห ารจัด การน้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยนัก วิ ช าการหรื อ นัก วิจัยใน
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
-สถาบั น การศึ ก ษา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี ทัง 2 หน่วยงานมีบทบาทในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วิธีการบริหารจัดการ โดยผ่าน
นักวิจัยที่เป็นเครือข่ายของส้านักงานสนับสนุนการวิจัย ซึ่งนักวิชาการเหล่านันได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
รวมทังพัฒนาแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
-หน่วยงานอื่น คือ หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยตรงในด้านการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร แต่ ยังให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ แก่เกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น องค์ความรู้
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น
2) องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือ
-เป้าหมายร่วมกัน คือ ภาคีเครือข่ายมีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
-ทรัพยากรร่วม คือ ภาคีเครือข่ายมีการระดมทรัพยากรร่วมกันทังด้านงบประมาณ
บุคลากร องค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์
-การพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น คื อ ภาคี ค รื อ ข่ า ยมี ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-บันทึกข้อตกลงร่วม คือ ภาคีเครือข่ายได้ก้าหนดข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นธรรมนูญที่ภาคีเครือข่ายยึดถือร่วมกัน
3) กลไกการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในท้องถิ่น
-องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้สนับสนุนและพี่เลียงให้แก่กลุ่มเกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
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-คณะกรรมการผู้ใช้น้า คือ เกษตรกรมีการจัดตังกลุ่ม/องค์กรขึนอย่างเป็นทางการ
โดยมีการจัดโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า
-การมีส่วนร่วมของเกษตรกร คือ ภายใต้โครงสร้างรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า
เกษตรกรได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตร ยกตั ว อย่ า งเช่ น
กระบวนการจัดสรรน้า การดูแลรับผิดชอบระบบชลประทาน การบริหารจัดการภายในกลุ่ม เป็นต้น
-กฎระเบียบ คือ เมื่อเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร เช่น ด้านแหล่งน้าต้นทุน ด้านการจัดสรรน้า และด้านการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
เป็นต้น
-การบรู ณาการ คือ การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรไม่ ใช่ มุ่งเน้นเฉพาะการ
จัดหาแหล่งน้าหรือการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านัน แต่ยังต้องให้ความส้าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านการปลูกพืช ด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันอย่างผสมผสานเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
จากองค์ประกอบทัง 3 ประการข้างต้น น้ามาสรุปเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่ว มมือ
รวมถึงรูปแบบเครือข่ายร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวทางด้าเนินการวิจัยไว้ ดังนี
3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย
3.2 การเลือกพืนที่ในการศึกษา
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย
การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เป็น
แนวทางในการแสวงหาค้าตอบต่อค้าถามการวิจัยที่ ได้ก้าหนดไว้ โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการอธิบายกระบวน
ที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเข้าใจต่อรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.2 การเลือกพืนที่ในศึกษาการวิจัย
การเลือกพืนที่ในการศึกษานัน ผู้วิจัยได้เลือกพืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นอื่น ๆ หน่วยงาน
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ราชการในจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจากการศึกษาเอกสารข้อมูลและการลงพืนที่ในเบื องต้น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีการขยายความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้า
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตังแต่ปี 2553 มีการท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการน้าร่องการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี 2554 มีการท้าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ในปี 2556 มีท้าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพืนที่ทางการเกษตร ในปี
2556 มี ก ารท้ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการจั ด ตั งองค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด ท้ า บริ ก าร
สาธารณะด้านชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงมีการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 ร่วมกันของศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อ
จังหวัดอุบลราชธานี
และในปี 2557 มีการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้า
โดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2 โดยภายใต้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบการ
จัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ส้ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ขยายโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร 6 โครงการ ประกอบด้วย (ธนชัย แสงจันทร์, 2560)
1) โครงการ แนวทางการบริหารจัดการชลประทานที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่การเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรต้าบลยางสักกะโพหลุ่ม อ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
2) โครงการ การบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3) โครงการ การจัดการความรู้และการขยายผลการบริหารจัดการน้าจากระดับหมู่บ้านสู่
ระดับต้าบลของต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1
4) โครงการ แนวทางการจัดสรรน้าเพื่อการใช้ประโยชน์ของต้าบลกุศกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม
5) โครงการ รูปแบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลุ่ม
เกษตรกรชลประทานระบบท่อ ต้าบลท่าเมือง อ้าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
6) โครงการ รูปแบบการพัฒนาพืนที่พิเศษร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นอกจากนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียังอยู่ในการติดตามผลการด้าเนินงาน
รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะของคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมี
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การบริหารจัดการแหล่งน้าในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ส้านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560)

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลื อกเฉพาะกลุ่มตัวอย่ างเกี่ยวข้องภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนี
3.3.1 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ แ ก่ ตั ว แทนฝ่ า ยบริ ห ารและ
ข้าราชการประจ้าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร จ้านวน 4 คน
3.3.2 กลุ่มเกษตรกรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
ความส้าเร็จหรือมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร จ้านวน 8 คน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
3.4.1 แนวค้าถามที่ใช้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค้าถามในลักษณะปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงข้อมูลที่ถูกถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
3.4.2 เครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกบทสนทนา
3.4.3 กล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพระหว่างการ
เก็บข้อมูล

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั งนี เป็ น การวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการรวบรวม ข้ อ มู ล เอกสาร
(documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี
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3.5.1 การการรวบรวมข้ อ มู ล เอกสาร โดยการเก็ บ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และผลการด้าเนินงานของภาคีเครือข่าย โดยแบ่งกลุ่มเอกสารในการศึกษา ดังนี
3.5.1.1 เอกสารด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท้าความตกลงร่วมมือกันจัดท้าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
3.5.1.2 เอกสารที่ก้าหนดแนวทางขันตอนกระบวนการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า ประกอบด้วย
1) เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้าได้แก่ บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการน้าร่องการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้า
โดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2554, บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
พัฒนาพืนที่ทางการเกษตรและบันทึกข้อตกลงการจัดตังองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อจัดท้า
บริการสาธารณะด้านชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2556, และบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.
2557
2) ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีเครือข่าย
3) แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ของศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อ จังหวัดอุบลราชธานี
4) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.5.2 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informants) ด้ ว ยแบบ
สั ม ภาษณ์ ที่ เ ป็ น ค้ า ถามลั ก ษณะปลายเปิ ด โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และร่ ว ม
แลกเปลี่ยน รวมทังพูดคุยและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึน ด้วยการบันทึกเทปการ
สัมภาษณ์และการจดบันทึก เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านเครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยออกเป็น 2
กลุ่ม คือ ผู้บริหารและข้าราชการประจ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรภายใต้เครือข่าย โดยก้าหนดขันตอนการสัมภาษณ์ ดังนี
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3.5.2.1 ด้ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านนโยบายและกระบวนการที่ก่อให้เกิดการท้างานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
รวมถึ งการบริ หารเครื อข่ ายในการบริ หารจั ดการน้ าเพื่ อการเกษตรขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
อุบลราชธานี
3.5.2.2 ด้ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากตั ว แทนกลุ่ ม เกษตรกรที่ เ ป็ น ภาคี
เครือข่าย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกระบวนการบริหารจัดการน้าภายในกลุ่ม รวมถึง
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
3.5.3 การสั ง เกตการณ์ (Observation) บริ บ ทพื นที่ ข องกลุ่ ม เกษตรกร
กระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ าของเกษตรกรภายใต้ เ ครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ เพื่อให้ ได้ ข้ อ มู ล ด้ า น
กระบวนการบริหารจัดการน้าภายในกลุ่ม รวมถึงรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมทังจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์โดย
อาศัยการตีความประกอบหลักฐาน และวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
และความเกี่ยวโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะน้าไปสู่ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตลอดจนน้า
ข้อมูลที่ได้มาจัดระบบและเรียบเรียงเนือหาในเชิงตรรกะ และค้นหาข้อสรุป จึง น้ามาเขียนรายงาน
ผลการวิจัยในรูปของการพรรณนา (รัตนะ บัวสนธ์ , 2555, น. 44–46; สุภางค์ จันทวานิช , 2553, น.
57) โดยผู้วิจัยน้าเสนอประเด็นต่อไปนี
1) การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2) กรณีศึกษา: การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3) ความสัมพันธ์ ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อ
การเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ลงพืนเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร ดังที่ผู้วิจัยจะได้น้าเสนอในประเด็นต่อไปนี
4.1 การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4.2 กรณีศึกษา: การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4.4 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

4.1 การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4.1.1 ความเป็นมาเชิงนโยบายด้านการบริ หารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลายน้า มีแม่น้าหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหล
มาบรรจบกัน ดังภาพที่ 4.1 โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะแม่น้าและล้าธารที่ส้าคัญ ๆ ดังนี (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2560ก, น. 45)
1) แม่น้าโขง (หมายเลข 1 ภาพที่ 4.1) เป็นแม่น้าที่ไหลผ่านหลายประเทศโดยไหล
ผ่านจังหวัดอุบลราชธานีในอ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมืองใหม่ไปบรรจบ
กับแม่น้ามูลที่อ้าเภอโขงเจียมอันเป็นเส้นกันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2) แม่น้ามูล (หมายเลข 2 ภาพที่ 4.1) เฉพาะตอนที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี
มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตรไหลผ่านอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอ
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พิ บู ล มั ง สาหาร และไหลลงสู่ แ ม่ น้ า โขงที่ อ้ า เภอโขงเจี ย ม และบริ เ วณดั ง กล่ า วก็ ก ลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่เรียกว่า แม่น้าสองสี
3) แม่ น้ า ชี (หมายเลข 3 ภาพที่ 4.1) เป็ น สาขาใหญ่ แ ม่ น้ า มู ล ไหลผ่ า นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีในท้องที่อ้าเภอเขื่องในและบรรจบกับแม่น้ามูล ซึ่งแม่น้าชีมีน้าไหลผ่านตลอดปี แต่ในช่วง
ฤดูแล้งจะมีปริมารน้าเหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะสามารถน้าไปใช้ในการเกษตรได้
4) ล้าโดมน้อย (หมายเลข 4 ภาพที่ 4.1) ต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาดงรัก ไหลผ่าน
อ้าเภอบุณฑริก อ้าเภอสิรินธร และไหลลงสู่แม่น้ามูลที่อ้าเภอโขงเจียม มีความยาวประมาณ 150
กิโลเมตร ที่บริเวณแก่งแซน้อย ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สร้างเขื่อนสิรินธร
ปิดกันล้าโดมน้อยเป็นแหล่งกักเก็บน้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี
5) ล้าโดมใหญ่ (หมายเลข 5 ภาพที่ 4.1) ต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาดงรัก ไหลผ่าน
อ้าเภอน้ายืน อ้าเภอเดชอุดม ไหลลงสู่แม่น้ามูลที่บ้านปากโดม อ้าเภอพิบูลมังสาหาร มีความยาว
ประมาณ 250 กิโลเมตร
6) ล้ า เซบก (หมายเลข 6 ภาพที่ 4.1) เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งอ้ า เภอเมื อ ง
อุบลราชธานี กับอ้าเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี โดยไหลผ่านอ้าเภอตระการพืชผล อ้าเภอ
ดอนมดแดง อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก และไหลมาบรรจบกับแม่น้ามูลที่อ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
7) ล้าเซบาย (หมายเลข 7 ภาพที่ 4.1) ไหลมาจากจังหวัดยโสธร ผ่านอ้าเภอเขื่องใน
อ้าเภอม่วงสามสิบ และอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี โดยเป็นเส้นแบ่งเขตทัง 3 อ้าเภอ ไหลลงสู่แม่น้ามูลที่
อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
นอกจากนี ยังมีล้าน้าสาขาอีกหลายสาย อาทิเช่น ล้ามูลน้อย ห้วยขะยุง อีกทังยังมีเขื่อน
ขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้าไว้ ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค และท้าการเกษตรกรรม จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้าไว้ รวมทังผลิตกระแสไฟฟ้า จ้านวน 2 เขื่อน คือ
1) เขื่อนสิริธร ตังอยู่อ้าเภอสิรินธร ลักษณะอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดเขื่อนสูง 42
เมตร ยาว 950 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.50 เมตร เก็บน้าได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ ส่งน้าช่วยเหลือทางการเกษตร ได้ถึง 150,000 ไร่
2) เขื่อนปากมูล ตังอยู่ที่อ้าเภอโขงเจียม ลักษณะเป็นฝายกันน้าขนาดใหญ่ความสูง
เฉลี่ย 17 เมตร ยาว 300 เมตร ติดตังประตูควบคุมการระบายน้าฉุกเฉินขนาดใหญ่ 8 บาน สามารถ
ระบายได้สูงสุดถึง 18,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถระบายน้าหลากได้เท่ากับสภาพน้าเดิม
ติดตังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้ า 4 เครื่อง ผลิตก้าลังไฟฟ้า 136 เมกกะวัตต์ หรือปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์/
ชั่วโมง อ้านวยประโยชน์ด้านการเกษตรได้ประมาณ 1.6 แสนไร่
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ภาพที่ 4.1 แผนที่เส้นทางแม่น้าสายหลักในจังหวัดอุบลราชธานี
แหล่ ง ที่ ม า: โครงการวางและจั ด ท้ า ผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย (2560)
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อย่างไรก็ต าม จังหวัดอุบลราชธานียังคงประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อ การ
เกษตรกร กล่าวคือ ในพืนที่ลุ่มแม่น้ามูลจะพบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้า
ท่วมในฤดูฝน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี , 2560ก, น. 1–5) นอกจากนี ปรีชา พงษ์ทอง
(2561)2 ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้อธิบายถึงสภาพ
ปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีไว้ว่า
“พื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งซ้าซาก ทั้งที่จังหวัดมี
แม่น้าหลายสายไหลมาบรรจบกัน เช่น แม่น้ามูล แม่น้าโขง แม่น้าชี
แม่น้าลาโดมใหญ่ แม่น้าลาโดมน้อย และยังมีลาน้าสาขาอาทิ ลาเซบก
ลาเซบาย กระจายอยู่ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมยังขาดโอกาสทาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในฤดูฝ น
น้าจะท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ทาให้ประชาชนไม่สามารถทาการ
เพาะปลูกตามฤดูกาลได้ ในฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้าในการเพาะปลูก
ทั้งที่แหล่งน้ายังมีปริมาณที่เพียงพอ เพราะไม่มีระบบที่จะนาน้าจาก
แหล่งน้าขึ้นมาใช้”
ต่ อ มาเมื่ อ นายพรชั ย โควสุ รั ต น์ 3 ได้ รั บ เลื อ กตั งเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2547 และได้ด้ารงต้าแหน่ง 3 วาระติดต่อกัน นับตังแต่ปี พ.ศ. 2547-2557
ส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงดังกล่าวถือว่ามี
ความเข้มแข็งทางการเมืองอย่างมาก โดยการบริหารงานในสมัยที่ 1 พ.ศ. 2547-2550 ในด้านการ
บริหารจัดการน้า พบว่า แนวนโยบายด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
แนวนโยบายหลักยังคงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
กระทั่งนายพรชัย ได้รับการเลือกตังในสมัยที่ 2 (2551-2554) แนวนโยบายด้านการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรถือว่ามีความชัดเจนมากขึน นับตังแต่ การชูนโยบายการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ภายใต้ชื่อนโยบาย “แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน” และดังที่ปรากฏใน
ค้า แถลงนโยบายของ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ในด้านนโยบายแก้แล้ง
2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายปรีชา พงษ์ทอง

ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3 ปัจจุบันถูกระงับการปฏิบัติราชการตามค้าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตังและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด้ารง
ต้าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น
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ได้ก้าหนดกรอบนโยบายการพัฒนา ได้แก่ 1) ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงและแหล่งน้าธรรมชาติ 2)
ขุดคลองไส้ ไก่ส่ งน้าเข้าสู่ พืนที่การเกษตร 3) สร้างชลประทานระบบท่อ 4) จัดหาเครื่องสู บน้ าให้
พอเพียง 5) ส่งเสริมเกษตรกรให้ขุดสระน้าในไร่นา 6) สร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็กและฝายชะลอการไหล
ของน้าในพืนที่ต้นน้า 7) ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบบริหารจัดการน้าอย่าง
ยั่งยืน
นอกจากนี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียังมีแนวนโยบายในการบริหารงาน
โดยจัดแบ่งพืนทีอ่ อกเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ ดังนี
- โซนเหนือ ประกอบด้วย อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอนาตาล อ้าเภอ
ตระการพืชผล อ้าเภอกุดข้าวปุ้น
- โซนใต้ ประกอบด้วย อ้าเภอเดชอุดม อ้าเภอส้าโรง อ้าเภอน้ายืน อ้าเภอนาจะหลวย
อ้าเภอบุณฑริก อ้าเภอทุ่งศรีอุดม และอ้าเภอน้าขุ่น
- โซนตะวันออก ประกอบด้วย อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ อ้าเภอ
พิบูลมังสาหาร อ้าเภอสิรินธร อ้าเภอศรีเมืองใหม่ อ้าเภอนาเยีย อ้าเภอโขงเจียม
- โซนกลาง ประกอบด้วย อ้าเภอเขื่องใน อ้าเภอเมือง อ้าเภอตาลสุม อ้าเภอดอนมดแดง
อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก อ้าเภอม่วงสามสิบ
ต่อมาในสมั ย ที่ 3 (2555-2558) นายพรชัย โควสุ รัตน์ นายกองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยน้าประเด็นปัญหา
การบริ หารจั ดการน้ าเข้ ามาเป็ นหนึ่ งในนโยบายหลั กภายใต้ชื่ อ “น้ ำดี ถนนดี รำยได้ ดี สุ ขภำพดี
กำรศึกษำดี” ซึ่ง “นโยบาย น้าดี” เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการรวมน้าและกระจายน้าเข้าไปในพืนที่ท้า
การเกษตรของเกษตรกรที่มีพืนที่ท้าการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้มีน้าเพียงพอสามารถท้า
การเกษตรได้ โดยยึดหลักการ ดังนี
1) การรวมน้า ได้แก่ ขุดสระน้าในไร่นา โดยประชาชนออกค่าน้ามันเชือเพลิง การ
ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ห้วย หนอง คลอง บึง การก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้า ฯลฯ เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล สนับสนุนวัสดุและน้ามันเชือเพลิง โดยการจัดบริการสาธารณะร่วมกันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การกระจายน้า ได้แก่ ชลประทานระบบท่อ คลองชลประทาน คลองซอย คลองไส้
ไก่ ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อกระจายน้าเข้าสู่พืนที่เกษตรกรรม
ภายใต้หลักการดังกล่าวที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้าและการสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร โดยมีแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี
1) สนั บ สนุ น การขุ ด ลอกห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง และแหล่ ง น้ า ธรรมชาติ โดย
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2) สนับสนุนการขุดคลองส่งน้าเชื่อมระหว่างแหล่งน้าต้นทุนเข้าสู่พืนที่การเกษตร (ตา
ข่ายน้า)
3) สนับสนุนการสร้างชลประทานระบบท่อ ให้ประชาชนสามารถท้าการเกษตรกรรม
ได้ตลอดปี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝนทิงช่วง ปัญหาน้าท่วม ตลอดจนแก้ไขปัญหาการว่างงาน ปัญหาการ
อพยพแรงงานนอกฤดูกาล ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาหา
ทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ดีขึน
4) สนับสนุนการจัดหาเครื่องสูบน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5) ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้าในไร่ นา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน
เครื่องจักรกล โดยประชาชนสนับสนุนการด้าเนินงานอื่น ๆ ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
เข้าถึงการบริการจากภาครัฐเพิ่มยิ่งขึน ประชาชนมีแหล่งน้าต้นทุนในการปลูกพืชผักสวนครัวหรือเลียงสัตว์
อันเป็นปัจจัยพืนฐานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริฯ อันจะน้ามาซึ่งคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึนของประชาชน
6) สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก และฝายชะลอการไหลของน้าในพืนที่ต้น
น้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กลุม่ ประชาชนเป็นผู้ด้าเนินงานก่อสร้าง
7) สนั บ สนุ น การบูรณาการความร่ว มมือกับหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดระบบ
บริหารจัดการน้าที่ยั่งยืน ทังด้านองค์ความรู้ เทคนิค วิชาการ งบประมาณและบุคลากรมาใช้ในการ
บริหารจัดการน้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการด้าเนินนโยบายในการพัฒนา
แหล่งน้า ระบบการจ่ายน้า และระบบการบริหารจัดการน้าในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยได้ก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
พืนที่ใกล้แหล่งน้าธรรมชาติและอยู่นอกเขตชลประทานหรือเขตที่ชลประทานไปไม่ถึงให้สามารถมีน้า
ส้าหรับเพาะปลูก ทังในช่วงที่ฝนทิงช่วงและการปลูกพืชนอกฤดูได้ โดยจัดส่งน้าเข้าพืนที่การเกษตรได้
ตามต้องการและส่งเสริมพืนที่ที่เหมาะสมใกล้แหล่งน้าให้สามารถน้าน้ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้
นอกเหนือจากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ ด้วยโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
4.1.2 โครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี
ภายหลังการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการถ่าย
โอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมชลประทานในฐานะหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรมาตังแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี 2475 ผลจากการกระจายอ้านาจกรมชลประทานได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจ นับตังแต่ พ.ศ.
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2546 ต่อมาได้ออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ระเบียบดังกล่าวกรมชลประทานได้ถ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก แหล่งน้าขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ การสูบน้าด้วยไฟฟ้าให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอ้านาจหน้าที่
และภารกิจในการจัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้าเพื่อการเกษตรในชุมชนท้องถิ่น
นับตังแต่ปี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบนได้ด้าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ท้านาในฤดูแล้ง เน้นพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนไม่สามารถท้าการเพาะปลูกได้ โดยใช้เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิว จ้านวน 20 เครื่อง
ได้รับโอนจากกรมชลประทานเมื่อปี พ.ศ. 2548 และเครื่องสูบน้าขนาด 3 นิว, 6 นิว ที่จัดหาเองจ้านวน
30 เครื่อง รวมทังสิน 50 เครื่อง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2559, น. 36) โดยสูบน้าจาก
แหล่งน้าธรรมชาติเข้าพืนที่การเกษตรโดยวิธีส่งผ่านคลองดินที่สมาชิกเกษตรกรร่วมแรง ร่วมใจกัน
จัดท้าขึนเพื่อให้น้าไหลส่งไปตามพืนที่การเกษตร โดยอาศัยความลาดเอียงของพืนที่ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน
คือ การกระจายน้าไม่สามารถท้าได้อย่างทั่วถึงและได้พืนที่ที่จ้ากัด ประชาชนได้รับผลประโยชน์น้อยราย
และไม่ทั่วถึงทังจังหวัด (กรุงไท นพรัตน์, 2557, น. 7) แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะ
ได้รับการถ่ายโอนเครื่องสูบน้าจากกรมชลประทาน แต่เครื่องสูบน้าบางส่วนช้ารุดใช้งานไม่ได้ ดังค้ากล่าว
ของ กิ ติ พั ฒน์ หล้ าค้ าแก้ ว (2561)4 ต้ าแหน่ งเจ้ าพนั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ซึ่ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการชลประทานระบบท่อในระยะแรก ซึ่งได้กล่าวว่า
“เราถ่ายโอนเครื่องสูบ น้าจากกรมชลประทานปี 2546 การถ่ายโอน
ของเขาหมายถึงว่า เขาจะจาหน่ายแล้ ว ก็เลยถ่ายโอนมาให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนตอนนั้นเพราะว่าท้องถิ่นเรากาลังบูม
กาลังเปิดตัว เขาก็เลยมอบให้ บางส่วนรับมาก็ต้องมาซ่อม แต่ตอนนั้น
เราไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณในการซ่ อ ม เราก็ เ ลยมาคิ ด ว่ า ถ้ า เราท า
โครงการเบ็ดเสร็จปัญหาพวกนี้ก็จะน้อยลง โดยไม่ต้องตั้งงบซ่อม โดย
ทาสัญญากับกลุ่มเกษตรกร ให้เกษตรกรเป็นคนรับผิดชอบดูแลรักษา
เครื่องสูบน้า”

4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกิติพัฒน์ หล้าค้าแก้ว ต้าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ออกระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีพืนที่เพาะปลูกติดต่อกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการ
เพาะปลูกด้วยการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อในลักษณะของการท้างานร่วมกัน
เพื่อช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิกโดยการร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติตามแผนร่วมกันรับผิดชอบใน
ที่ดินและได้ผลประโยชน์ด้วยกันทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
2) เพื่อร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในการท้าการเกษตรกรรม
3) เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้สมาชิกกลุ่มอย่างยั่งยืน
4) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท้าโครงการ
เอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ โดยมีหลักคิด การบริหารจัดการน้าคือ ถ้าสามารถ
บริหารจัดการน้า ได้ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่ว มกัน
ระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใต้ข้อบังคับการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะท้าหน้าที่ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด
เส้ น ผ่ านศูน ย์ กลาง 6 นิ ว และ 8 นิว พร้อมอุปกรณ์ติดตังและท่อส่ งน้าแบบ PVC ขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 6 นิว พร้อมอุป กรณ์ส่วนควบ ในขณะที่ เกษตรกรหากจะเข้าร่ว มโครงการก็ ต้องมี การ
รวมกลุ่มและจัดโครงสร้ างในรู ปแบบคณะกรรมการที่เป็นทางการ เมื่อเกษตรกรน้าไปติดตั งแล้ ว
เกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ท้า
หน้าที่เป็นพี่เลียง นอกจากนีในการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรต้องด้าเนินการภายใต้ระเบียบ
ระเบี ย บองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การบริ ห ารจัด การน้า อย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี
โครงสร้ า งคณะกรรมการกลุ่ ม ประกอบด้ ว ย ประธานกลุ่ ม 1 คน รองประธาน 2 คน
เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน กรรมการกลางที่ประชุมใหญ่เลือกตัง 2 คน
นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 1 คน
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. เป็นผู้มีที่ดินหรือครอบครองที่ดินเพื่อท้าการเกษตรกรรม
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2. จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพนันด้วยตนเอง
3. สมาชิกในกลุ่มรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
4. สมาชิกกลุ่มต้องมีพืนที่เกษตรกรรม ติดต่อกับสมาชิกภายในกลุ่ม
5. จ้านวนสมาชิกของกลุ่ม จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ราย หรือมีพืนที่เพาะปลูกรวมกัน
ไม่น้อยว่า 200 ไร่
บทบาทของสมาชิก
1. ช้าระค่าสมาชิกแรกเข้าคนละ 100 บาทและช้าระเงินค่าบ้ารุงประจ้าปีตามจ้านวนเงินที่ที่
ประชุมใหญ่สมาชิกก้าหนดไว้
2. เข้าร่วมประชุมทุกครังเมื่อได้รับการบอกกล่าวหรือเป็นหนังสืออาจมีกิจธุระจ้าเป็นไม่ให้เข้า
ร่วมประชุมได้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกลุ่มล่วงหน้าหรือส่วนตัวเชิญสมาชิกเข้า
ร่วมประชุมจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึนไป
3. สมาชิกที่ใช้น้าจากต้องดูแลรักษาบ้ารุงเครื่องสูบน้าและตรวจเช็คท่อส่งน้าทุกครังตามที่
คณะกรรมการก้าหนด
4. ใช้น้ าตามแผนการใช้น้ าหรือกรอบเวรการใช้น้าตามที่คณะกรรมการกลุ่ มก้าหนดโดย
สมาชิกต้องแจ้งปริมาณน้าที่ต้องการใช้ชนิดของพืชและจ้านวนพืนที่เพาะปลูกเองคณะกรรมการกลุ่ม
ผ่านผู้แทนสมาชิกก่อนก้าหนดส่งน้าในแต่ละฤดูการผลิต
5. ไม่ปิดกันท่อส่งน้าให้เกิดความเสียหายและต้องบ้ารุงรักษาตามก้าหนดเวลาที่คณะกรรมการ
ได้แจ้งให้ทราบทุกครังหากไม่สามารถเข้าร่วมได้มีครังใดต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้แทน
สมาชิก
6. ช้าระค่าธรรมเนี ย มการสู บน้าตามที่ค ณะกรรมการก้าหนดเพื่ อเก็บรวบรวมไว้เ ป็ น ค่ า
บ้ารุงรักษาและด้าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น ค่าซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า ค่าน้ามันเชือเพลิง
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้า
บทลงโทษ
1. สมาชิกกลุ่มเอาชนะความแล้งด้วยชลประทานระบบท่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มจะต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายก้าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ก้าหนดไว้
2. ผู้ใดฝ่าฝืนนักร้องสูบน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาจจะเรียกมาตักเตือนก่อน
ถ้ายังปฏิบัติหรือความพืนฐานความเป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม ถ้ายังฝ่าฝืนคณะกรรมการอาจขอมติ
จากที่ประชุมใหญ่หัวจ่ายน้าให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้าสายนันพิจารณาให้ออกจากการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม
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3. ผู้ใดปิดประตูน้าเป็นเหตุให้น้าไหลไม่สะดวกหรือไม่ปฏิบัติตามมติ การบริหารของกลุ่ม
ถ้าตักเตือนแล้ ว ไม่เชื่อฟังอาจถูกปรับเป็นเงินหรือถูกลงโทษให้ ท้างานบริการสาธารณะตามมติที่
ประชุมกลุ่ม
4. ผู้ ใดท้าให้ ท่ อส่ งน้ าหรื ออาคารบั งคับน้ าหรื อเครื่ องสู บน้ าเสี ยหายอั นเกิ ดจากเจตนาหรื อ
ประมาทจะต้องชดใช้คืนในสภาพเดิมหรือถูกปรับตามค่าเสียหายที่เกิดขึนจริง
5. สมาชิกไม่มาใช้แรงงานร่วมกันในการท้ากิจกรรมภายในกลุ่มหรือไม่ส่งตัวแทนมาถูกเรียก
เก็บเป็นเงินหรืออย่างอื่นตามมติของกลุ่ม
เมื่อเกษตรกรมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบ
ท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรต้องด้าเนิ นการตามกระบวนการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี (กรุงไท นพรัตน์, 2557, น. 2–3; องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2557, น. 22–23)
1. ให้เกษตรกรผู้มีความเดือดร้อนและต้องการ รวมตัวกันจัดตังกลุ่มเกษตรกรโดยต้องเป็นผู้ที่
มีผืนนาติดต่อกัน และต้องมีคณะกรรมการและสมาชิกด้าเนินการในการบริหารจัดการน้าอย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่ออย่างชัดเจน และต้องก้าหนดระเบียบ ข้อบังคับประจ้ากลุ่มที่
ชัดเจน สามารถใช้ข้อบังคับโดยมติของสมาชิกกลุ่ม โดยยึดถือระเบียบว่าด้วยการจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นระเบียบหลัก
2. เมื่ อเกษตรกรจั ด ตั งกลุ่ ม แล้ ว จะติ ดต่ อประสานงานกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เพื่อส่งค้าร้องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยกลุ่มเกษตรกรต้องมีการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อยื่นเอกสารต่อองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
อุ บ ลราชธานี ในการบั น ทึ กรายงานการประชุ มสมาชิ ก กลุ่ ม จะต้ องมี รายงานการประชุ มแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการกลุ่ มอย่ างชัดเจน ประกอบด้วยประธานกลุ่ ม รองประธาน เลขานุการ นายทะเบียน
เหรัญญิก ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้าอย่างชัดเจน
3. เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ได้รับเอกสารค้าร้องจากกลุ่มเกษตรกรแล้ว
จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกประสานงานเพื่อส้ารวจความเหมาะสมของพืนที่ และแหล่งน้าต้นทุน พร้อมทัง
แนะน้าและชีแนะถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อ
พิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลต่อไป
4. เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความเหมาะสมสามารถด้าเนินการได้ และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ยืมใช้เครื่องจักรกลแล้ว จะมีการประสานให้กลุ่มเกษตรกรเข้ามา
ด้ า เนิ น การจั ด ท้ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื่ อ จั ด ท้ า บริ ก ารสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื นฐาน เพื่ อ ยื ม ใช้
เครื่ อ งจั ก รกลจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ก่ อ นให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรเข้ า มารั บ
เครื่องจักรกลที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในบางพืนที่ที่มีความยากล้าบากในการติดตัง
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อุปกรณ์เครื่องมือ ซึ่ง จ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือหนักเข้าด้าเนินการอาจจะใช้ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการขนย้ายเครื่องจักรกลช่วยได้อีกด้วย
5. เมื่อได้รับเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
เกษตรกรต้องด้าเนินการติดตังและวางระบบการเดินท่อ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน โดยทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะท้าการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคอยให้ค้าแนะน้า
ในการติดตังเครื่องสูบน้าและการวางระบบท่อส่งน้าเข้าสู้พืนที่การเกษตร เพื่อให้ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด
6. เมื่อระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี จะเข้าตรวจสอบครังสุดท้าย ก่อนให้กลุ่มเกษตรกรด้าเนินการฝังกลบเพื่อเป็นการ
รักษาวัสดุ อุปกรณ์ให้ใช้งานได้นานขึน
7. หลังจากด้าเนินการตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งานโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาแล้ว ทางองค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวัด อุบ ลราชธานี จะจั ดส่ งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการใช้งานโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ตรวจสอบการบริหารจัดการกลุ่ม การบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ และให้
ค้าแนะน้าหากกลุ่มประปัญหาในการใช้งานโครงการ และประเมินผลการด้าเนินงานในรอบที่ผ่านมา
เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ามีการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง
ได้รับประโยชน์การโครงการอย่างแท้จริง
8. การก้าหนดให้กลุ่มเกษตรกรยืมใช้ เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเอาชนะความ
แห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ก้าหนดการให้ยืมใช้
ไว้ 2 ช่วงฤดูกาลของการผลิต กล่าวคือ ห้วงการยืมที่ 1 ตังแต่ เดือน ตุลาคม – มีนาคม ของปีถัดไป
เป็นการยืมใช้ส้าหรับการปลูกพืชนอกฤดู (นาปรัง พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ) เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ
ห้วงการยืมที่ 2 ตังแต่เดือน เมษายน-กันยายน เป็นการเตรียมการส้าหรับเพาะปลูกในฤดูกาลปกติ
(เพาะปลูกได้เร็วกว่าปกติ) และในภาวะฝนทิงช่วง โดยกลุ่มเกษตรกรจะต้องยื่นความจ้านงต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ต่อไป
นโยบายการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี
ส่วนหนึ่งเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอ้านาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ้านาจหน้าที่ในการ
ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และประสาน
ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะการด้าเนินตามอ้านาจหน้ าที่
เท่านั น จุ ดเริ่ มต้น ของการบริ ห ารจัดการน้าเพื่ อการเกษตรส่ ว นหนึ่งเกิดจากวิสั ยทั ศน์ข องนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการริเริ่มในหลายโครงการ เช่น โครงการชลประทาน
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ระบบท่อ อีกทังการด้าเนินนโยบายยังให้ความส้าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ ด้วยการท้างาน
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง และหน่วยงานภาคประชาสังคมภายใน
จั งหวัด ดังค้ากล่ าวของ พรชัย โควสุ รัตน์ (2554, น. 42–43) ต้าแหน่ง นายกองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนัน ที่ได้กล่าวถึงหลักการท้างานของตนไว้ว่า
“การทางานจะประสบผลส าเร็จไปไม่ได้ หากผู้ นาในท้องถิ่นไม่ใ ห้
ความร่วมมือกันเพราะการร่วมมือถือว่าสาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่วมคิด
ร่วมทาร่วมแก้ปัญหาทั้งหมดก็เพื่อประชาชนที่สาคัญต้องมีแนวคิดใน
การพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกแยกแบ่งพรรคแบ่ง
พวกโดยยึดการทางานภายใต้ข้อคิดที่ว่าทางานให้เปรียบเสมือนว่าทา
การบ้านมากกว่าทาการเมืองแล้วทุกคนจะมีความสุขและอยากให้ทุก
คนน้ อมน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว มาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประชาชน”
ด้วยแนวทางการท้างานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึน โดยขยายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ตามล้าดับ ดังนี
1. โครงการน้า ร่ องการบริ ห ารจั ดการน้า เพื่ อ การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี
ระยะเวลา 3 ปี (2553-2556) การประชุมเพื่อแนะน้าโครงการเสริมสร้างความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่างท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนจากโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
ความร่ ว มระหว่ า งประเทศญี่ ปุ่ น (Japan International Cooperation Agency หรื อ JICA) ได้
ผลักดันในการความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งน้า ในพืนที่อ้าเภอตระการพืชผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มีการขยายความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้า โดยเริ่มต้นตังแต่ปี 2553 มี
การท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการน้าร่องการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัดอุบลราชธานี มีภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 10 องค์กร ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2) องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาย อ้าเภอตระการพืชผล
3) องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกุง อ้าเภอตระการพืชผล
4) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุศกร อ้าเภอตระการพืชผล
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5) องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยฝ้ายพัฒนา อ้าเภอตระการพืชผล
6) องค์การบริหารส่วนต้าบลเซเป็ด อ้าเภอตระการพืชผล
7) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าแข้ อ้าเภอตระการพืชผล
8) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแดง อ้าเภอตระการพืชผล
9) องค์การบริหารส่วนต้าบลตากแดด อ้าเภอตระการพืชผล
10) องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกจาน อ้าเภอตระการพืชผล
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มี วัตถุประสงค์หลักในการด้าเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมี ดังนี
1) การด้าเนิน งานด้านการรวมน้า ประกอบด้ว ย การขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ
การขุดสระน้าในไร่นาประชาชน การพัฒนาการพัฒนาพืนที่รับน้าแก้มลิง ตามแนวพระราชด้าริการ
ก่อสร้างท้าร่ มเมืองฝายเพื่อกักเก็บน้าเป็นแหล่ งน้าต้นทุนในการท้าการเกษตรการพัฒนาแหล่ งน้า
บาดาลเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและสร้างความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อมในพืนที่
2) การด้าเนินงานด้านการกระจายน้าประกอบด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งน้า เช่น
การก่อสร้างคลองชลประทานคอนกรีต หรือดิน คลองไส้ไก่ ชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพืนที่การส่งน้าระหว่างแหล่งน้าต้นทุนด้วยกันและการสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
3) การด้าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร
จัดการน้าประกอบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการร่ว มด้าเนินงานของกลุ่ มเกษตรกรในการ
บริหารจัดการน้าในพืนที่
2. ในปี พ.ศ. 2554 มีการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้า
โดยชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย เพื่อ ท้ อ งถิ่ น ระหว่างองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด อุบลราชธานี ,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
นางมัสยา ค้าแหง ผู้แทนจากฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพืนที่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า
ในฐานะที่ สกว.มีหน้าที่สนับสนุนการวิจัย ประกอบกับได้ดูแลโครงการจัดการน้าของ จ.อุบลราชธานี
ต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ซึ่งจนถึงขณะนีมีมากกว่า 70 โครงการ ทังในด้านทรัพยากรธรรมชาติ, การเกษตร,
สั ง คมวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ จึ ง เข้ า มาเป็ น สื่ อ กลางพร้ อ มชั ก ชวนเพื่ อ นบ้ า นทางวิ ช าการอย่ า ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดการวางแผนจัดการน้าด้วยงานวิจัยตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรพร้อมด้วย
งบประมาณสนับสนุนตามนโยบายองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ในขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยึดหลักการท้างานแบบ “แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน”
โดยใช้หลักการ “รวมน้าให้ได้” โดยการสร้างแหล่งน้าและป่าต้นน้าให้สมบูรณ์ กับ “กระจายน้าให้เป็น”
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ด้วยการท้าชลประทานระบบท่อ โดยพยายามให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อให้องค์ความรู้ พร้อมทัง
สนับสนุนเครื่องสูบน้าและท่อส่งน้า เพื่อให้ชาวบ้านน้าไปจัดการในชุมชนเอง แต่กลายเป็นว่าเมื่อเวลา
ผ่านไปปัญหาก็ยังคงเกิดซ้า เพราะชาวบ้านตกลงบริหารจัดการเองไม่ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึง
ต้องคิดหาวิธีใหม่เพื่อหาวิธีจัดการน้าที่ยั่งยืน จึงได้หาแนวนโยบายในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรในโครงการชลประทานระบบท่อให้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยวัตถุประสงค์ของการการด้าเนินงานภายใต้ MOU 4 ฝ่าย มีวัตถุประสงค์หลัก 3
ประการ คือ
1) สนับสนุนให้ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดการพัฒนาระบบการจัดการน้าด้วย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
2) ผลั กดัน ให้ เกิดการบูรณาการการจัด การน้าจากงานวิจัยเพื่ อท้ องถิ่น ไปสู่ ก าร
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
3) สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้กระบวนการท้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และนักวิชาการระดับพืนที่ โดยล่าสุด ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี น้าชาวบ้านในพืนที่ 4 อ้าเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ท้าวิจัยเพื่อท้องถิ่น 6
โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ต้าบลบุ่งมะแลง อ้า เภอ
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2) โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงประกอบการของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้าชลประทานระบบท่อถ้าขุนแผน ต้าบลอ่างศิลา อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
3) โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับพืนที่เหนืออ่าง
เก็ บ น้ า ห้ ว ยถ้ า แข้ ข องชุ ม ชน ต้ า บลบ้ า นแดง อ้ า เภอตระการพื ช ผล จั ง หวัด
อุบลราชธานี
4) โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาชุมชนบ้านผาชั น สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การ
บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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5) โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการใช้ทรัพยากรดินและน้าเพื่อการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านโนนศาลา ต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี
6) โครงการวิจัยแนวทางการขยายผลการจัดการน้าเพื่ อการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พืนที่ของชุมชนบ้านนาห้าง ต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
7) โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการชลประทานระบบท่อที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่
เกษตรกรของชุมชนบ้านนาขาม ต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
8) โครงการวิ จั ย แนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า เพื่ อ
การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่มีพืนที่นอกเขตปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา
กลุ่ ม เกษตรกรชลประทานระบบท่ อ ต้ า บลค้ อ ทอง อ้ า เภอเขื่ อ งใน จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
3. ในวันที่ 5 กันยายน 2556 มีท้าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพืนที่
ทางการเกษตรระหว่ างองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลค้ อทอง อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ,
องค์การบริหารส่วนต้าบลฟ้าห่วน อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบการจัดการ
น้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในปี 2554
4. ในวัน ที่ 6 กัน ยายน 2556 มีการท้า บัน ทึกข้อ ตกลงการจัด ตังองค์กรความร่ ว มมื อ
ระหว่างท้องถิ่นเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะด้านชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
ภาคีสมาชิก ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 7 องค์กร ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2) องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนมดแดง อ้าเภอดอนมดแดง
3) องค์การบริหารส่วนต้าบลเหล่าแดง อ้าเภอดอนมดแดง
4) องค์การบริหารส่วนต้าบลจิกเทิง อ้าเภอตาลสุม
5) องค์การบริหารส่วนต้าบลนาคาย อ้าเภอตาลสุม
6) องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งมะแลง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์
7) เทศบาลต้าบลท่าช้าง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์
นอกจากนียังมีการจัดท้ายังการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ร่วมกันของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี
5. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2 (2557-2560) ระหว่าง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี , มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี , มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

89
อุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย ในส่วนนี ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส้านักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิจั ย (สกว.) ในฐานะหน่ว ยงานวิจัยที่ส ร้างองค์ความรู้โ ดยการสนับสนุนการวิจัยที่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และนักวิชาการระดับพืนที่
โดยล่ า สุ ด ฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี และ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุบลราชธานี น้าชาวบ้านในพืนที่ 4 อ้าเภอของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ท้าวิจัยเพื่อท้องถิ่น 6 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการ แนวทางการบริห ารจั ด การชลประทานที่เ หมาะสมกั บสภาพพื นที่
การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรต้าบลยางสักกะโพหลุ่ม อ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี
2) โครงการ การบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพทางการเกษตร
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
3) โครงการ การจัดการความรู้และการขยายผลการบริหารจัดการน้าจากระดับ
หมู่บ้านสู่ระดับต้าบลของต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
4) โครงการ แนวทางการจัดสรรน้าเพื่อการใช้ประโยชน์ของต้าบลกุศกรโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม
5) โครงการ รูปแบบการจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อต้าบลท่าเมือง อ้าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
6) โครงการ รูปแบบการพัฒนาพืนที่พิเศษร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีการท้าบันทึกข้อตกลงหลายฉบับ และมีภาคีเครือข่ายจาก
หลายหน่วยงาน แต่พบว่า ความร่วมมือในบางเรื่องยังไม่มีการด้าเนินการหรือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
ยกตัวอย่างเช่น บันทึกข้อตกลงการจัดตังองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะ
ด้านชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหาทางการเมือง กล่าวคือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกระงับการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2557 การไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นจึง

90
ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในบางเรื่องไม่มีความชัดเจนตามไปด้วย ดังค้ากล่าวของ
สถิตย์ เสนา (2561)5 ที่ได้กล่าวว่า
“ที่ผ่านมา อบจ. มีการเปลี่ยนผู้บริหารมาแล้ว 2 คน การเปลี่ยนผู้บริหาร
มั น ก็ มี ผ ลกระทบโดยตรงอยู่ แล้ ว ท าให้ งานต่ าง ๆ มั นดร็ อป ซาลง
การขับเคลื่อนหากพูดตามตรงมันก็ยังไม่เต็มสูบ แรก ๆ ก็เหมือนกับเราขี่
รถใหม่เครื่องมันก็ยังแรง พอรถมันเก่าไปแรงก็น้อยลง แต่ถามว่าวิ่งไหม
มั นก็ ยั งวิ่ งอยู่ หากมี การเลื อกตั้ งครั้ งต่ อไปก็ คงยั งจะมี แนวทางที่ จ ะ
ด าเนิ นต่ อไป แต่ ว่ าการด าเนิ นการจะเต็ มสู บหรื อไม่ นั้ นก็ ขึ้ น อยู่ กั บ
ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะมาให้ ค วามใส่ ใ จ สนใจกั บ ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ผมว่าเป็นส่วนสาคัญ เพราะเขามีอานาจ
ในการกาหนดวงเงินงบประมาณในการพัฒนาต่าง ๆ ถ้าเมื่อไหร่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดนโยบายตรงกับความต้องการของ
ประชาชน จะทาให้ได้รับการตอบรับจากประชาชนสูง”
อย่างไรก็ตาม ยังมีเครือข่ายความร่วมมือที่มีการด้าเนินการอย่างต่ อเนื่อง นับตังแต่ปี พ.ศ.
2553 คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้โครงการชลประทานระบบท่อ รวมทังบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวได้น้ากลุ่มเกษตรกรโครงการ
ชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมเป็นพืนที่วิจัยและเกษตรกรก็
เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในฐานะ “นักวิจัยชาวบ้าน” ดังที่ผู้วิจัยจะได้น้าเสนอในประเด็นถัดไป

5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นายสถิตย์ เสนา ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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4.2 กรณีศึกษา: การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ลงพืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร จ้านวน 3 กลุ่ม ในพืนที่ 3 อ้าเภอ โดยเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้วิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้ข้อจ้ากัดด้านระยะเวลาและด้านงบประมาณในการลงพืนที่เก็บข้อมูล
แต่ละกลุ่มผู้วิจัยได้อธิบายถึง บริบทความเป็นมา การบริหารจัดการน้า และเครือข่ายความร่วมมือ
ของแต่ละกลุ่ม ตามล้าดับดังนี
1) กลุ่ มเกษตรกรบึ ง บรรจงโนนโพธิ์ ต้ า บลบุ่ ง มะแลง อ้ า เภอสว่ า งวี ร ะวงศ์ จั งหวั ด
อุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ในระยะแรกตังแต่ปี พ.ศ. 2552 และต่อมาได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2554 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
2) กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านท่างอย ต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้าจากสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียง
แห่งเดียวที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับโอนสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี จากส้านักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 อีกทังกลุ่ม
ชุมชนบ้านท่างอยยังเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดย
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนส่งเสริม
การวิจัย
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ต้าบลโนนกาหลง อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรได้เข้าร่วมเฉพาะโครงการชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดยกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนโครงการชลประทานระบบท่อ ในปี พ.ศ. 2556
4.2.1 การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต.บุ่งมะแลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี
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1) บริบทพืนที่การเกษตรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
พืนที่การเกษตรกรของกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบห่างจากแม่น้ามูลประมาณ 5
กิโลเมตร พืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินทราย ท้าให้มีการระบายน้าค่อนข้างดี จากลักษณะที่เป็น
ดิน ทรายท้าให้มีความสามารถในการดูดซับอาหารต่้า เมื่อท้าการเกษตรจึงมีความเสี่ยงได้ผลผลิตต่้า
กว่าเท่าที่ควร โดยบริเวณพืนที่การเกษตรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ อยู่ในเขตของสถานีสูบน้าและคลอง
ชลประทานของกรมชลประทาน ซึ่งตังอยู่ที่บ้านแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และยังมี
แหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าดังกล่าวได้ ท้าให้ในช่วง
ฤดูแล้งเกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการท้าการเกษตร ต่อมากลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์จึงได้
เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 4.2 ลักษณะพืนที่การเกษตรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ บ้านดอนพอก ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี
แหล่งที่มา: Google Maps
จากภาพที่ 4.2 พื นที่ ข องเกษตรกรมี ร ะบบชลประทานเพื่ อ การเกษตร แต่ เ กษตรกรไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากสถานีสูบน้าและคลองส่งน้าได้ เนื่องจากพืนที่ของกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจง
โนนโพธิ์อยู่บนที่สูง ซึ่งอยู่บริเวณตอนปลายของคลองชลประทาน และพืนที่การเกษตรกับสถานีสูบน้า
ยังมีโนนสูงกันอยู่ ท้าให้เมื่อเปิดเครื่องสูบน้า แรงดันน้าไม่สามารถดันให้น้าไหลมาถึงพืนที่ของกลุ่ม
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เกษตรกรได้ และเมื่อมีการสูบน้าจากแม่น้ามูลมาใช้เพื่อการเกษตรจะต้องใช้ต้นทุนสูง ดังค้ากล่าวของ
ศรีไพ กิ่งทอง (2561) 6 ที่กล่าวว่า
“คลองสายนี้ใช้เครื่องสูบน้าของกรมชลประทานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน
แพง สูบน้าขึ้นมาจากแม่น้ามูล โดยมีการก่อสร้างคลองสายนี้มานาน
แล้ว แต่เมื่อสูบน้าแล้วแรงดันน้ามาไม่ถึง เพราะพื้นที่ของพวกเราอยู่
ปลายคลอง เมื่อเปิดใช้คนที่อยู่ต้นคลองจะเปิดเอาหมด ทาให้บริเวณนี้
ไม่ได้ใช้น้า และการเก็บค่าใช้น้า จะเก็บชั่วโมงละ 70 บาท เราเคยใช้
ประมาณ 700 บาท เฉลี่ ยแล้ ว สั ปดาห์ ล ะ 1400 แต่น้าก็ยังมาไม่ ถึ ง
นอกจากนี้บางครั้งคลองก็รั่วยิ่งทาให้ปริมาณน้าที่ไหลมายังพื้นที่ของ
เราลดน้อยลง เราจึงตัดสินใจเลยใช้สถานีสูบน้าของบ้านแพง”
สภาพดังกล่าว เกษตรกรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ คลองชลประทาน
ดังกล่ าวได้ นอกจากนี เกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรน้า เช่น การขโมยน้า ปริมาณน้าไม่
เพียงพอ เป็นต้น ท้าให้คลองชลประทานถูกทิงร้างและไม่มีการบ้ารุงรักษา ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 ลักษณะคลองชลประทานในพืนที่กลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์
ถึงกระนันเกษตรกรก็ยังมีการท้านาปรัง โดยอาศัยการทดน้าตามล้าธารธรรมชาติ จากนัน
เกษตรกรก็จะใช้เครื่องสูบน้าขนาดเล็ก ขนาดท่อ 3 นิว 6.5 แรงม้า เพื่อสูบน้าไปยังพืนที่ ท้านาปรัง
6 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นางศรีไพ กิ่งทอง สมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ
แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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การท้านาปรังรูปแบบดังกล่าว ก็ท้าได้เฉพาะเกษตรกรที่มีเครื่องสูบน้าเป็นของตนเองเท่านัน อีกทัง
การท้าในลักษณะนีก็เป็นการท้าเกษตรในลักษณะต่างคนต่างท้า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ 2552 ได้มีนโยบาย
“แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน” จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามาในพืนที่ต้าบลบุ่งมะแลง
โดยลักษณะของโครงการชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็จะให้การสนับสนุน
เครื่องสูบน้า พร้อมอุปกรณ์ติ ดตังและท่อส่งน้าแบบ PVC พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบให้แก่เกษตรกรที่มี
ความต้องการ (ดังภาพที่ 4.4) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ติดตังและวางระบบท่อให้กับกลุ่ม
เกษตร รวมทังจัดอบรมวิธีการใช้งาน และการบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

ภาพที่ 4.4 เครื่องสูบน้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว
เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมี การรวมกลุ่ม จัดโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการ
ผู้ใช้น้า โดยการจัดตังกลุ่มจะยึดพืนที่ท้าการเกษตรเป็นหลัก คือ เกษตรกรที่มีพืนที่ทางการเกษตร
ติดต่อกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อ เมื่อจัดตัง
กลุ่มเสร็จเกษตรกรต้องท้างานร่วมกันตังแต่กระบวนการติดตังชลประทานระบบท่อ โดยเกษตรกรต้อง
ช่วยกันขนย้ายเครื่องสูบน้า ท่อส่งน้า จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายังพืนที่การเกษตรกร และ
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ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและการติดตังระบบชลประทานด้วยตนเอง ดังค้ากล่าวของ สมพร เข็ม
ทอน (2561)7 ทีก่ ล่าวว่า
“ในอดีตคนในชุมชนก็มีการทานาปรัง คือ ในฤดูแล้งแต่ละคนจะเอา
กระสอบบรรจุดิน ไปกัก น้ าในล าห้ว ยไว้ใ ช้ค ล้า ยกับ ฝายขนาดเล็ก
หลังจากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้า สูบน้าขึ้นมาทานาปรัง ต่างคนก็ต่างทา
ซึ ่ง จะท าได้เ ฉพาะคนที ่ม ีเ งิน ในการซื ้อ เครื ่อ งสูบ น้าเท่า นั ้น ต่อ มา
ผู้ใหญ่บ้านมีการทาประชาคมและมี อบจ. มาร่วมทาประชาคมด้วย
อบจ.ก็ได้นาโครงการชลประทานระบบท่อมาใช้เกษตรใช้ โดยคนที่จะ
เข้าร่วมต้องรวมกลุ่มและสมาชิกต้องมีพื้นที่ทาการเกษตรติดกัน เมื่อ
จัดตั้งกลุ่มได้แล้ว เราจะต้องไปช่ว ยกันขนย้ายเครื่องสูบน้าและท่อ
จาก อบจ. ด้ว ยตนเอง และค่า ใช้จ่า ยในส่ว นนี้พ วกเราก็ต้อ งออก
กันเอง”
การจัดตังกลุ่มเกษตรกรในปี พ.ศ. 2552 มีจุดประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี สนับสนุนชลประทานระบบท่อส้าหรับท้าการเกษตรในพืนที่ โดยกลุ่มชลประทานระบบ
ท่อบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต.บุ่งมะแลง จะอาศัยแหล่งน้าตามธรรมชาติที่เกษตรกรในพืนที่เรียกว่า บึงบรรจง
ในระยะแรกที่เกษตรกรเริ่มจัดตังกลุ่มพบว่ายังมีสมาชิกไม่มาก แต่ต่อมาเมื่อมีการด้าเนินโครงการและ
เกษตรกรที่ เ ข้ า มร่ ว มได้ ป ระโยชน์ กล่ า วคื อ เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มมี ช่ อ งทางในการท้ า การเกษตร
หลากหลายมากขึน กล่ าวคือ เกษตรกรสามารถท้านาได้ปีล ะ 2 ครัง และสามารถปลู กพืช อื่น ๆ
หมุนเวียนได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพด แตงโม พริก มะเขือ ฟักทอง ถั่วฝักยาว เป็นต้น ส่งผลให้
เกษตรกรรายอื่น ๆ ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มท้าให้กลุ่มมีสมาชิกและจ้านวนพืนที่ทางการเกษตรเพิ่มมากขึน
โดยมีสมาชิกทังหมด 47 ครัวเรือน มีพืนที่ทางการเกษตร ท้านา 250 ไร่ ซึ่งเกษตรกรมีระเบียบในการ
บริหารจัดการน้า ดังนี (วรงศ์ นัยวินิจ, วันเพ็ญ สุวรรณา และสถิต เสนา, 2557, น. 9)
2) การบริหารจัดการน้า ของกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต้าบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี
เมื่อมีการรวมกลุ่มเพื่อด้าเนินโครงการชลประทานระบบท่อ ก็ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบใน
การบริหารจัดการน้า ดังต่อไปนี
7 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสมพร เข็มทอน ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มบึงบรรจง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ

แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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1) จะต้องเก็บค่าบ้ารุงรักษาส้าหรับคนที่ใช้สูบน้าคนละ 100 บาท หากสมาชิกคนใด
ไม่ท้านาก็ไม่ต้องจ่ายค่าบ้ารุงรักษา
2) การจัดสรรน้าใช้รูปแบบการหมุนเวียนให้สมาชิก โดยสมาชิกให้ประธานและรอง
ประธานดูแลการจัดสรรน้าด้วยการเปิดปิดเครื่องสูบน้าเป็นหลัก
3) เมื่อสมาชิกจะเปิดใช้เครื่องสูบน้าต้องแจ้งประธานหรือรองประธานทุกครัง เพื่อ
ท้าการบันทึกข้อมูลการใช้
3) แต่ละกลุ่มจะมีการตังกฎกติกาในการดูแลระบบจัดสรรน้าดังกล่าวตามมติที่ได้มี
การตกลงกัน ไว้ของแต่ล ะกลุ่ ม ทังนีแต่ละกลุ่ มจะมีการบริหารจัดการกลุ่ มของตนเองมีโ ครงสร้ าง
คณะกรรมการกลางเพื่อจัดการดูแลประสานงานระหว่างกลุ่ม
4) สมาชิกมีการรวบรวมเงินในแต่ละปีเ พื่อน้ามาเป็นเงินกองกลางในการซ่อมบ้ารุง
ชลประทานระบบท่อและเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่มด้วย
5) จะต้องเก็บค่าบ้ารุงรักษาส้าหรับคนที่ใช้สูบน้าคนละ 100 บาท หากสมาชิกคนใด
ไม่ท้านาก็ไม่ต้องจ่ายค่าบ้ารุงรักษา
แม้ว ่า เกษตรกรจะสามารถก่อ ตั งกลุ ่ม และมีแ นวทางการบริห ารจัด การข้า งต้น แต่เ มื ่อ
เกษตรกรเปิดใช้งานระบบท่อก็ต้องประสบปัญหาการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ยกตัว อย่างเช่น
สมาชิกบางคนไม่เคารพกฎระเบียบที่กลุ่มได้ตังเอาไว้ เนื่องจากการสูบน้าเข้าพืนที่การเกษตรของ
ตัวเองโดยไม่เป็นไปตามล้าดับที่ตกลงไว้ สมาชิกไม่ยอมปิดเครื่องตามเวลาที่ก้าหนด เนื่องจากน้ายัง
ไม่เพีย งพอต่อความต้องการ เป็น ต้น สิ่งนีส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างสมาชิก และท้าให้
เครื่องสูบน้าท้างานมากเกินไปจนเกิดการช้ารุดเสียหาย อีกทังการจัดประชุมเพื่อหารือในแต่ละครัง
สมาชิกจะมาประชุมแค่ห นึ่งในสี่ของสมาชิกกลุ่มเท่า นัน ส่งผลให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รับรู้ขา่ วสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกลุ่ม และไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยเฉพาะการ
ระดมทุนเพื่อเก็บไว้ซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชลประทานระบบท่อ รวมทังการบริหารจัดการก็ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สภาพปัญหาข้างต้นเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ในปี พ.ศ.
2554 จึงได้น้าปัญหาของกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในชื่อโครงการวิจัย
เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของกลุ่ ม เกษตรกร
ชลประทานระบบท่อ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายในหัวข้อ
ต่อไปนี
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3) เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์
ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี
เกษตรกรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี ภายใต้โครงการ
ชลประทานระบบท่อ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร แต่ในระยะแรกเกษตรกรก็ยังคงประสบ
ปัญหาในการใช้น้าจากชลประทานระบบท่อ กระทั่งในปี พ.ศ. 2554 มีความร่วมมือการพัฒนาระบบ
การจั ด การน้ า โดยชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , และส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงน้ากลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ เข้าไปเป็น
หนึ่งในพืนที่วิจัยภายใต้ ความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยมีเกษตรกรผู้ใช้น้า เข้าร่วมในฐานะนักวิจัยชาวบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีเข้าร่วมในฐานะผู้ก้าหนดนโยบายและสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการ
ชลประทานระบบท่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการมีหน้าที่อ้านวยความสะดวก
ในกระบวนการมี ส่วนร่วม และส้านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย ในบทบาทของผู้ประสานงานและ
ถ่ายทอดความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้าให้สามารถบริหารจัดการน้าชลประทาน
ระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ โ ครงการดัง กล่ าวได้ ด้า เนิ นกิ จ กรรมหลั ก 3 กิจกรรม แต่ล ะกิจกรรมใช้เ ครื่ อ งมื อ
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 1) การวิเคราะห์ปัญหาและก้าหนดแนวทางวิจัยร่วมกัน โดยใช้วิธีการ
ค้ น หาปั ญ หาที่ เ รี ย กว่ า PARDI (Problem-Actors-Resources-Dynamics-Interactions) มาใช้
PARDI เป็นวิธีการระดมสมองอย่างเป็นระบบได้ถูกน้ามาใช้เพื่อระบุปัญหาที่ชัดเจน ก้าหนดตัวผู้มี
ส่ว นได้เสีย แหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เกิดขึนกั บแหล่งทรัพยากรที่
ต้องใช้และปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 2) การศึกษาข้อมูล
และเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อจ้ากัดและโอกาสของการใช้น้าที่แตกต่ างกันไปในแต่ล ะกลุ่ม
3) การร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และก้ า หนดแนวทางแก้ ปั ญ หา โดยใช้ กิ จ กรรม Participatory
mapping และ Focus group จากสมมุติฐานว่าการแลกเปลี่ยนทัศนคติการจัดการน้าระหว่างกลุ่ม
ผ่านสื่อกลางคือแผนที่จะช่วยให้แต่ละกลุ่มเห็นประเด็นปัญหาที่ที่เกิดจากปัจจั ยทางกายภาพที่อาจจะ
แตกต่างกัน ไปตามต้าแหน่ งที่ตังทางภูมิศาสตร์ของแต่ล ะกลุ่ ม โดยการใช้เกมสวมบทบาทสมมุติ
(Role-Playing Game) (วรงศ์ นัยวินิจ, วันเพ็ญ สุวรรณา และสถิต เสนา, 2557, น. 8–12)
การด้าเนินโครงการ พบว่า พืนที่ของสมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ส่วนหนึ่งสามารถใช้น้า
จากสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ การสนับสนุนท่อส่งน้าเพื่อต่อขยาย
จากคลองสายหลัก จึงได้ด้าเนินการสนับสนุนท่อส่งน้าให้กับเกษตรกรในพืนที่ดังกล่าว นอกจากนี กลุ่ม
เกษตรกรยังมีแนวทางในการจัดสรรน้าที่เป็นรูปธรรมมากขึน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนฤดูการท้านาปรัง
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เกษตรกรจะมีการประชุมเพื่อท้าข้อตกลงร่วมกันเรื่องการจัดสรรจ้านวนพืนที่ ในการท้าการเกษตร
เพื่อให้ปริมาณน้าเพียงพอต่ อการท้าการเกษตร แนวทางปฏิบัติดังกล่าวท้าให้ เกษตรสามารถวาง
แผนการปลูกพืช และเกษตรกรก็ได้รับการจัดสรรน้าเพื่อท้าการเกษตรได้อย่างทั่วถึง ดังค้ากล่าวของ
สมพร เข็มทอน (2561)8 ที่กล่าวว่า
“ก่อนฤดูการทานาประธานกลุ่มจะเรียกประชุมเพื่อทาข้อตกลงในการ
ทานาว่า แต่ละคนจะสามารถทานาได้กี่ไร่ สถานที่ประชุมก็จะอยู่ตาม
ไร่ตามนา คือ ในปีนี้แม่ก็ได้ทานา 1 ไร่ น่าจะได้ข้าวประมาณ 15-20
กระสอบ แต่แม่ก็ปลูกอย่างอื่นด้วย บางครั้งก็ปล่อยน้าจากนาข้าวเพื่อ
ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่ว ปลูกมะเขือ ปลูกพริกขาย แต่ละคนก็ปลูกตามที่
ตนเองถนัด เลี้ยงปลาก็มี ส่ วนใหญ่เราจะปลูกไว้กินถ้าเหลือค่อยขาย
อย่างในปีนี้แม่ขายข้าวโพดได้เงิน 1,000 บาท ส่วนถั่วก็ขายได้วันละ
30-40 บาท แต่ละคนก็จะปลูกพืช ไม่เหมือนกัน และไม่ปลูกพร้อมกัน
เพื่อที่เราจะได้สลับกันขาย”
การด้าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ การบริหารจัดการกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึน ภายใต้ความ
ร่ ว มมื อ การพั ฒ นาระบบการจั ด การน้ า โดยชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น นอกจากนี
ภายหลังจากที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อ เกษตรกรมี โอกาสในการพัฒนา
อาชีพเพิ่มมากขึน เกษตรกรยังมีการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการปลูกพืช โดยเกษตรกรหันมา
ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแทนการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น ปลูกถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ข้าวโพด
พริก เป็นต้น ดังภาพที่ 4.5

8 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสมพร เข็มทอน ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มบึงบรรจง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ
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99

ภาพที่ 4.5 พืนที่การเกษตรของสมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์
เมื่อเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าในพืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปัจจัยเหล่านีเป็นพืนฐานส้าคัญที่ส่งผลให้เกษตรกรประสบความส้าเร็จในการท้า
การเกษตร ยกตัวอย่างเช่น นายสงวน จบศรี ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ใช้น้าในโครงการชลประทานระบบท่อกลุ่ม
บึงบรรจงโนนโพธิ์ ที่สามารถพัฒนาตนเองภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ จนได้รับการยกระดับเป็น
แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังค้ากล่าวของ สงวน จบศรี (2561) 9 ที่กล่าวว่า
“พ่ออยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรเพียงอย่างเดียว
เพราะที่จริงแล้วการทาเกษตรของพ่อ ถ้าไม่มีน้าต้นไม้หรือพวกผักที่
พ่อปลูกก็คงไม่ได้ออกดอก ออกผล เพราะการเกษตรอันดับแรกเรา
ต้องมีน้า พ่อก็ได้เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อของ อบจ. มา
ช่วยตั้งแต่ตอนต้น ในตอนแรกเราก็ทาแต่นาปี นาปรังทาไม่ได้เพราะ
ไม่มีน้า พอ อบจ. มีระบบท่อพวกเราก็สามารถทานาปรังได้ทาให้เรามี
ข้าวกิน อันดับสองตัวเกษตรอย่างพวกเราต้องมีความขยันตัวพ่อเอง

9 ข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ นายสงวน

จบศรี ต้าแหน่งสมาชิก กลุ่มเกษตรกรต้าบลบุ่งมะแลง และเจ้าของแปลง
ต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่
ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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ทุก วัน ต้อ งตื ่น แต่เ ช้า มาดูแ ลพืช ผัก ที ่เ ราปลูก อัน ดับ สาม เรื ่อ ง
อบายมุขต่าง ๆ พ่อไม่ยุ่งเกี่ยวเลย”
ถ้าเกษตรกรสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง เกษตรกรก็จะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ จนกลายเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาการเกษตร โดยหน่วยงาน
เหล่ า นี ก็ จ ะเข้ า มาหนุ น เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ เ ป็ น รู ป ธรรมมากขึ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่เข้ ามาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ใน
การท้าการเกษตรและสนับสนุนพันธุ์พืช และพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ดัง
ภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์
นอกจากนี พืนที่ดังกล่าวยังได้พัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ ภายใต้ชื่อว่า กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอก ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม
จ้ านวน 110 คน โดยนายสงวน จบศรี เป็นประธานกลุ่ ม เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอก แม้ว่ า
เกษตรกรจะมีการตังกลุ่มใหม่ แต่เกษตรกรก็ยังเป็นสมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ในฐานะผู้ใช้น้าและ
ฐานะสมาชิกกลุ่ม ในขณะที่สมาชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ก็ได้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน เช่น นางไกรสร พิมเบ้าธรรม นางสมพร เข็มทอน เป็นต้น ด้วยการ
ท้างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้าให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพทังด้านการบริหารจัดการน้า
และการพัฒนาด้านการเกษตรไปพร้อมกัน
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แม้ว่าเกษตรกรจะมีการพัฒนาทังด้านการบริหารจัดการน้าและการพัฒนาด้านการเกษตร
แต่พบว่า ยังมีปัญหาที่ท้าทายเกษตรกรในอนาคต และยังไม่มีแนวทางในการรองรับปัญหาท้าทาย
ดังกล่าว คือ ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตจากราคาน้ามันที่มีแนวโน้มสูงขึน ปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึน ท้าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึนตาม
ไปด้วย เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้น้ามันเชือเพลิงเพื่อสูบน้าไปยังพืนที่ทางการเกษตร หากเปรียบเทียบ
กับเกษตรกรที่สูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า ยิ่งเห็นความแตกต่างด้านต้นทุนอย่างชัดเจน ดังค้ากล่าวของ
สงวน จบศรี (2561) 10 ที่กล่าวว่า
“ระบบท่อของ อบจ. มันก็ดีที่ให้เราได้ทานาโดยไม่ต้องซื้อข้าวเขากิน
แต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากได้การสูบน้าแบบไฟฟ้า เพราะคนที่ใช้ไฟฟ้า
เขาได้จ่ายแค่ 200 ก็ได้เกี่ยวข้าวเลย คือ เขาจ่ายเป็นรายปี ปีละ 200
บาท แต่ระบบท่อของเราต้องจ่ายทุกครั้งเมื่อมีการสูบน้า กว่าข้าวจะได้
เก็บเกี่ยวก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ”
จะเห็นได้ว่า ปัญหาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในพืนที่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี ในระยะแรกไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แต่เป็นปัญหาเรื่องการขาด
ระบบชลประทานหรือเครื่องมือที่จะน้าน้าไปใช้ท้าการเกษตร ต่อมาเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการ
สนับสนุนเครื่องสูบน้าและท่อส่งน้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเกษตรกรต้อง
จั ดตังกลุ่ มและบริ ห ารจั ดการในรูปแบบคณะกรรมการ แต่เกษตรกรก็ยังคงประสบปัญหาในการ
บริหารจัดการกลุ่มส่งผลให้การจัดสรรน้ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กระทั่ งในปี พ.ศ. 2554 เกิ ดความร่ ว มมื อการพั ฒนาระบบการจั ดการน้ าโดยชุ มชนด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้น้าปัญหาของกลุ่ ม
เกษตรกรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพืนที่วิจัย ซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านีได้เข้ามาเติมเต็มด้ านองค์ความรู้ ด้วย
รูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และส้านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย ส่วนในด้านนโยบายการพัฒนาซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของการบริหาร
จัดการกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าของโครงการ
ชลประทานระบบท่อ จนสามารถผลักดันให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเกิดเป็น
10 ข้ อมู ล จากการสัม ภาษณ์

นายสงวน จบศรี ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้าบลบุ่งมะแลง และเจ้าของแปลง
ต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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รูปธรรม และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย คือ เกษตรกรผู้ ใช้น้า นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ในฐานะผู้สนับสนุนทังด้านนโยบาย งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
4.2.2 การบริหารจัดการนา้ เพื่อการเกษตรกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
1) บริบทพืนที่การเกษตรบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
พืนที่ท้าการเกษตรของเกษตรกรบ้านท่างอยเป็นจุดที่ใกล้บริเวณที่แม่น้าชี ไหลไปบรรจบกับ
แม่น้ามูลที่บ้านวังยาง รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดอุบลราชธานี บ้านท่างอยเป็นหมู่บ้านที่ตังอยู่
ในพืนที่ราบลุ่ม เป็นจุดเชื่อมต่อของแม่น้าส้าคัญ 2 สาย คือ แม่น้าชี และแม่น้ามูล ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่มี
ความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและการท้าการเกษตรของคนในชุมชน ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 บริบทพืนที่บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
ที่มา: Google Maps
โดยคนในชุมชนยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนใหญ่ยังคงท้านา ซึ่ง ปัญหาในการ
ท้านาของเกษตรกรบ้านท่างอยมีอยู่ 2 ประเด็น ดังนี
1.1 ปัญหาน้าท่วมพืนที่ท้าการเกษตร กล่าวคือ บ้านท่างอยตังอยู่ในพืนที่ราบลุ่ม
เป็นจุดเชื่อมต่อของแม่น้าส้าคัญ 2 สาย คือ แม่น้าชีและแม่น้ามูล และเป็นแหล่งน้าที่มีความส้าคัญ
ต่อการด้ารงชีวิตและการท้าเกษตรของคนชุมชน ในขณะเดียวกันสภาพดังกล่าวก็ท้าเกษตรกรต้อง
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เผชิญ กับ ปัญ หาน้ า ท่ว ม เนื ่อ งจากเป็น พื นราบลุ ่ม และต้อ งรับ มวลน้ า จากแม่น้ า มูล และน้ า ชี
โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูน้าหลาก ท้าให้น้าท่วมพืนที่ ท้าการเกษตร
เสียหายเกือบทุกปี เกษตรกรจึง ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการท้านาปรังชดเชย ดังค้ากล่าวของ ทวี สี
ทากุล (2561) 11 ที่กล่าวว่า
“พื้นที่ทากินบริเวณนี้ แต่ก่อนทาอะไรไม่ได้ทาได้เฉพาะนาปี แต่ถ้าปี
ไหนปริมาณน้ามากก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะน้าจะท่วมบริเวณนี้หมด
เพราะบริเวณนี้น้ามาจากทั้งแม่น้ามูล และแม่น้าชีไหลมารวมกันในฤดู
ฝน ลักษณะแบบนี้เราก็ได้เปลี่ยนมาทานาปรังทดแทน ตอนนั้นพ่อยัง
เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ขอเครื่องสูบน้าจาก อบจ. แต่เป็นเครื่องสูบน้าขนาด
เล็ ก เมื่ อ น ามาใช้ ก็ ใ ช้ ไ ด้ จ ากั ด และไม่ ทั่ ว ถึ ง จึ ง ได้ ท าเรื่ อ งไปยั ง กรม
ชลประทาน กระทั่งกรมชลประทานได้มาสร้างสถานีสูบน้าและคลอง
ส่งน้าให้ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร”
กลุ่มเกษตรกรผู้ท้านาปรังบ้านท่างอย เริ่มต้นจากนายทวี สีทากุล ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเกษตร
หมู่บ้าน และได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรอ้าเภอวารินช้าราบ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ปี 2541 และมีความสนใจที่จะท้านาปรัง โดยน้าน้าจากแม่น้าชีและแม่น้ามูลขึนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
จึงได้รวมกลุ่มกันขึนครังแรก ประมาณ 14 คน เพื่อขอสนับสนุนเครื่องสูบน้าจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้าชนิดเครื่องยนต์ที่มีข นาดของท่อส่ง
น้า 8 นิว พร้อมน้ามัน ต่อมามีชาวบ้านสนใจมากขึนจึงได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง จึงได้มี
การกระจายตามจุดต่าง ๆ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทังค่าน้ามันก็มีราคาแพงท้าให้มีต้นทุนสูง
ต่อมาปี 2546 จึงได้ขอเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าและท้าระบบคลองชลประทานแบบเปิดและ
ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2551 ด้วยจ้านวนงบประมาณจ้านวน 26 ล้านบาทจากกรมชลประทาน (ดังภาพที่
4.8) ในการติดตังสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า และสร้างคลองส่งน้า รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร (ทวี
สีทากุล อังกูล แสนทวีสุข และอุทัย อันพิมพ์, 2560, น. 78–81)

11 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่

2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

26 เมษายน พ.ศ.
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ภาพที่ 4.8 โครงการสถานีสูบน้าบ้านท่างอย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อมาส้านักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ได้ถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน้าบ้านท่างอยและ
คลองส่งน้าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากปัญหาด้านการ
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืนที่ คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลในพืนที่ไม่มีศักยภาพ
ในการรับโอนจากกรมชลประทาน ดังที่จะได้กล่าวในประเด็นต่อไปนี
1.2 ปัญหาด้านการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ แม้จะมี
การจัดตังสถานีสูบน้าในปี 2551 จากหน่วยงานภาครัฐแล้ว แต่ก็ไม่ได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลื ออย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีงบประมาณ จ้าเป็นต้องส่งมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืนที่ คือ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งหวาย แต่ปรากฏว่าไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืนที่ไม่มีงบประมาณเช่นเดียวกัน อีกทังยังมีปัญหาเรื่องพืนที่ท้าการเกษตรของเกษตรกร
บ้านท่างอยอยู่นอกเขตปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ เกษตรกรอาศัยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี ในขณะที่ดินท้ากินอยู่ในเขตการปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ดังค้ากล่าวของ ปรีชา
พงษ์ทอง (2561) 12 และทวี สีทากุล (2561) 13 ที่กล่าวว่า

12 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์

นายปรี ช า พงษ์ ท อง ต้ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยผั ง เมื อ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
13 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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“บ้านท่างอย คือพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อีกพื้นที่หนึ่ง แต่มีที่ทากินอยู่อีก
พื้ น ที่ ห นึ่ ง มี เ ยอะมากเราเจอปั ญ หาแบบนี้ ม าตลอด บ้ า นท่ า งอยก็
เช่นกัน มีแม่น้ามูล แม่น้าชีไหลผ่าน บ้านอยู่ท่างอยข้ามแม่น้ามูลมาทา
นา ซึ่งเป็นสมบัติของปู่ย่าตายายเขา เมื่อร้องขอจากชลประทานสร้าง
เสร็จต้องมีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ
การกระจายอ านาจปี 42 ไม่ มี ต าบลรั บ คนต าบลหนองบอกว่ า
ประชาชนที่มาใช้ประโยชน์เ ป็น คนอี กตาบลหนึ่ ง ส่ ว นคนตาบลบุ่ ง
หวายก็บอกว่าเป็นคนตาบลบุ่งหวายจริง แต่เอาเงินงบประมาณข้าม
เขตตาบลไปใช้ไม่ได้”
“แต่เ มื ่อ เราได้ส ถานีส ูบ น้ ามาแล้ว ก็ย ัง มีป ัญ หา เพราะว่า ไม่มี
หน่วยงานไหนรับจากกรมชลประทาน ติดต่ อ อบต. อบต.หนองบ่อก็
บอกว่า ตั้งแต่เริ่มพวกเราทาผิดเนื่องจากไม่ทาเรื่องขอสถานที่ พวก
เราทาโดยพละการณ์ ผมก็เหนื่อยเพราะต่อสู้มาหลายปี ต่อมาในปี
2552 ก่อสร้างสถานีเสร็จ แต่ก็เปิดใช้ไม่ได้ เพราะกรมชลประทาน
บอกว่า ไม่ม ีง บประมาณแล้ว ต้อ งให้ อบต. เป็น คนมารับ ต่อ แต่
ปรากฏว่า ไม่มี อบต. ไหนรับ อบต.หนองบ่อก็ไม่รับ พอมาหา อบต.
บุ่งหวายก็ไม่รับ เหมือนกัน แม้ว่าจะมีการโอนเงินให้ปีล ะ 200,000
แต่นายก อบต. ก็ปฏิเสธ และให้เหตุผลว่า ตนเองไม่มีศักยภาพ ตรงนี้
มันก็น่าคิดเหมือนกัน”
สภาพดังกล่าวท้าให้เกษตรกรบ้านท่างอยที่มีพืนที่การเกษตรในบริเวณดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองบ่อไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบชลประทานและ
เข้ามาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณส้าหรับการบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าและคลองชลประทานใน
โครงการสถานีสูบน้าบ้านท่างอยได้ ดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 สภาพปัญหาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
แหล่งที่มา: Google Maps
นอกจากนี พืนที่ถือครองและท้านาปรังของเกษตรกรดังกล่าว ตังอยู่ในเขตพืนที่ป่าสงวนที่
เรียกว่า ดงผักขา ซึ่งเกษตรกรที่ครอบครองจะมีสิทธิเพียงแค่การท้ากินเท่านัน ส่งผลให้เกษตรกรต้อง
ประสบปัญหาทังในเรื่องน้าและพืนที่ท้าการเกษตร
2) เครือข่ายการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
สภาพปัญหาข้างต้นเริ่มมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน เมื่อเกิดโครงการวิจัยเรื่อง การปรับตัวของ
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืนที่น้าท่วมซ้าซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี14 ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างนักวิจัย ผู้น้าชุมชน และ
เกษตรกร เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยการท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบ้ารุง

14 โครงการวิจัยเรื่อง

การปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืนที่น้าท่วมซ้าซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ต้าบล
บุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย อุทัย อันพิมพ์ และคณะ (2555) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เครื่องสูบน้าและระบบชลประทานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี ดังค้ากล่าวของ ทวี สีทากุล
(2561) 15 ที่กล่าวว่า
“แต่ก่อนมันมีอาจารย์จาก ม.อุบล ชื่ออาจารย์ อุทัย อาจารย์ได้เข้ามา
ทาวิจัย ถ้าตอนนั้นอาจารย์ไม่มาทางานวิจัย อบจ. ก็คงไม่รับรู้ปัญหา
ของบ้ านท่างอย ตอนนั้นอาจารย์เข้ามาทาวิจัยเรื่องน้าท่ว มซ้าซาก
อาจารย์ก็ได้เลือกบ้านท่างอยของเราเป็นพื้นที่ทาการวิจัย แต่ก่อนหน้า
นั้นก็มีนักข่าวชอง 11 ซึ่งเขารู้จักกับผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านของผมสมัยนั้น
เขาได้มาทาข่าวเรื่องน้าท่วมบ้านท่างอย อาจารย์อุทัยก็ได้เข้ามาทา
วิจัย อาจารย์ก็ได้เข้ามาคุยกับชาวบ้าน และได้ข้อสรุปให้เราทาเรื่องไป
หาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ฯ จนสุดท้าย อบจ. ก็ได้เข้ามารับถ่ายโอน
จากกรมชลประทาน”
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรื่องก็ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
และส้านักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน เข้ามาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้เกิดการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างชุมชน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน
และตัวแทนองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งหวาย ท้าให้ปัญหาของบ้านท่างอยเริ่มมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
มากขึน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพุดคุยหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีรับการถ่ายโครงการสถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
จากส้านักงานก่อสร้างที่ 7 ส้านักงานพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดอุ บลราชธานี ได้ ตกลงที่ จะรั บมอบโครงการชลประทาน
ระยะแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตังงบประมาณเพื่อการสนับสนุนเป็นจ้านวนเงิน
500,000 บาท ส้าหรับสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับระบบชลประทาน เช่น การจัดสร้างอาคารที่ท้าการ
ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโรงสูบน้า เป็นต้น
อี ก ทั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ยั ง มี น โยบายด้ า นการจั ด การน้ า เพื่ อ
การเกษตรทังจังหวัด ภายใต้โครงการ “ชลประทานระบบท่อ” เพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรในพืนที่
ต่อมาปี พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยส้านักงานจังหวัด อุบลราชธานี และสมาชิก
ชุมชนบ้านท่างอยร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบสถานีสูบน้าของบ้านท่างอยจากกรมชลประทาน
15 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลและซ่อมบ้ารุงระบบการสูบน้า รวมทังพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพของเกษตรกรผู้ใช้น้า ในขณะที่เกษตรกรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องกระแสไฟฟ้าใน
การสู บ น้ าและเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการดูแลรักษาคลองชลประทาน โดยบริห ารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการ
ในปี พ.ศ 2557 เมื่อมีการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
น้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2 (2557-2560) ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่อง
ตังแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเป็นความร่วมมือรูปแบบที่เป็นทางการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , และส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีวัตถุประสงค์การด้าเนินงาน 3 ประการ คือ
1) สนับสนุนให้ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดการพัฒนาระบบการจัดการน้าด้วย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
2) ผลั กดัน ให้ เกิดการบูรณาการการจัด การน้า จากงานวิจัย เพื่ อ ท้อ งถิ่ นไปสู่ ก าร
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
3) สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้กระบวนการท้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ความร่วมมือดังกล่าวฯ ได้น้าชาวบ้านในพืนที่ 4 อ้าเภอของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมมาท้า
วิจัยเพื่อท้องถิ่น 6 โครงการ โดยชุมชนบ้านท่างอยก็เป็นหนึ่งในพืนที่วิจัย ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย การ
บริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต.
บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี16 และในปี พ.ศ. 2558-2559 บ้านท่างอยก็ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการสร้างอาคารที่พักส้าหรับการดูแลระบบคลองส่งน้า
นอกจากนี บ้านท่างอยยั งได้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจั งหวัดอุบลราชธานี และ
โครงการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบน้าให้ครอบคลุมพืนที่ โดยมีการ
สนับสนุนดังนี (ทวี สีทากุล, 2561; ทวี สีทากุล อังกูล แสนทวีสุข และอุทัย อันพิมพ์, 2560, น. 95–96)
1) คลองไส้ไก่แบบท่อซีเมนต์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุน
งบประมาณในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการท้าคลองให้ ได้คลองส่งน้าแบบไส้ไก่ท่อปูนขนาดเส้น Ø
60 เซนติเมตร ยาว 300 เมตร
16 การบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย

อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2) สนั บสนุ นรถขุดลอกคลองไส้ ไก่แบบคลองดิน โดยองค์การบริหารส่ วนจังหวั ด
อุบลราชธานีให้การสนับสนุนรถแมคโครเพื่อขุดลอกคลองไส้ไก่แบบคลองดิน โดยให้ชาวบ้านออกค่า
น้ามันให้ เพื่อขุดลอกส่วนที่ตืนเขินน้าจะได้ไหลเข้าแปลงนาได้สะดวกรวมระยะทางประมาณ 300 เมตร
3) คลองไส้ไก่แบบท่อซีเมนต์ โดยโครงการวิจัยนีได้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน โดยได้จัดงบประมาณบางส่วนซือ
วัสดุอุปกรณ์ในการท้าคลองส่งน้าแบบไส้ไก่ท่อปูนขนาดเส้น Ø 60 เซนติเมตร ยาว 120 เมตร
ทังนี กระบวนการด้ า เนิ นงานข้ างต้น หน่ว ยงานจะมี บทบาทในการสนั บสนุ นเครื่ อ งไม้
เครื่องมือ และท้าหน้าที่เป็นพี่เลียง ขณะที่สมาชิกในชุมชนต้องด้าเนินการเองในรูปแบบที่เรียกว่า
“การลงแขก” คือ การที่สมาชิกทุกคนลงแรงช่วยกันท้าโดยไม่มีค่าตอบแทน
นอกจากนี กลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย ยังมีเครือข่ายพัฒ นาผลผลิ ตข้าวจากมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ชุมชนกับมหาวิทยาลัยท้างานร่วมกันมาก่อนแล้วในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก ต่อมาก็ได้ร่วมกันท้างานภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่ อท้องถิ่น ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความต่อเนื่องและยังมีแนวทางร่วมกันในอนาคตอีกด้วย ดังค้ากล่าวของ
ทวี สีทากุล (2561)17 ที่กล่าวว่า
“ท่านอาจารย์อุทัยได้เข้ามาช่วงปี 55 56 มาทาวิจัยเรื่องน้าท่วมซ้าซาก
พอปิดโครงการ ก็ได้มาทาวิจัยเรื่องการจัดการน้าร่วมกับชุมชนเพิ่งจบ
ไปปีที่แล้ว อนาคตอาจารย์ก็บอกว่าจะมีการส่งเสริมการแปรรูปข้าว ปี
นี้อาจารย์ก็ได้ติดต่อมาแล้วแต่ว่าผลิตไม่ทัน คือ จะทาเป็นข้าวเม่า ข้าว
ฮาง เขาจะให้เราทานาให้แต่ให้ส่งผลผลิตให้ตลอดปี จะทาเป็นข้าวเม่า
ก็จะให้เกี่ยวมันจะมีกลุ่มมารับ เพราะว่าจะทาให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้น ถ้า
แก่ขึ้นมาหน่อยก็จะทาเป็นข้าวฮาง คือ เป็นข้าวที่เขาเอาไปนึ่ง แล้วเอา
ไปตาก จากนั้นค่อยเอามาสี มันจะเป็นเหลืองหอม ๆ กับอีกเรื่องหนึ่งก็
จะให้ทาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวเกษตร”
ข้าวฮาง คือ ข้าวที่ผลิ ตโดยกรรมวิธีซึ่ งเป็ นภูมิปั ญญาท้ องถิ่นของคนผู้ ไทที่ท้ ากิ นกั นภายใน
ครอบครัว จากการสอบถามคนในท้องถิ่น ต้นก้าหนดของข้าวชนิดนีเกิดจากเกษตรกรในสมัยก่อนมีลูกมาก
และมีอาชีพหลักคือการท้านาเพื่อขายและเพื่อไว้บริโภคซึ่งอาหารที่บริโภคส่วนมากจะเป็นอาหารที่มีอยู่
17 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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ตามธรรมชาติจะไม่ค่อยมีการซือบริโภคกันเหมือนในปัจจุบัน และด้วยสภาพที่มีลูกมาก ข้าวที่เก็บไว้ในยุ้ง
ฉางไม่พอส้าหรับบริโภคและข้าวในนาก็ยังไม่แก่เต็มที่พอที่จะเก็บเกี่ยวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขาดความ
ต่อเนื่องระหว่างเข้าเก่าและข้าวใหม่ จึงได้มีการน้าข้าวที่แก่แล้วประมาณ 80% หรื อที่เรียกว่า “ระยะ
พลับพลึง” คือ ข้าวที่แก่กว่าข้าวที่น้ามาท้าข้าวเม่า แต่ยังไม่แก่จัด ส่วนข้าวเม่า คือ ข้าวเหนียวในระยะ
แป้งอ่อนที่ตังท้องออกรวงและผ่านระยะน้านมมาประมาณ 5-7 วัน ข้าวเริ่มมีเมล็ดเต็มเมล็ด โดยชาวบ้าน
จะเรียกข้าวฮางนีว่า “พี่ข้าวเม่าน้องข้าวสุก” (วไลพร พลอยวิเลิศ และปชญา บุญปก, 2557, น. 68)
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่างอยเริ่มจาก
เกษตรกรผู้ประสบปัญหาน้าท่วมซ้าซากได้ร่วมกันพูดคุยหาทางออกโดยมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการท้า
นาปรัง และด้าเนินการขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน แม้ว่าต่อมาบ้านท่างอยจะได้รับสถานีสูบ
น้าและคลองชลประทานเพื่อการเกษตร แต่ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่มี
ศักยภาพรับการถ่ายโอนสถานีสูบน้าและคลองชลประทาน กระทั่งเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
เกษตรกรได้เข้ามาเป็นนักวิจัยชาวบ้าน ได้มีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง น้ามาสู่การเกิดข้อตกลงร่วมกันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้ามารับ
มอบสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและคลองชลประทานจากส้านักชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
ด้วยเหตุนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน
และเป็นพี่เลียงให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมทังได้น้า ปัญหาดังกล่าวเข้าไปเป็นเครือข่ายเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการน้าและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของของเกษตรกรร่วมกับองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี , มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี , มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี , และ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3) การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน เกษตรกรผู้ใช้น้าจึงมีการตังกลุ่มใน
รูปคณะกรรมการ โดยมี 1 กลุ่มใหญ่ และแบ่งออกเป็น 12 กลุ่มย่อย โดยมีการก้าหนดระเบียบในการใช้น้า
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดปัญหาในการบริหารจัดการน้า ดังรายละเอียด
ต่อไปนี (ทวี สีทากุล, 2561; ทวี สีทากุล อังกูล, แสนทวีสุข และอุทัย อันพิมพ์, 2560, น. 95–96)
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. ผู้ท้านาปรังต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม
2. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องจ่ายเงินค่าบ้ารุงกลุ่มปีละ 100 บาท และค่าพัฒนาคลองส่ง
น้าปีละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท/ปี
3. สมาชิกของกลุ่มทุกคนจะต้องร่วมปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มทุกครัง ยกเว้นมีเหตุจ้าเป็น
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การจัดสรรน้าและการบ้ารุงรักษา
1. การเปิดน้า โดยจะเปิดเป็นกลุ่ม ตามวันที่มีค้าขอของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกผู้ใช้น้า
หมุนเวียนกันไปเป็นกลุ่ม
2. ผู้ดูแลคลองน้า การเปิดน้าทุกครั งจะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกลุ่มก่อนจึง
จะเปิดน้าได้
3. ผู้ดูแลเปิดน้า จะต้องดูแลท้าความสะอาดในบ้านพัก และบริเวณโรงสูบน้าให้
สะอาดอยู่เสมอ
4. สมาชิกทุกคนต้องดูแลท้าความสะอาดคลองในบริเวณเขตรับผิดชอบของกลุ่ม
ตนเองทุกกลุ่ม
5. การเก็บเงินค่าน้า เกษตรกรผู้ใช้น้าจะต้องจ่ายค่าสูบใช้น้าชั่วโมงละ 280 บาท
6. หั วหน้ ากลุ่ มย่ อยทุกกลุ่ ม จะต้องเป็นคนรับผิ ดชอบในการเก็บเงินค่ าไฟฟ้ า จาก
สมาชิกกลุ่มและน้าส่งประธานกลุ่มใหญ่เพื่อน้าไปจ่ายค่าไฟฟ้าต่อไป
บทลงโทษ
1. ถ้าบุคคลใดไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่ มในการท้าความสะอาดคลองและกิจกรรมต่าง ๆ
จะต้องปรับเป็นเงินวันละ 300 บาท/ครัง
2. ผู้ดูแลคลองน้า หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่ม กลุ่มจะตักเตือน 3 ครัง จากนัน
กลุ่มจะพิจารณาให้ออกจากสมาชิก
3. การขโมยน้า หากสมาชิกขโมยเปิดน้าโดยที่ไม่ใช่วันที่กลุ่มของตนเอง กลุ่มจะท้า
การตักเตือน หากพบว่า มีการตักเตือนเกิน 3 ครัง จะถูกลงโทษโดยให้ผู้ละเมิดเป็นผู้จ่ายค่าไฟในวัน
นันเพียงคนเดียว
อย่างไรก็ตาม ตังแต่มีการเปิดใช้สถานีสูบน้า สมาชิกก็ยังไม่ได้มีการละเมิดกฎการใช้น้าถึงขึน
ต้องปรับหรือไล่ออกจากกลุ่ม เนื่องจากเกษตรกรมีกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยการพูดคุย
ประนีประนอมภายในกลุ่ม โดยยึดหลักการช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกัน คือ เกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งก็ต้องดูแลคนที่อ่อนแอ อีกทังเกษตรกรทุกคนเห็นร่วมกันว่า การจะได้ระบบชลประทานนัน
เป็นเรื่องที่ยากล้าบาก ดังนันทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดีที่สุด ท้าให้ความขัดแย้งภายในกลุ่มลด
น้อยลง ดังค้ากล่าวของ ทวี สีทากุล, (2561) 18 ที่กล่าวว่า

18 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
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“เรื่องปัญหาภายในกลุ่ม ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ไม่ได้ถึงขั้นต้องมีการ
ปรับ มีแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมีปัญหาก็จะประชุมกันไกล่เกลี่ยกันก็
จบไป เพราะพวกเราเห็นว่า กว่าพวกเราจะได้สถานีมา หลวงให้เรา
มาแล้วเราก็จะต้องช่วยกันรักษา ผมคิดว่าขอนี้ยากที่สุดเรื่องการรักษา
พวกเราก็เลยมาคุยกันมาประนีประนอมกัน ผมก็บอกว่าใครเก่งที่สุดก็
ให้ดูแลเพื่อนๆ ต้องดูตัวเองด้วย ใครไม่มีความรู้ก็ต้องถามเพื่อน คนที่รู้
ก็ต้องช่วยเพื่อ ปรับเข้าหากัน มันก็จะไปด้วยกันได้”
นอกจากนี เกษตรกรยังมีแนวทางการใช้น้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ซึง่
จากเดิมที่มีการสูญเสียน้าเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากการเปิด ใช้น้าจะให้กลุ่มที่อยู่ท้ายคลองเปิดใช้น้า
ก่อน จึงค่อยให้กลุ่มที่อยู่ต้นคลองและบริเวณสถานีสูบน้าเปิดใช้น้า แต่ท้าให้เกิดปัญหาคือ พอคนที่อยู่
ท้ายคลองท้านาเสร็จก็จะปล่อยน้า ไหลทิงแม่น้ามูล ขณะเดียวกันที่ท้าต้นคลองที่ท้านาภายหลังก็จะ
ปล่อยน้าไปท้ายคลอง ท้าให้น้าไหลเข้าที่นาของคนท้ายคลองที่ท้าเสร็จก่อน ส่งผลให้ข้าวเน่าเนื่องจาก
เกษตรกรบ้านท่างอยจะทังนาหว่านทังหมด ดังค้ากล่าวของนายทวี สีทากุล19 ที่กล่าวว่า
“ปีแรกๆ ที่ผมทา ผมได้ไปถามพี่น้องบ้านหนองกินเพลว่า เขามีการเปิด
น้าอย่างไร เขาบอกว่าเปิดให้คนสุดท้ายรับน้าก่อน แต่ก่อนมันมี 7 กลุ่ม
พอพวกเราทาแบบเดียวกับเขาปรากฏว่า พอทาแล้วเปิดน้าทั้งลงแม่น้ามูล
หมดหรือไม่พอกลุ่ม 6 ทานาเสร็จก็จะปล่อยน้าไปกลุ่ม 7 ทาให้น้าซึมเข้า
พื้นที่นากลุ่ม 7 จะทาให้ข้าวเน่า เพราะพวกเราจะทานาหว่านกันหมด พอ
มาปีที่สองเราเปลี่ยนใหม่ คือ ให้กลุ่ม 1 รับน้าก่อน วันที่ 2 ก็ให้กลุ่ม 2
รับน้า กลุ่ม 1 ก็จะปล่อยน้าไปให้กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 ก็จะปล่อยไปให้กลุ่ม 3
ทาแบบนี้จนถึงกลุ่มสุดท้าย กลุ่มสุดท้ายก็จะได้สูบน้าน้อยลง ทาให้ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ การทาความสะอาดคลองเดิมต่าง
คนต่างทามันเลยมีปัญหา ผมก็ได้ประชุมกับกลุ่ม และได้ตกลงกันว่าให้
รับผิดชอบในพื้นที่ของกลุ่มตนเอง โดยให้ยึดตามกลุ่มย่อย”
ต่อมาเกษตรกรได้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการน้า รูปแบบใหม่ โดยให้กลุ่มที่อยู่
ต้นคลองสูบน้า ท้านาก่อน จึงค่อยปล่อยให้กลุ่มที่อยู่ล้าดับถัดไปเปิดใช้น้าต่อ การท้าลักษณะเช่นนี
19 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.

2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

113
เมื่อมีการเปิดรับน้าตังแต่ต้นน้า จะท้าให้ดินได้รับความชืนมาเรื่อย ๆ และน้าส่วนเกินของกลุ่มที่อยู่
ต้นคลองก็สามารถปล่อยลงสู่พืนที่การเกษตรกรของเกษตรกรถัดไปได้ การด้าเนินการดังกล่าวท้า
ให้เ กษตรกรสามารถลดต้น ทุน ในการผลิต ได้อีก ไร่ล ะ 100-200 บาท นับ ว่า เป็น การใช้น้า เพื่อ
การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
หลั ง จากที่ เ กษตรกรได้ ด้ า เนิ น การขอรั บ การสนั บสนุ นระบบชลประทานจากหน่ ว ยงาน
ราชการตังแต่ปลายปี 2549 เป็นต้นมา ท้าให้การแก้ปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรเริ่มคลี่คลายและ
ปัญหาทุกอย่างเริ่มดีขึนเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ บลราชธานีเข้ามารับมอบสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า จากส้านักชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ท้าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในระบบการผลิต และ
ความมั่นใจในระบบการจัดการน้ามากขึน ท้าให้เกษตรกรสามารถท้านาถึง 3 ครังต่อปี ดังนี (ทวี สีทากุล,
2561; ทวี สีทากุล, อังกูล แสนทวีสุข และอุทัย อันพิมพ์, 2560, น. 81–82)
1) ท้านา 1 ครังต่อปี ส้าหรับเกษตรกรที่ท้านาหนึ่งครังต่อปีนี จัดเป็นเกษตรกรส่วนน้อยของ
บ้านท่างอยที่มีพืนที่อยู่ในระบบชลประทาน เกษตรกรจะท้านาปรังเนื่องจากไม่ต้องการเสี่ยงต่อสภาพ
น้าท่วมในฤดูฝน โดยเริ่มท้าตังแต่เดือนธันวาคม-เมษายน เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก พันธุ์ที่
นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์อีเตีย และพันธุ์ลีนก เป็นต้น
2) ท้านา 2 ครั งต่อปี เป็ นรูปแบบการท้านาที่เ กษตรกรส่ ว นใหญ่ ในพืนที่ เลื อ กท้า เนื่อง
เกษตรกรกลุ่มนีต้องการรายได้จากการขายข้าว โดยเกษตรจะท้านาปีและนาปรังเช่นเดียวกับแบบเดิม
ท้าก่อนมีการจัดการระบบชลประทาน โดยจะเริ่มท้านาปรังก่อนคือ เดือนธันวาคม-เมษายน พันธุ์ที่
ปลูกได้แก่ ข้าวเหนียวภูพาน ชัยนาท ปทุมธานี อีเตีย และลีนก เป็นต้น ครังที่ 2 จะท้านาปี ในเดือน
พฤษภาคม-ธันวาคม ในการท้านาปีนีเกษตรกรจะท้านาที่ไม่ทุ่มเทและไม่ทุ่มทุนมากนัก เนื่องจากเกรง
ว่าน้าจะมาท่วมผลผลิตเสียหาย ส้าหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกในการท้านาปี คือ หอมดอกมะลิ 105 และ
พันธุ์ กข.6 ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บไว้เพื่อการบริโภค
3) ท้านา 3 ครังต่อปี เป็นรูปแบบการท้านาที่เกษตรกรประเภทหัวไวใจสู้ท้า ซึ่งมียังไม่มากนัก
ส่วนใหญ่เห็นเกษตรกรที่มีแรงงาน เงินทุนที่เพียงพอ ต้องการปลูกข้าวเพื่อสร้างรายได้ โดยเกษตรกร
จะท้านาปี 1 ครัง และนาปรัง 2 ครัง โดยจะเริ่ มจากการท้านาปรังครังที่ 1 เดือน ธันวาคม-มีนาคม
ครังที่ 2 เดือน เมษายน-กรกฎาคม และครังที่ 3 เกษตรกรจะท้านาปี โดยจะเริ่มประมาณกลางเดือน
กรกฎาคม-มกราคม ส้าหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกก็จะใช้พันธุ์เดียวกันกับการท้านา 1 ครังและ 2 ครัง
นอกจากนี โครงการการบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2
(2557-2560) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะให้มีขยายพืนที่ชลประทานให้กระจายน้าไปยัง
พืนที่การเกษตรอีก 1,000 ไร่ ดังภาพที่ 1.10
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ภาพที่ 4.10 โซนพืนที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย
แหล่งที่มา: ทวี สีทากุล, อังกูล แสนทวีสุข และอุทัย อันพิมพ์ (2560, น. 95–96)
เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึนด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ขององค์กร
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ท้าให้พืนที่การเกษตรที่ใช้น้าจากสถานีสูบน้าบ้านท่างอยครอบคลุม
พืนที่ทังหมด 1,800 ไร่ และยังเป็นการกระจายน้าไปยังพืนที่การเกษตรของเกษตรกรองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองบ่อ ส่งให้เกษตรกรองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบ่อและองค์การบริห ารส่วนต้าบล
บุ่งหวายได้ใช้ประโยชน์จากสถานีสูบน้าร่วมกัน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลโครงการ
สถานีสูบน้าบ้านท่างอยและพี่เลียงให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ดังที่ได้น้าเสนอข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามามีบทบาทในการ
รับผิดชอบดูแลโครงการสถานีสูบน้าบ้านท่างอย รวมทังให้การสนับสนุนโครงการชลประทานระบบ
ท่อเพื่อกระจายน้าให้ครอบคลุมพืนที่การเกษตร อย่างไรก็ตามระบบชลประทานบ้านท่างอยก็ยังคง
ประสบปัญหา โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนหรือเกิดกรณีฉุกเฉินขึน ยกตัวอย่างเช่น กรณีหม้อ
แปลงไฟฟ้าระเบิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ไม่สามารถจัดหาหมอแปลงไฟฟ้าได้
เนื่องจากไม่ได้ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังค้ากล่าวของ ทวี สีทากุล
(2561) 20 ที่กล่าวว่า

20

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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“กลุ่มเรามีเงินงบส่วนหนึ่งเมื่อมีปัญหา ยกตัวอย่าง เมื่อเดือนก่อนล้อ
ไฟฟ้าแรงสูงมันระเบิด ทางการไฟฟ้าเขามาดูให้ก็บอกว่าเปิดไม่ได้ เขา
เลยเอามาใส่ให้ เขาคิดค่าใช้จ่าย 7,000 ถ้าพวกเราไปรายงานขอจาก
อบจ. มันก็ช้า เพราะว่ามันต้องผ่านระบบ ขั้นตอน เราจะโทษ อบจ. ก็
ไม่ได้ทุกอย่างมันมีระเบียบ มีกฎต่าง ๆ พวกเราก็สารองจ่ายไปก่อน
และอีกอย่ างหนึ่ งการเช่าหม้อไฟทาง อบจ. ก็บอกว่า ไม่มีนโยบาย
ไม่ได้ตั้งงบ พวกเราก็จาเป็นต้องเอาเงินจากกลุ่มจ่ายไป เพราะอาศัย
ความรวดเร็ว ถ้าจะรอแต่หน้าที่ อบจ. ก็รอได้แต่ช้า แล้วอีกอย่างข้าวที่
พวกเราปลูกก็จะเสียหายก็ต้องอาศัยเงินออมของกลุ่ม”
กณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีที่รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้า ก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ ทันท่วงทีโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่ได้กล่าวในข้างต้น เนื่องจาก
ติดปัญหาด้านกฎระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งผลให้เกษตรกรต้องด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้า อีกทังเกษตรกรยังต้องรับภาระเพิ่มขึนจากเดิมที่ต้อง
จ่ายแค่ค่าไฟฟ้าในการสูบน้าท้าการเกษตรเกษตรกรยังต้องจ่ายค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มด้วย โดย
งบประมาณนีมาจากการระดมทุนของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรอการแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาดังกล่าวกลับสะท้อนให้
เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยที่ไม่ต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4.2.3 การบริหารจัดการน้าเพื่อเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ต้าบลโนนกาหลง
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
1) บริบทพืนที่บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ลักษณะภูมิประเทศบ้านโนนสุบัน เป็นที่ราบ สลับที่สูง มีสภาพดินร่วนปน ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบยังอาชีพเกษตรกรรม และท้าการประมง โดยประชากรส่วนใหญ่ยังคงท้านาปี (มิถุนายนตุลาคม) เป็นหลัก เนื่องจากในฤดูแล้งเกษตรกรจะประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการท้าการเกษตร
ถึงแม้ว่าพืนที่ของเกษตรกรจะอยู่ติดกับเขื่อนสิรินธรก็ตาม ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนสิรินธร
ในอดีตเกษตรกรจะอาศัยอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้า ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนสิรินธรโดยกันแม่น้าล้าโดมน้อย
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บริเวณอ้าเภอสิรินธร ท้าให้เกษตรกรบ้านโนนสุบันรวมถึงหมู่บ้านที่เคยอาศัยอยู่บริเวณใกล้แม่น้าล้า
โดมน้อยต้องอพยพขึนมาตังที่อยู่อาศัยและพืนที่ท้าการเกษตรอยู่บนที่สูง ดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 ลักษณะพืนที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
ที่มา: Google Maps
จากภาพที่ 4.11 แม้ว่าเกษตรกรจะมีพืนที่ท้าการเกษตรอยู่ติดแหล่ งน้า แต่ก็ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ จากแหล่ งน้ าได้ เนื่ องจากพืนที่ท้าการเกษตรของเกษตรกรอยู่ ในระดับที่สู งกว่าแหล่ งน้ า
ลักษณะเช่นนีเกษตรกรจึงท้าการเกษตรได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านันโดยอาศัยน้าฝนในการท้าการเกษตร
ในขณะที่ฤดูแล้งเกษตรกรไม่สามารถท้าการเกษตรได้ เนื่องจากปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณน้าใน
เขื่อนสิรินธรจะมีปริมาณลดลงอย่างมาก จากการสูบน้าเพื่อส่งไปให้เกษตรกรในเขตชลประทานท้าการ
เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการท้านาปรัง ส่งผลให้ปริมาณน้าในเขื่อนสิรินธรลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม-พฤษภาคม) ยิ่งส่งผลให้ระยะห่างระหว่างพืนที่การเกษตรกับแหล่งน้า
ห่างกันเรื่อย ๆ ดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.12 บริเวณตังเครื่องสูบน้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน
ต่อมาเกษตรกรบ้านโนนสุบันได้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีนโยบาย
ในการช่วยเหลือเกษตรในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในการท้าการเกษตร เกษตรกรจึงจัดตังกลุ่ม
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการชลประทานระบบท่ อ ในปี พ.ศ. 2555 และได้ รั บ การสนั บ สนุ น โครงการ
ชลประทานระบบท่อในปี พ.ศ. 2556 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนเครื่อง
สูบน้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว และท่อ PVC (ดังภาพที่ 4.13)

ภาพที่ 4.13 เครื่องสูบน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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ในระยะแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้มาติดตังและมาฝึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องและ
การดูแลรักษาเครื่อง 1 สัปดาห์ ระยะแรกกลุ่มเกษตรบ้านโนนสุบันมีสมาชิกทังหมด 14 ครัวเรือน
ซึ่งสมาชิกทังหมดใช้เครื่องสูบน้าส้าหรับการท้านาปรังโดยอาศัยการขายข้าวเป็นหลัก เมื่อน้าเครื่องสูบ
น้ามาใช้ช่วงแรกเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้ใช้ประโยชน์ในการท้านาในฤดู แล้ ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วพบว่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมีต้นทุนสูงขึนจากค่าน้ามัน
ดังค้ากล่าวของ จ้าเนียร พลจันทร์ (2561)21 ที่กล่าวว่า
“ในตอนแรกที่นาเครื่องมาทุกคนต่างอยากใช้น้า มีแต่คนสนใจ ตอน
แรกมีในกลุ่มมีอยู่ 14 คน เอาเครื่องมาใหม่ประมาณมาใช้เครื่องเกือบ
ทุกวัน แต่พอใช้ไปแล้วเหมือนว่ามันจะไม่คุ้ม เพราะว่าเราต้องซื้อน้ามัน
น้ามันทุกวันนี้ก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้บริเวณที่เราทานาในช่วง
หน้าแล้งคนริมเขื่อนเขาจะไม่ทานากัน เมื่อพวกเราทานาบริเวณนี้ก็
เหมื อ นเป็ น การเรี ย กนก เรี ย กแมลง มากิ น ข้ า วเรา สั ป ดาห์ ห นึ่ ง
ประมาณ 800 สัปดาห์หน้าก็สูบอีก เพราะชุมชนของเราสูบมาวันนี้
พรุ่งนี้น้าก็แห้ง เมื่อใช้เงินซื้อทั้งน้ามัน ซื้อทั้งปุ๋ยพอนาข้าวไปขายมันก็
ไม่ได้กาไร”
อีกทังพืนที่ท้าการเกษตรอยู่บนที่สูงเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูแล้งน้าจะแห้งเร็ว และต้องสูบ
น้าบ่อยขึนเพื่อให้ข้าวที่ปลูกแห้งตาย ส่งผลให้การท้านาปรังในพืนที่ดังกล่าวยิ่งมีต้นทุนสูงขึน
อีก
ทังเกษตรกรยังต้องประสบปัญหาศัตรูพืชทังนกและแมลงต่าง ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ในพืนที่จะไม่ได้
ปลูกข้าวนาปรัง เมื่อท้าการเพาะปลูกจึงเป็นแหล่งดึงดูดศัตรูพืชต่าง ๆ ท้าให้ข้าวที่ปลูกได้รับความ
เสียหายและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ต่อมากลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน น้าโดยนายจ้าเนียร์ พลจันทร์
ประธานกลุ่มได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการท้าการเกษตรที่จังหวัดระยองและลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการ
อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังค้ากล่าว
ของ จ้าเนียร พลจันทร์ (2561)22 ที่กล่าวว่า

21 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์

นายจ้ า เนี ย ร พลจั น ทร์ ต้ า แหน่ ง ประธานกลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น วั น ที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
22 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ นายจ้ า เนี ย ร พลจั น ทร์ ต้ า แหน่ ง ประธานกลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น วั น ที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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“ตอนนั้นได้ไปเรียนกับผู้ใหญ่สมศักดิ์ กระทรวงเกษตรฯ แกมีดินอยู่
ร้อยไร่ ทานา 10 ไร่ ต่อมาแกก็จะไม่ทานา จะทาแต่สวนอย่างเดียว
และยั งได้ไปดูงานเกษตรไทยอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ไปอยู่ที่นั้น 11 วัน
บุหรี่ก็ไม่ได้สูบ ได้ไปปลูกพริก ปลูกกล้วย พ่อได้แต่คิดว่าทาอย่างไร
ครอบครัวเราถึงจะพอมีพอกิน คือ เราจะต้องไม่ขี้เกียจ ตอนไปลพบุรี
ได้พักที่โ รงแรมนานาแกรนด์ ตอนไปดูงานอยู่ที่ล พบุรีตอนนั้นท่ า น
นายกพรชัยยังไม่ออก พ่อไปอยู่ลพบุรี 11 วัน เขาเอาไปฝึกงาน ไปปลูก
พริก ปลูกกล้วย”
ภายหลั ง จากเข้ า ร่ ว มโครงการระบบท่ อ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการท้าการเกษตรของตน โดยยกเลิกการท้านาปรังและหั นมาท้า
การเกษตรผสมผสานแทน โดยปลูกกล้วยเป็นพืชหลัก คือ พันธุ์น้าว้าปากช่อง 25 ปลูกผักสวนครัว
และเลียงปลา (ดังภาพที่ 4.14) ต่อมาจึงได้ชักชวนสมาชิกในกลุ่มคนอื่น ๆ ให้หันมาท้าการเกษตร
ผสมผสาน แต่ก็มีสมาชิกที่สนใจน้อย ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบันมีสมาชิกเพียง 4 ครัวเรือน
ได้แก่ นายจ้าเนียร พลจันทร์ (ประธานกลุ่ม) นายวสันต์ โนนศิริ (สมาชิกกลุ่ม) นายอนันต์ โนนศิริ
และนายประสงค์ โนนศิริ (สมาชิกกลุ่ม) ทังคนมีเนือที่ท้าการเกษตรคนละ 3 ไร่ รวมทังหมด 12 ไร่

ภาพที่ 4.14 แปลงเกษตรของนาย จ้าเนียร์ พลจันทร์
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กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบันที่เหลือจึงได้หันมาท้าการเกษตรผสมผสาน ด้วยการสนั บสนุน
โครงการชลประทานระบบท่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสูบน้าจากเขื่อนสิรินธร
มาใช้ท้าการเกษตรในช่ว งฤดูแล้ ง ซึ่งเกษตรกรที่เหลื อก็มีระเบีย บในการบริห ารจัด การน้ า ที่ เป็ น
หลักการเฉพาะของตนเองดังที่จะกล่าวในประเด็นต่อไปนี
2) การบริหารจัดการน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
1) ผู้ใช้น้าต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) การสูบน้าทุกครังจะต้องแจ้งประธานกลุ่ม
3) สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องช่วยกันติดตังเครื่องสูบน้า เนื่องจากไม่ระดับน้าในเขื่อน
ช่วงฤดูแล้งจะลดลง การติดตังเครื่องสูบน้าแต่ละครังจึงต้องเปลี่ยนที่ตังไปตามระดับน้า
4) การสูบน้าแต่ละครัง สมาชิก มีข้อตกลงร่วมกัน คือ สมาชิกทุกคนจะต้องรับน้า
พร้อมกัน เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีจ้านวนน้อย เมื่อสูบน้าพร้อมกันก็จะสามารถลดต้นทุนในการสูบน้า
แต่ละครังได้
5) การสูบน้าในครังแรกเกษตรกรจะต้องสมทบคนละ 300 บาท แต่ถ้าน้ามั นยัง
เหลือก็จะสมทบเงินน้อยลงในการสูบน้าครังถัดไป
6) หากเครื่องสูบน้าเสียหายหรือช้ารุดเกษตรกร ต้องรวมกันรั บผิดชอบในการซ่อม
บ้ารุง
จะเห็ น ได้ว่า กรณีกลุ่ มเกษตรกรบ้านโนนสุ บัน ไม่ได้มีระเบียบในการบริห ารจัดการน้าที่
ยุ่งยาก และไม่มีปัญหาเรื่องการขโมยน้า เนื่องจากไม่ได้มีการติดตังเครื่องสูบน้าที่มีลักษณะถาวร โดย
การติดตังแต่ละครังสมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือกันในการติ ดตังเครื่อง อีกทังจ้านวนสมาชิกที่เหลือ
น้อยและมีปริมาณน้าที่เพียงพอ จึงท้าให้กลุ่มชลประทานระบบท่อบ้านโนนสุบันจึงไม่มีปัญหาเรื่องการ
ขโมยน้า
3) เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรกลุ่มเกษตรบ้านโนนสุบัน
ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกร
บ้านโนนสุบัน จะมีภาคีเครือข่ายค่อนข้างน้อย ซึ่งหลัก ๆ จะมีเพียงแค่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ บ ลราชธานี เ ท่ า นั น นั บ ตั งแต่ เ ริ่ ม เข้ า ร่ ว มโครงการ ในระยะแรกเกษตรกรที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการ
ชลประทานระบบท่อจะประสบปั ญหาเรื่องการขาดทุน สมาชิกส่ ว นใหญ่จึงเลิกใช้ประโยชน์จาก
ชลประทานระบบท่อ แต่เกษตรก็ยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มที่สามารถใช้ชลประทานระบบท่อได้หาก

121
เกษตรกรมี ค วามต้ อ งการ ท้ า ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น เหลื อ สมาชิ ก กลุ่ ม เพี ย ง 4
ครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เหลือก็ไม่ได้ละทังความพยายามในการท้าการเกษตรของตนเอง
โดยเกษตรกรที่เหลือได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการท้าการเกษตร จากท้านาปรังในช่วงฤดูแล้งมาเป็น
การเกษตรผสมผสาน โดยปลูกกล้วยเป็นหลัก และปลูกพืชผักสวนครัวเสริม เช่น ข้าวโพด พริก ข่า
บวบ เป็ น ต้น ซึ่งน้ าโดยนายจ้ าเนี ยร พลจันทร์ ประธานกลุ่ ม ภายหลั งจากเข้าร่ว มโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น เมื่อเกษตรกรมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร กอปรมี
ความขยั น เอาใจใส่ ดูแล จะส่ งผลให้ เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึน และเมื่อกลุ่ ม
เกษตรกรมีความเข้มเข็งสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เกษตรกรจะมีบทบาทเป็น
วิทยากร ดังเช่น นายจ้าเนียร พลจันทร์ ที่ได้กลายเป็นวิทยากรด้านการเกษตร น้ามาสู่การสร้าง
เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ ในการพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างบุคคล กลุ่มหรือหน่วยงานที่มีความ
สนใจ ดังค้ากล่าวของ จ้าเนียร พลจันทร์ (2561) 23 ที่กล่าวว่า
“ทุกวันนี้มีหลายครั้งที่เขาเชิญพ่อไปพูดเรื่องการปลูกกล้วย ก่อนหน้านี้
พ่อก็ได้ไปสอนที่อาเภอบุณฑริก สอนเขาตั้งแต่การเตรียมดิน เดือน
หน้านี้อาเภอสิรินธรก็จะมาดูวิธีปลูกกล้วยของเราว่ามีวิธีปลูกอย่างไร
พ่อก็จะเป็นคนแนะนาวิธีการปลูกกล้วย การทาสวน แนะนาตั้งแต่การ
ขุ ดหลุ ม การดูแลรักษา กระทั่งการใส่ ปุ๋ย ยังมีการไฟฟ้ากับเกษตร
อาเภอสิรินธรเขามาดูงาน และบอกว่าปีหน้าที่สร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนสิรินธร โดยให้พ่อเป็นคนสอนวิธีปลูกพริก
ปลูกบวบ ปลูกกล้วย”
ผลผลิ ตที่ได้เกษตรกรจะน้าไปจ้าหน่ายตามตลาดนัดชุมชน โดยปัจจุบันเกษตรกรจะท้ า
การเกษตรเพื่อยังชีพมากกว่าเชิงพาณิชย์ ท้าเพื่อโดยการขายจะสลับชนิดผักหมุนเวียนกัน และมี
รายได้ต่อเดือน ดังค้ากล่าวของ บุญโฮม พลจันทร์ (2561)24 ที่กล่าวว่า

23 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์

นายจ้ า เนี ย ร พลจั น ทร์ ต้ า แหน่ ง ประธานกลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น วั น ที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
24 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางบุญโฮม พลจันทร์ ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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“ส่วนใหญ่พืชที่ปลูกก็จะขายตามชุมชนใกล้ๆ เช่น บวบ พริก แตงกวา
กล้วย ก็จะขายสัปดาห์ละครั้งตามตลาดนัดบ้านอ่างศิลา ตลาดนัดบ้าน
ปอ ตลาดบ้านแจ้ง เอาใส่รถจักรยานยนต์ไปขาย วันก่อนแม่ก็ได้ขาย
กล้วยประมาณ 300 บาท แค่นี้ก็พออยู่แล้วเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มี
ค่าใช้จ่ายเยอะ เราปลูกหลายอย่างเวลาเราไปขาย เราก็จะหมุนเวียน
สลับกันไป เพราะถ้าขายอย่างเดียวก็ไม่ได้ วันแรกต้องได้ถั่วฝักยาว
วันที่สองต้องได้ขายกล้วย วันที่สามต้องได้ขายข่า ตะไคร้ พอวันที่ต้อง
ได้กล้วยกับบวบ”
จะเห็นได้ว่า เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการท้าการเกษตร โดยเปลี่ยนจากการท้า
นาปรั งมาสู่ การท้าเกษตรผสมผสาน เกิดกระบวนการเรียนรู้จนสามารถปรับตัว ได้ ส่ งผลให้ เกิด
เครือข่ายพัฒนาด้านการเกษตร โดยจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะเกษตรอ้าเภอที่
จะเป็นเครือข่ายในด้านการปรึกษาเรื่องการเกษตร การปลูกพืช หรือแม้แต่เกษตรอ้าเภอเองได้เชิญ
เกษตรกรไปเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรในอ้าเภอใกล้เคียง

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อ
การเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
กรณีศึกษา: การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด้ น้ า เสนอไปแล้ ว นั นเป็ น การอธิ บ ายถึ ง ความเป็ น มาและ
กระบวนการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม พบว่า มีลักษณะความเป็นมา
แตกต่างกัน เครื่องมือในการน้าน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรก็แตกต่างกัน มีทังระบบชลประทาน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ระบบชลประทานด้วยเครื่องสูบน้าด้วยน้ามันดีเซล ส่งผลให้เกษตรกรมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกัน อีกทังเกษตรกรยังมีวิถีการท้าเกษตรที่แตกต่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
กลุ่มเกษตรกรก็มีกลไกการบริหารจัดการบางประการร่วมกัน คือ กฎระเบียบด้านการบริหารจัดการ
น้า ซึ่งเป็นตัวก้าหนดแนวทางการด้าเนินการของกลุ่มและการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร โดยหัวข้อนีจะ
เป็ น การอธิบ ายถึง ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้าโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในล้าดับถัดไป จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างภาคีเครือ
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ขายมีทังรู ป แบบที่เป็ น ทางการและไม่เป็นทางการ ทังในของระดับ ของการปฏิบัติไปจนถึงระดับ
นโยบาย โดยผู้วิจัยแบ่งความระดับความสัมพันธ์ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี
4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่ม กล่าวคือ เกษตรกรจะมีการด้าเนิน การ
ส้ารวจแหล่งน้าต้นทุนในพืนที่ก่อน เมื่อมีแหล่งน้าส้าหรับท้าการเกษตร เกษตรกรก็จะมีการรวมกลุ่ม
และการจัดตังองค์กรที่เป็น ทางการ เพื่อด้าเนินการรจดทะเบียนเป็นวิส าหกิจชุมชน ณ ที่ ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ โดยเกษตรกรมีการจัดโครงสร้างในรูปแบบของคณะกรรมการผู้ใช้น้า ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่มจึงมี
ลักษณะที่เป็นทางการ เมื่อมีการจัดตังเป็นองค์กร เกษตรกรจึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการ
ชลประทานระบบท่อร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ นอกจากนี กลไกการท้างาน
รูปแบบคณะกรรมการมีความส้าคัญอย่างมากในกระบวนการกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ก้าหนดบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการน้า การประชุมท้าข้อตกลงเรื่องจ้านวนพืนที่ในการท้าการเกษตรแต่ละปีใน
กรณีที่เกษตรกรใช้แหล่งน้าที่มีปริมาณจ้ากัด เป็นต้น ดังกรณีกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ ดังค้า
กล่าวของ ไกรสร พิมเบ้าธรรม (2561) 25 ที่กล่าวว่า
“เริ่มแรกเราก็ต้องตั้งกลุ่มและรวมกลุ่มกัน ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนอยู่อาเภอของกลุ่มต้องไปจดทะเบียนอยู่อาเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อ
จะได้ไปทาเรื่องขอเครื่องกับ อบจ. เมื่อได้เครื่องมาแล้ว ต่อไปในกลุ่มเรา
ก็ต้องเก็บค่าบารุงภายในกลุ่มไว้รักษาเครื่อง ให้อยู่ในสภาพเดิมที่ใช้ได้
คือเมื่อใกล้เวลาทานา ก่อนที่เราจะทานาปรังเราก็จะเรียกมาประชุม ว่า
จะมีใครทานาบ้าง คนที่ทาเราก็จะเก็บค่าบารุงเครื่องคนละ 100 และเรา
ก็ต้องมาประชุมเพื่อทาข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะได้จัดสรรพื้นที่ในการทา
นาปรัง เพราะว่าเราใช้น้าจากบึงมันมีจากัด แต่คนใช้น้าเรามีมากขึ้น เรา
ก็ต้องแบ่งปันน้าให้เพียงพอ คือ เราจะจัดสรรเท่าๆ กัน”
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสั มพันธ์ ในปัจเจกบุคคล พบว่า เกษตรกรภายในกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ กล่าวคือ สมาชิกในกลุ่มยึดโยงด้วยความเป็นชุมชน นั่นคือเป็น
คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ที่รู้จักกันคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรบ้าน
ท่างอยที่มีการจัดตังกลุ่มขึนโดยคนในชุมชนเดียวกันที่ประสบปัญหาเดียวกัน รวมตัวขึนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของตนเอง นอกจากนี เกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการชลประทานระบบท่ อ มี ก าร
25 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นางไกสร พิมเบ้าธรรม ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้าบลบุ่งมะแลง เมื่อวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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รวมกลุ่มที่ตังอยู่บนเงื่อนไขเชิงพืนที่คือ เกษตรกรต้องมีพืนที่ท้าการเกษตรอยู่ติดกัน และเมื่อพิจารณา
ลึกลงไปก็พบว่า เกษตรกรที่มีพืนที่ท้าการเกษตรติดกันส่วนใหญ่จะมีความสั มพันธ์ทางเครื อ ญาติ
ลักษณะเช่นนี พบมากโดยเฉพาะชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เนื่องจากพืนที่ท้า
การเกษตรจะเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ยกตัวอย่างเช่น กรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบัน
ดังค้ากล่าวของ จ้าเนียร พลจันทร์ (2561)26 และ ทวี สีทากุล (2561)27 ที่ได้กล่าวว่า
“สมาชิกในกลุ่มที่ใช้น้าอยู่ทุกวันนี้เหลืออยู่ 4 ครัวเรือน คนอื่นเขาก็เลิกทา
แล้วเพราะเขาคิดว่ามันไม่คุ้ม แต่พ่อก็เลิกทานาปรังเหมือนกันเพราะมัน
ต้องใช้ทุนเยอะ แต่พ่อกก็หันมาทาสวนแทนเพราะมันได้ผลดีกว่าทานา
ชวนสมาชิกคนอื่นเขาก็ไม่ทา สมาชิกที่เหลือที่หันมาทาสวนก็มีแต่ญาติพี่
น้องกัน ในกลุ่มก็จะมีพ่อนายจาเนียร พลจันทร์ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
ก็จะมี 1.นายประสงค์ โนนศิริ ก็เป็นน้า 2.นายวสันต์ โนนศิริ ก็เป็นลูกนาย
ประสงค์ โนนศิริ 3.นายอนันต์ โนนศิริ ก็เป็นน้องเขยพ่อเอง”
“เรื่องปัญหาภายในกลุ่ม ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ไม่ได้ถึงขั้นต้องมีการ
ปรับ มีแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมีปัญหาก็จะประชุมกันไกล่เกลี่ยกันก็
จบไป เพราะพวกเราเห็นว่า กว่าพวกเราจะได้สถานีมา หลวงให้เรา
มาแล้วเราก็จะต้องช่วยกันรักษา ผมคิดว่าขอนี้ยากที่สุดเรื่องการรักษา
พวกเราก็เลยมาคุยกันมาประนีประนอมกัน ผมก็บอกว่าใครเก่งที่สุดก็
ให้ดูแลเพื่อนๆ ต้องดูตัวเองด้วย ใครไม่มีความรู้ก็ต้องถามเพื่อน คนที่รู้
ก็ต้องช่วยเพื่อ ปรับเข้าหากัน มันก็จะไปด้วยกันได้”
จะเห็นได้ว่า ในระดับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการจัดโครงสร้างที่เป็นทางการในรูปแบบคณะกรรมการ แต่
ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกลับเกี่ยวโยงกับความเป็นชุมชน การยึด
โยงในเชิงพืนที่ และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคม”
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนีจะมีลักษณะเด่น คือ อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท้า
26 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์

นายจ้ า เนี ย ร พลจั น ทร์ ต้ า แหน่ ง ประธานกลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น วั น ที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
27 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ สถานีสูบน้าบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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ให้เกษตรกรสามารถจัดตังกลุ่มและสามารถบริห ารจัดการภายในกลุ่ มได้โ ดยเฉพาะกระบวนการ
ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหาจากการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายในกลุ่ม
4.3.2 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างกลุ่ มเกษตรกรกั บองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดอุ บลราชธานี
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นทางการ กล่าวคือ กลุ่มเกษตรกรต้องมีการจัดตังกลุ่มในรูปแบบ
คณะกรรมการและท้าการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ เมื่อด้าเนินการจัดตัง
เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเสร็จ จึงสามารถด้าเนินการขอรับการสนับสนุนในโครงการชลประทานระบบท่อจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ ดังค้ากล่าวของ ไกรสร พิมเบ้าธรรม (2561)28 และ จงจิตต์
ทองค้าผุย (2561)29 ที่กล่าวว่า
“แรกเริ่มเราต้องมีการตั้งกลุ่มและรวมกลุ่มกัน มีการแต่งตั้งประธาน
รองประธาน การเงิน แล้วต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่อาเภอ
แล้วไปยื่นให้ อบจ. เพื่อขอเครื่อง แล้วเมื่อได้เครื่องมาแล้ว อบจ. ก็จะ
มาช่วยในการติดตั้งระบบให้ แต่ค่าใช้จ่ายพวกเราจะเป็นคนออกเอง
ต่ อไปในกลุ่ มต้องเก็บค่าบารุงในกลุ่ มไว้รักษาเครื่อง เวลาเครื่องพัง
เราก็ต้องเป็นคนซ่อมเพื่อให้เครื่องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่ใช้งานได้
เวลาเราจะลงนาปรังเราก็จะเรียกมาประชุมสมาชิกกลุ่ม เราก็จะเก็บ
ค่าบารุงเครื่องคนละ 100 เพื่อการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชลประทาน
ระบบท่อคือ เราแบ่งปันน้าให้เพียงพอ”
“การที่จะสนับสนุนเกษตรกรเราให้การสนับสนุนในลักษณะการยืมใช้ คือ
ใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ คือการใช้ครุภัณฑ์คงรูปในแต่ละปีเกษตรกร
ต้องทาสัญญากับ อบจ. โดย อบจ. ก็จะกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้การ
สนับสนุนเกษตรกร เช่น ต้องมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องมีพื้นที่
การเกษตรกรไม่ น้ อยกว่ า...กี่ ไร่ และมี จ านวนครั วเรื อนไม่ น้ อยกว่า...
ครอบครัว”

28 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นางไกสร พิมเบ้าธรรม ต้าแหน่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้าบลบุ่งมะแลง เมื่อวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
29 ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ นางจงจิตต์ ทองค้าผุย ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

126
เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบชลประทานระบบท่อขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 โดยเกษตรกรต้องจัดตังคณะกรรมและบันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความจ้านงในการยืมพัสดุคงรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ก้าหนดการให้ยืม ชลประทานระบบท่อไว้
2 ช่วงฤดูกาลผลิต กล่าวคือ ห้วงการยืมที่ 1 ตังแต่ เดือน ตุลาคม – มีนาคม ของปีถัดไป เป็นการยืม
ใช้ส้าหรับการปลูกพืชนอกฤดู (นาปรัง พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ) ห้วงการยืมที่ 2 ตังแต่เดือนเมษายนกันยายน เป็นการเตรียมการส้าหรับเพาะปลูกในฤดูกาลปกติ (เพาะปลูกได้เร็วกว่าปกติ) และในภาวะ
ฝนทิงช่วง โดยกลุ่มเกษตรกรจะต้องยื่นความจ้านงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมี
ลักษณะที่เป็นทางการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) และระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าด้วย
ข้อบังคับการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ พ.ศ. 2554
นอกจากนี ในแต่ละปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการด้าเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการดูแลรักษาเครื่องสูบน้าและท่อส่งน้า ภายใต้ชื่อ “โครงการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการบริ หารจั ดการน้าขององค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดอุ บลราชธานี ประจ้าปี พ.ศ
...........” ภายใต้โครงการดังกล่าวเกษตรกรสามารถสะท้อนปัญหาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา อีกทังโครงการศึกษาดูงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบ
ท่อ แม้ว่าเกษตรกรจะมีการจัดตังกลุ่มอย่างเป็นทางการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน แต่การติดต่ อ
ประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเกษตรกรก็ใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยอาศัยการ
ประสานงานผ่านโทรศัพท์มือถือและกรุ๊ปไลน์เป็นช่องทางการประสานงานสื่อสารทั่วไป และยังเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดอบรมของเกษตรกรโครงการชลประทานระบบท่อ และช่องทาง
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท้าการเกษตรระหว่างเกษตรกรด้วยกันอีกด้วย
จะเห็นได้ว่า ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในแง่ของทรัพยากรเกษตรกรต้องพึ่งพาทรัพยากรโดยเฉพาะระบบชลประทานจากองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ซึ่งองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ก็เ ปรียบเสมื อ นเป็ นทั งผู้ ส นับสนุน และพี่ เ ลี ยง
ขณะเดียวกันเกษตรกรก็เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรน้าและรับผิดชอบดูแลรักษาระบบ
ชลประทานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวก็เป็นเสมือนการ
ให้บริการสาธารณะทั่วไปตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
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4.3.3 ความสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับภาคีเครือข่ายภายใต้ ความร่วมมือการ
พัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“ความร่วมมือ 4 ฝ่าย” ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ทางการภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันทัง 4 ฝ่าย ได้ด้าเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (2554-2556)
และระยะที่ 2 (2557-2560) ซึ่งความร่วมมือในระดับนโยบายเริ่มจากความสอดคล้องด้านนโยบายในการ
บริหารจัดการน้าในพืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังที่ได้กล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ด้าเนินโครงการชลประทานระบบท่อ ด้วยการสนับสนุนระบบชลประทานให้กับกลุ่มเกษตรกรบริหาร
จัดการน้าด้วยตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทเป็นพี่เลียง แต่การด้าเนินการดังกล่าวส่วน
หนึ่งเป็นเรื่องการเมือง ท้าให้การบริหารจัดการน้ าและการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก ดังค้ากล่าวของ จงจิตต์ ทองค้าผุย (2561)30 ที่กล่าวว่า
“จุดเริ่มต้น ความร่ว มมือ 4 ฝ่าย จริง ๆ เริ่มจากนโยบายผู้บริห ารที่
กาหนดนโยบาย 5 ดี คือ ถนนดี น้าดี การศึกษาดี รายได้ดี สุขภาพดี
การบริหารจัดการน้าอยู่ภายใต้นโยบายน้าดี ใช้หลักการ 2 อย่าง คือ
รวมน้ ากั บ กระจายน้ า ซึ่ ง การกระจายน้ าโครงการที่ เ อามาใช้ คื อ
ชลประทานระบบท่อ ที่ผ่านมามันเกิดปัญหาคือส่วนหนึ่งมันได้ผล เมื่อ
มันได้ผลเกษตรกรแต่ละพื้นที่ก็วิ่งเข้าผู้บริหารสมาชิกสภาเพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น ซึ่งเราต้องยอมรับว่าการเมืองไปเร็วมากในเรื่องการ
ขับเคลื่อนนโยบาย มันก็เลยเกิดปัญหาบริหารจัดการไม่ได้ เพราะว่า
เขาต้องบริหารจัดการกลุ่มเอง ต้องดูแลรักษาเครื่องสูบน้า เมื่อมันพัง
ต้องซ่อมต้องดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เอง พอดีในส่วน
ของมหาวิทยาลัยและ สกว. ทางอาจารย์อินทิรา พอดีเขากาลังทาทีม
วิจัยเรื่องการจัดการน้าอยู่พอดี เขาก็เลยแสวงหาความร่วมมือเลยมา
หาท่านนายก ท่านนายกก็เลยสนใจเพราะว่าเราอยากให้กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง จึงนามาสู่การลงนาม MOU ร่วมกัน”
ซึ่งสอดคล้องกับ มุมมองของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้สะท้อนให้เห็นว่า ภาคีเครือข่ายที่เกิดขึนนัน
30 ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ นางจงจิตต์

ทองค้าผุย ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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จากความเกี่ยวโยงเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ดังค้ากล่าวของ มัสยา ค้าแหง31
ผู้แทนจากฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพืนที่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่กล่าวว่า
“ในฐานะที่ สกว.มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย ประกอบกั บ ได้ ดู แ ล
โครงการจัดการน้าของ จ.อุบลราชธานี ต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ซึ่งจนถึง
ขณะนี้ มี ม ากกว่ า 70 โครงการ ทั้ ง ในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ,
การเกษตร, สังคมวัฒนธรรมและศิลปะ จึงเข้ามาเป็นสื่อกลางพร้อม
ชั ก ชวนเพื่ อ นบ้ า นทางวิ ช าการอย่ า งมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการช่วย อบจ.จัดการวางแผน
จั ดการน้ าด้ว ยงานวิจัยตามบทบาทและความรับผิ ดชอบของแต่ล ะ
องค์กร พร้อมด้วยงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายองค์กร”
หากพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของเครือข่ายความร่วมมือจะพบว่า ความร่วมมือเกิดจากความเกี่ยว
โยงเชิงนโยบาย กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ด้าเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้าในพืนที่ด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ขณะที่ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยก็มีหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิชาการในสถาบันการศึกษาและเกษตรกรใน
พืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็ได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกิดกระบวนการการ
พูดคุยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่ง เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรกรในระดับพืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
การท้างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าวได้มีก้าหนดเป้าหมายร่วมกันและมีการแบ่งปันทรัพยากรทางการบริหารทังงบประมาณ บุคลากร

31

นางมัสยา ค้าแหง. (2559). ผู้แทนจากฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพืนที่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2559 ที่จัดขึนโดยส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค.58 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ที่มา:
https://mgronline.com/science /detail /9590000023058
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และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก้าหนดไว้ ดังค้ากล่าว
ของ มัสยา ค้าแหง (2560) 32 และจงจิตต์ ทองค้าผุย (2561)33 ทีไ่ ด้กล่าวว่า
“การมารวมตัวกันของ 4 องค์กรในพื้นที่ เกิดจากการทางานอย่างเข็ม
ข้ น ของศู น ย์ ป ระสานงานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง
เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์บทบาทของส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัด
น้าของจังหวัด ซึ่งก็พบว่า อบจ.มีงบประมาณ และมีนโยบายในเรื่องนี้
ขณะที่ทางศูนย์ประสานงานซึ่งทาหน้าที่ในนามของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการ
ท างานชุ ม ชน นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ลุ่ ม นั ก วิ ช าการจาก 2 สถาบั น คื อ
มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีที่
นอกจากจะสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการแล้ ว ยั ง สนั บ สนุ น
งบประมาณบางส่วนสาหรับการวิจัยในชุมชน”
“ในขั้นตอนการวิจัย แต่ละโครงการมีนักวิจัยเยอะมาก เขาจะได้เรียนรู้
ตั้งแต่แรก ทุกอย่างโดนตีกรอบด้วยการจัดการน้า ต้องไปค้นว่าปัญหา
แต่จริงแล้วคือเรื่องอะไร ชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ก็จะบอกว่าน้าไม่พอนั้นคือ
สมมุติฐาน พอทาการวิจัยเป็นอีกคาตอบหนึ่งคือ น้ามันพอ เขาต้อง
เรียนรู้แหล่งน้าที่มีอยู่สามารถกักเก็บน้าได้มากน้อยเท่าไหร่ แล้วก็เอา
นักวิชาการเข้าไปเสริมในเรื่องต่าง ๆ ไปดูพื้นที่กักเก็บน้า อากาศแบบนี้
การระเหย จะสามารถกักเก็บน้าได้เท่าไหร่ แล้วเขาใช้ประโยชน์จาก
น้าอะไรบ้าง ต้องไปเก็บข้อมูล หมด ใครทากี่นาไร่ ทาอะไร ทาสวน
เลี้ยงสัตว์ ต้องมาดูปริมาณน้าในแต่ล ะปีว่าใช้เท่าไหร่ หลักจากเก็บ
ข้อมูลแล้วก็จะวางแผนแก้ไขปัญหา เกษตรกรได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา
ที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เช่น บางพื้นที่เขาอยากทดลอง
ปลูกพืชน้าน้อย เราก็เอานักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเข้าไป เราก็
เอาสภาพดินมาทดสอบในห้องปฏิบัติการให้เขาเห็นว่า สภาพดินเป็น
32 มัสยา ค้าแหง. (2560).

4 ประสานจัดการน้าอุบลราชธานี. ในจดหมายข่าว วิจัยเพื่อท้องถิ่น ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 หน้า 22-25
33 ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ นางจงจิตต์ ทองค้าผุย ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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แบบนี้ เขาทาอาชีพแบบนี้อาจจะไม่เหมาะ เราก็ได้เอาวิชาการไปเติม
เต็มให้กับชาวบ้าน”
นอกจากนี ภายใต้ บั น ทึกข้อตกลงการพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การน้าโดยชุ มชนด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังได้ก้าหนดบทบาทของภาคีเครือข่ายไว้ อย่าง
เป็นทางการ ดังนี
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คือ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนโดยเฉพาะทรัพยากรทางการบริหาร ดังนี
1) สนับสนุนงบประมาณสมทบในการวิจัย ชุมชนบางส่วน (ระยะที่ 1 จ้านวน 600,000 บาท
และระยะที่ 2 จ้านวน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท) โดยจะโอนงบประมาณสมทบการ
วิจัยจ้านวนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นผู้บริหาร
จัดการ
2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ยานพาหนะและบุคลากรในการปฏิบัติการวิจัย
3) สนั บ สนุ น กระบวนการพัฒ นานักวิจัยในองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดอุบลราชธานีและ
นักวิจัย ในชุมชนโดยสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการท้าวิจัยและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติราชการตามปกติเพื่อให้ เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ส อดคล้ อ งกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและความต้องการจ้าเป็นของชุมชน
ท้องถิ่น
บทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการพัฒนานักวิจัย
โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ดังนี
1) สนับสนุนงบประมาณสมทบในการวิจัยชุมชนบางส่วน (ระยะที่ 1 จ้านวน 300,000 บาท
และระยะที่ 2 จ้านวน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท)
2) รับงบประมาณสมทบในการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สถานที่ยานพาหนะและบุคลากรในการปฏิบัติการวิจัย
4) สนับสนุนกระบวนการพัฒนานักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักวิจัยในชุมชนโดย
สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการท้าวิจัยและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการ
ตามปกติเพื่อให้เกิด การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
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บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือ หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการพัฒนา
นักวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ดังนี
1) สนับสนุนงบประมาณสมทบในการวิจัยชุมชนบางส่วน (ระยะที่ 1 จ้านวน 300,000 บาท
และระยะที่ 2 จ้านวน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท)
2) รับโอนงบประมาณสมทบในการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สถานที่ยานพาหนะและบุคลากรในการปฏิบัติการวิจัย
4) สนับสนุนกระบวนการพัฒนานักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและนักวิจัยใน
ชุมชนโดยสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการท้าวิจัยและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติราชการตามปกติเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและความต้องการจ้าเป็นของชุมชนท้องถิ่น
บทบาทของส้า นักงานกองทุน สนับสนุน การวิจัย คือ หน่ว ยงานหลั กที่มีบทบาทในการ
พัฒนานักวิจัยในสถาบันการศึกษา ดังนี
1) สนับสนุนงบประมาณสมทบในการวิจัยชุมชนบางส่ วน (ระยะที่ 1 จ้านวน 600,000 บาท
และระยะที่ 2 จ้านวน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท)
2) พัฒ นานั กวิจั ย ในสถาบันการศึ กษาและองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด อุบลราชธานี ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้กับสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี 4 สนับสนุนวิชาการและระบบการประสานงานวิจัย
จะเห็ น ได้ว่า ความสั มพัน ธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีลั กษณะที่เป็นทางการ
ภายใต้ข้อตกลงความร่ ว มมือการพัฒ นาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น แต่ในแง่ของการใช้ทรัพยากรมีลักษณะความสัมพันธ์ “เชิงแลกเปลี่ยนทรัพยากร” ดังที่มีการ
ระดมทรั พ ยากรร่ ว มกั น ที่ ก ล่ า วในข้ า งต้ น อี ก ทั งความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วก็ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ “แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ” กล่าวคือ ภาคีเครือข่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ภายใต้ความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรใน
โครงการชลประทานระบบท่อ ส่วนสถาบันการศึกษาทัง 2 แห่ง ก็ได้พัฒนาบุคลากร พัฒนานักวิจัย
ในขณะที่ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานโดยเฉพาะ
การพัฒนานักวิจัยและองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
4.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรอ้าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ คือ หลั ง จากที่เกษตรกรได้เข้าร่ว มโครงการ
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ชลประทานระบบท่อ ท้าให้เกษตรกรมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เกษตรกรที่มีความขยัน เข้มแข็ง และจะท้าให้เกษตรกรประสบความส้าเร็จในการท้าการเกษตร ปัจจัย
เหล่านีเป็นปัจจัยพืนฐานที่เอือให้เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ได้ง่ายยิ่งขึน โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีปรับเปลี่ยนวิถีท้าการเกษตรจากแบบดังเดิม คือ การปลูกข้าว
เพียงอย่างเดียวมาสู่ การท้าการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใหม่หรือท้าการเกษตรตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการเกษตรอย่างเกษตรอ้าเภอก็จะ
เข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ การสนับสนุนพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร เป็นต้น
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาพืนที่ของเกษตรกรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ โดยนายสงวน จบศรี ได้
พัฒนาพืนที่การเกษตรเป็นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎี ใหม่ เมื่อเกษตรกรมีน้าส้าหรับท้าการเกษตร
เกษตรกรมีเรียนรู้ โดยเปลี่ยนจากการท้านาปรังในฤดูแล้งมาสู่การท้าการเกษตรผสมผสาน กอรป
เกษตรกรมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี และน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ จนท้าให้เกษตรกรประสบความส้าเร็จ ด้วยองค์ประกอบเหล่ านีท้าให้เกษตรกรได้รับ การ
สนับสนุนจากส้านักงานเกษตรอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรอ้าเภอจะเข้ามา
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการท้าการเกษตร เช่น การส่งเสริมให้ปลูกคะน้าเม็กซิโก ส่งเสริมการปลูก
ผักหวาน เป็นต้น อีกทังยังให้การสนับสนุนพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ และได้ด้าเนินการจัดตังเป็นศูนย์เรียนรู้
แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานที่สนใจ
ทังภายในชุมชนและนอกชุมชน
นอกจากนี เกษตรกรก็มีบทบาทเป็นวิทยากรหรือปราชญ์ช าวบ้านด้านการเกษตรท้าให้
สามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรรายย่อยที่ให้ความสนใจในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการผ่านการเข้ามาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ดังค้ากล่าวของ สงวน
จบศรี (2561)34 ทีก่ ล่าวว่า
“ตอนนี้เราได้นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา เดือนหนึ่ง
มีคนมาดูงานประมาณ 8-10 คณะ มาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เขาดึง
เข้ามา อย่างเชียงใหม่เขาก็เข้ามาดูงานแล้ว เอาไปทาต่อตอนนี้เขา
เริ่มปรับที่ดิน เขาก็ติดต่อโทรหาผมตลอด ผมก็ได้แนะนาเขาตลอด
เพราะตอนนี้เขาขุดบ่อน้าลึก น้าตื้น เนื้อที่ 10 ไร่ หรือกรณีอาเภอ
34 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายสงวน จบศรี เจ้าของแปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม

พ.ศ. 2561 ณ แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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บุณฑริก อาเภอเดชอุดม พวกนี้อยู่ใกล้ ๆ ก็ เดินทางมาเอาความรู้
ตรงนี้ ตอนนี้ก็ยังมีหน่วยงานของ กศน. เขาก็เข้ามาดูว่าจะทาเป็น
แหล่งเรียนรู้ เพราะเขามองเห็นว่า พื้นที่ตรงนี้มันดีที่สุดในเขตอาเภอ
สว่างวีระวงศ์”
หรือกรณีของเกษตรกรบ้านโนนสุบัน ถึงแม้ยังไม่ได้มีการจัดตังเป็นแปลงต้นแบบหรือจัดตัง
เป็น ศูน ย์การเรียนรู้ที่เป็นทางการ แต่พืนที่ของกลุ่มก็ก้าลังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ
และปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่สนใจทังภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชนได้โดยเกษตรกรก็สามารถเป็นวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร ท้าหน้าที่แนะน้า
เกษตรกรคนอื่น ๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้าน
การเกษตรในรูปแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการต่อยอดจากเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรกรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังค้ากล่าวของ จ้าเนียร พล
จันทร์ (2561)35 ที่กล่าวว่า
“ทุกวันนี้มีหลายครั้งที่เขาเชิญพ่อไปพูดเรื่องการปลูกกล้วย ก่อนหน้านี้
พ่อก็ได้ไปสอนที่อาเภอบุณฑริก สอนเขาตั้งแต่การเตรียมดิน เดือน
หน้านี้อาเภอสิรินธรก็จะมาดูวิธีปลูกกล้วยของเราว่ามีวิธีปลูกอย่างไร
พ่อก็จะเป็นคนแนะนาวิธีการปลูกกล้วย การทาสวน แนะนาตั้งแต่การ
ขุ ดหลุ ม การดูแลรักษา กระทั่งการใส่ ปุ๋ย ยังมีการไฟฟ้ากับเกษตร
อาเภอสิรินธรเขามาดูงาน และบอกว่าปีหน้าที่สร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ของนักเรียนเทคโนสิรินธร โดยให้พ่อเป็นคนสอนวิธีปลู กพริก ปลูก
บวบ ปลูกกล้วย”
นอกจากนี กรณีของชุมชนบ้านท่างอยยังเป็นเครือข่ายกับมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานีโ ดย
ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาระหว่างองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ส้านักงานจังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในพืนที่ โดยหน่วยงานเหล่านีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย
เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาเรื ่อ งการถ่า ยโอนระบบชลประทานบ้า นท่า งอย จนเกิด ข้อ ตกลงร่ว มกัน โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามารับการถ่ายโอนสถานีสูบน้าและคลองชลประทาน
35 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์

นายจ้ า เนี ย ร พลจั น ทร์ ต้ า แหน่ ง ประธานกลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นโนนสุ บั น วั น ที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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จากกรมชลประทาน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านีมีลักษณะเพียงชั่วคราว
หรือ เป็น ไปตามสถานการณ์เ ท่า นั น ดัง ที ่ ทวี สีท ากุล , อัง กูล แสนทวีส ุข และอุท ัย อัน พิม พ์
(2560)36 ที่ได้อธิบายว่า
“เมื่อเกิดโครงการวิจัยเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้าท่วมซ้าซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชา
ราบ จั งหวัดอุบ ลราชธานี โดย ดร.อุทัย อันพิมพ์ จากคณะบริห าร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะ ได้มีการพบปะพูดคุยกัน
ระหว่างนักวิจัย ผู้นาชุมชน และเกษตรกร เพื่อหาทางออกร่วมกันใน
การแก้ ปั ญ หา จึ ง ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นท าหนั ง สื อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ ง บประมาณในการซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งสู บ น้ าและระบบ
ชลประทาน จากผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และกรมชลประทาน
เข้ามาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร กระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม
2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน อบต.บุ่งหวาย ได้
ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน นามาสู่การดาเนินการถ่ายโอน
เครื่ อ งสู บ น้ าด้ ว ยไฟฟ้ า และระบบคลองชลประทานจากกรม
ชลประทานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี”
กล่ าวโดยสรุ ป ความสั มพันธ์ภ ายใต้เครือข่า ยความร่ว มมื อ ในการบริห ารจัดการน้ า โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาตังแต่ระดับการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ความสัมพันธ์ในระดับนีเป็นรูปแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า โดยอาศัยระบบชลประทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไป
ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตรในท้องถิ่น ขณะที่เกษตรกรก็เข้ามามีส่วนร่วมในระดับของการจัดสรรน้าและดูแลระบบ
ชลประทานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร เป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างภาคี
เครื อ ข่ า ยในระดั บ หน่ ว ยงาน และสุ ด ท้ า ยเป็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร ซึ่ ง
36ทวี

สีทากุล, อังกูล แสนทวีสุข, อุทัย อันพิมพ์. (2560). การบริหารจัดการโครงข่ายน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต้าบลบุ่งหวาย อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รายงาน
การวิจัยเสนอต่อ ส้านักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน้า 70-80
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ความสั ม พั น ธ์ นี จะเกิ ด ขึ นก็ ต่ อ เมื่ อ เกษตรกรมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถพึ่ ง ตนเองได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง
เกษตรกรมีบทบาทเป็นผู้รับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตร และหน่วยงานที่ส่งเสริม
ด้านการเกษตรก็มีบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งความสัมพันธ์ทัง
3 ลักษณะ เป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายได้หัวข้อต่อไปนี

4.4 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จากการรวบรวมข้อมูลทังจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ดังที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.2 และ 4.3
ส่วนในหัวข้อนีผู้วิจัยจะได้อธิบายถึง รูปแบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่ามี 3 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะได้อธิบายถึง บทบาท
ของภาคีเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ ดังที่ได้น้าเสนอต่อไปนี
4.4.1 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึนภายใต้โ ครงการชลประทานระบบท่อ ซึ่งมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงาน รวมทังก้าหนดบทบาทของภาคี
เครื อข่ายตามระเบีย บชลประทานระบบท่อขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งภาคี
เครือข่ายมีบทบาท ดังนี
1) เกษตรกร ถือเป็นจุดเริ่มต้นและกลไกส้าคัญในการลุกขึนมาร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของตนเอง โดยเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมตังแต่ขันตอนการส้ารวจแหล่งน้า กระบวนการจัดตังกลุ่ม
รูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า ตามระเบียบชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แม้ว่า
เกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบ แต่ระเบียบดังกล่าวก็ได้ก้าหนดเพียงแนวทางปฏิบัติกว้าง ๆ ไม่ใช่
กฎเกณฑ์ตายตัว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้อ้านาจอิสระในการบริหารจัดการภายในกลุ่มแก่
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องมีบทบาทหลักในกระบวนการจัดสรรน้าและรับผิดชอบดูแลรักษาระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรของกลุ่มตนเอง กระบวนการดังกล่าวในแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะแตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล้อมหรือลักษณะแหล่งน้า ปริมาณน้า และระบบชลประทานส้าหรับการเกษตร
ยกตัวอย่างเช่น กรณีชุมชนบ้านท่างอยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท้านาเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทพืนที่ได้ร่วมกันด้าเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดตังกลุ่มขึนเพื่อเสนอขอให้มี
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การสร้างระบบชลประทานในพืนที่ กระทั่งได้รับการสนับสนุนสถานีสูบน้าและคลองชลประทานจาก
กรมชลประทาน เกษตรกรจึงเปรียบเสมือนเจ้าของระบบชลประทานหากมองในแง่ของที่มา และ
เกษตรกรก็มีระเบียบการบริหารจัดการน้า เฉพาะของกลุ่มที่ได้ร่วมกันก้าหนดขึนหลายประการ อาทิ
เช่น ต้องรับผิดชอบบ้ารุงรักษาคลองส่งน้า มีค่าบ้ารุงกลุ่มปีละ 100 บาท ค่าพัฒนาคลองส่งน้าปีละ 200
บาท และค่าสูบใช้น้าชั่วโมงละ 280 บาท เป็นต้น
ส่ว นเกษตรกรกลุ ่ม บึง บรรจงโนนโพธิ ์ ภายหลัง จากได้ร ับ การสนับ สนุน ระบบ
ชลประทานก็มีการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนมาจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวในช่วงฤดูแล้งมาปลูก
พืช ที่ใ ช้น้ า น้อ ย และการท้า เกษตรแบบผสมผสานเพื่อ ลดต้น ทุน ด้า นน้า มัน เชื อเพลิง เนื่อ งจาก
เกษตรกรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในส่วนนี รวมทังข้อจ้ากัดด้านปริมาณน้าเกษตรกรจึงต้องมีการ
ท้าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการจัดสรรพืนที่ท้าการเกษตรก่อนฤดูการเพาะปลูกเพื่อให้มีปริมาณน้า
เพียงและทั่วถึงส้าหรับท้าการเกษตร นอกจากนี เกษตรกรบางรายที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง สามารถจัดตังเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มชื่อว่า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอก
ซึ่งกลุ่มนีก็ยังใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานและสมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์บางส่วนก็เ ป็น
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอกท้าให้ทังสองกลุ่มยังท้างานร่วมกัน และเป็นเครือข่ายใน
ด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
หรือกรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุบันก็เช่นเดียวกัน หลังจากที่เกษตรกรท้านาปรังไม่
ประสบความส้าเร็จ เกษตรกรหันมาท้าเกษตรผสมผสานเพื่อลดต้นทุนด้านน้า มันเชือเพลิง อาทิเช่น
การปลูกกล้วย ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น แม้ว่าจ้านวนสมาชิกที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันจะมีจ้านวนน้อย
แต่สมาชิกที่เหลือก็อยู่แบบช่วยเหลือเกือกูลกัน ยกตัวอย่างเช่น มีข้อตกลงในการรับน้าในวันเดียวกัน
หรือเมื่อต้องการใช้เครื่องสูบน้า สมาชิกต้องมาช่วยกันติดตังเครื่องสูบน้า และช่วยกันสมทบค่าน้ามัน
เชือเพลิงการสูบน้าในแต่ละครัง เป็นต้น การท้างานร่วมกันในลักษณะเช่นนีท้าให้ความขัดแย้งภายใน
กลุ่มมีน้อย
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือนีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีบทบาทหลัก 3 ด้าน คือ
1) บทบาทผู้สนับสนุน บทบาทนีเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้า
หน้าที่ให้การสนับ สนุน ผ่านโครงการชลประทานระบบท่อ ซึ่งเป็นการสนับสนุน เครื่องสูบน้าชนิด
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว และ 8 นิว พร้อมอุปกรณ์ติดตังและท่อส่งน้าแบบ
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โดยด้าเนินการมาตังแต่ปี พ.ศ. 2552 และ
เมื่อให้การสนับสนุนระบบชลประทานแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีบทบาทเป็นพี่เลียงให้กับ
กลุ่มเกษตรกร
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2) บทบาทพี่เลียง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีบทบาทในการให้
ค้าแนะน้า ผ่านการอบรมให้ความรู้ก่อนใช้งานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้า การดูแล บ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า
ให้แก่กลุ่มเกษตรจนเกษตรกรสามารถเปิดใช้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาระบบชลประทาน ในแต่ละปี
จะมีการเชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า ให้เข้าร่วมอบรม ภายใต้ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ดการน้ าขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ใช้น้าได้มีการทบทวนและเน้นย้าความรู้ ทักษะเทคนิคการใช้เครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์
ติดตังอย่างถูกวิธี ตลอดจนบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล และได้รับทราบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของ
กลุ่มผู้ใช้น้าหลังจากได้รับการสนับสนุนตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
นอกจากนี โครงการดังกล่าวยังเป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรและปัญหา
การบริหารระบบชลประทานของเกษตรกรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทราบและด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
3) บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่ได้ด้าเนินการเฉพาะการสนับสนุนระบบชลประทานเท่านัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้
ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนวิถีท้าการเกษตรแบบเดิม หันมาสู่การเดิ นตามแนวทางการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกและโอกาสในการพัฒนาอาชีพ มากขึน และยัง
เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึนอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดท้า
โครงการอบรมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าภายใต้ศูนย์ความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการ
ชลประทานระบบท่อจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
GAP (Good Agricultural Practices) แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า โครงการพัฒ นาองค์ความรู้การใช้
เทคโนโลยี การเกษตรแก่ กลุ่ มเกษตรกรผู้ ใช้น้ าภายใต้ ศู นย์ ความร่ว มมื อด้ านการบริ ห ารจั ด การ
ชลประทานระบบท่อจังหวัด เป็ น ต้น นอกจากนี องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ยังได้ น้าตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาเรี ยนรู้วิถีการท้าการเกษตรจากเกษตรกรผู้ประสบความส้าเร็จ
เช่น การศึกษาดูงานการท้าเกษตรของนายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ซึ่งปัจจุบันมีต้าแหน่งเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
นอกจากนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียัง หน้าที่ดูแลสถานีสูบน้าและ
คลองชลประทานจากกรมชลประทานของชุมชนบ้านท่างอยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รั บ
การถ่ายโอนจากกรมชลประทาน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีบทบาทน้อยในกระบวนการ
ได้มาซึ่งสถานีสูบน้าและคลองชลประทาน แต่เมื่อรับถ่ายโอนแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ มีความ
พยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานด้วยชลประทานระบบท่อ เช่น การส่งน้าจาก
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คลองเส้นหลักไปยังพืนที่ของเกษตรกรจากแบบเดิมที่เป็นการใช้คลองดินมาเป็นการใช้ท่อซีเมนต์ เพื่อ
ลดการสูญเสียน้า และการพัฒนาระบบการกระจายน้าให้ครอบคลุมพืนที่ เป็นต้น
ดังนัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรกร บทบาทภาคีเครือข่ายความร่วมมือจะมีความส้าคัญตังแต่เกษตรกร
ซึ่งมีบทบาทฐานะผู้ปฏิบัติในขันตอนของการจัดสรรน้าและดูแลรักษาระบบชลประทานภายในกลุ่ม
โดยจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทเป็นทังผู้สนับสนุน และพี่เลียงในด้าน
ทรัพยากร และด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
4.4.2 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
เป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยเกิดขึนจาก
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ด้าเนินโครงการชลประทานระบบในหลาย
พืนที่ได้ขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้า ถึงกระนันโครงการดังกล่าวยังคง
ประสบปัญหาและข้อจ้ากัดหลายประการ ส่งผลให้โครงการยังไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจึง ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในโครงการชลประทานระบบท่อ ให้เข้าร่วมเป็น
ส่ ว นหนึ่ งในโครงการ การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการน้าโดยชุมชนด้ว ยกระบวนการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการให้แก่
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือที่เป็นทางการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ซึง่ บทบาทของภาคีเครือข่ายดังกล่าวมี ดังนี
1) เกษตรกร จากรูปแบบความร่วมมือแบบที่ 1 เกษตรกรถือเป็นกลไกระดับล่างที่มี
ส่วนส้าคัญในการขับเคลื่อนการท้างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนในรูปแบบ
ที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน คือ เกษตรกรยังคงมี บทบาทหลักในกระบวนการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ตังแต่การจัดสรรน้า การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงการรั กษากฎระเบียบภายในกลุ่ม แต่ใน
รูปแบบนีเกษตรกรจะมีบทบาทเพิ่มขึน คือ บทบาทในฐานะนักวิจัยที่ต้องท้างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
จากมหาวิทยาลัยและส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การท้างาน
ร่วมกันในลักษณะนี คือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการน้าบนพืนฐานการบูรณาการข้อมูลที่หลากหลาย อาทิเช่น ปริมาณน้า จ้านวน
พืนที่การเกษตร ชนิดของพืชที่ปลูก ลักษณะดิน เป็นต้น โดยเกษตรกรและภาคีเครือข่ายจะน้าข้อมูล
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เหล่านีมาก้าหนดแนวทางในการจัดการน้าเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพืนที่การเกษตร ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์มีปริมาณน้าจ้ากัดก่อนฤดูการเพาะก็ท้าข้อตกลงในการจัดสรรพืนที่ท้า
การเกษตรภายในกลุ่ม หรือการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เป็นต้น ซึ่งจะท้าให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้าได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน
2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ภายใต้ความร่ว มมือรูปแบบที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังถือเป็นหน่วยงานหลักที่แสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและเป็นพี่เลียงด้าน
ระบบชลประทาน รวมทังการพัฒ นาด้านการเกษตรเพื่อสร้างโอกาสในการท้ าการเกษตรให้ แ ก่
เกษตรกร ดังทีผ่ ู้วิจัยได้อธิบายมาในรูปแบบที่ 1 ส่วนบทบาทในรูปแบบที่ 2 จะเป็นนักวิจัยร่วมกับภาคี
อื่น ๆ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะท้าหน้าที่คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการชลประทาน
ระบบท่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด้าเนินการมาแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
เกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ กลุ่ม เกษตรกรชุมชนบ้านท่างอย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการระบบชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้รูปแบบความร่วมมือแบบที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรเพิ่มเติมทังด้านงบประมาณ บุคลากร และ
วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น บทบาท
หลัก คือ การเป็นภาคีที่ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากหลายด้าน
อาทิเช่น ความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี การต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
โดยเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะนักวิชาการท้างานร่วมกับเกษตรกรหรือนักวิจัยชาวบ้าน และบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดอุบลราชธานี ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้า ในชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี ที่ เข้ าไปมี บทบาทส้ าคั ญในการแก้ ไขปั ญหาระบบชลประทานของกลุ่ ม
เกษตรกรบ้านท่างอย นับตังแต่ปี พ.ศ. 2554 และมีบทบาทในการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรร่วมกับเกษตรกรกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ เป็นต้น นอกจากนี มหาวิทยาลัยก็ยังต้อง
มีการแบ่ งปั นทรั พ ยากรร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และส้ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย
4) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถือเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความส้าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการเกิดขึนของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการท้าวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ผลักดันแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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ผ่านเครือข่ายนักวิจัยในสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ท้าให้ง่ายต่อการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่น นอกจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยก็ยังมีบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรที่
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยที่เรียกว่า นักวิจัยชาวบ้าน ซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านีเป็นกลไกส้าคัญใน
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี ส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยก็ต้องแบ่งปันทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย
นอกจากนี ภายหลังจากที่เกษตรกรมีระบบชลประทาน โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด อุบ ลราชธานี เกษตรกรยัง มีเ ครือ ข่า ยความร่ว มมือ ในการ พัฒนาด้านการเกษตร ซึ่ง
เครือข่ายนีไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือทัง 2 รูปแบบที่ได้กล่าวข้างต้น คือ ไม่ได้มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร แต่จะให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีภาคีเครือข่าย ดังนี
1) เกษตรกร ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ รู ป แบบนี เกษตรกรจะมี บ ทบาทด้ า เนิ น ตาม
แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเกษตรกรมีระบบชลประทาน
มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในด้านท้าการเกษตร โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี หรือจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ท้าให้เกษตรกรมีช่องทางในการปรับเปลี่ยนจากการท้าการเกษตรแบบ
ดั งเดิมมาสู่ ก ารเกษตรแนวใหม่ ได้แก่ การท้าเกษตรผสมผสาน การท้าเกษตรอิ น ทรีย์ อาทิ เ ช่ น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพอกที่เป็นการต่อยอดจากกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ โดย
เกษตรกรหั น มาท้าการเกษตรให้ สอดคล้ องเกษตรทฤษฎี ใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะเช่นนีท้าให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรอ้าเภอ
และเมื่อได้รับความสนใจก็จะมีการน้าโครงการต่าง ๆ ลงมายังกลุ่มเกษตรกร ท้าให้เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือทังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกับเกษตรกรอ้าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร
2) เกษตรอ้า เภอ กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมี
บทบาทหลักในการสนับสนุนด้านเกษตร โดยเกษตรกรอ้าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้ามาให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีศักยภาพโดดเด่นในด้านการเกษตร ผ่านการจัดโครงการสนับสนุน เช่น
อบรมให้ความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพันธุ์พืช เป็นต้น แม้ว่าหน่วยงานนีจะมีบทบาทน้อย
ในด้า นการบริห ารจัด การน้า เพื่อ การเกษตร แต่ก็มีส่ว นส้า คัญ ที่ใ ห้เ กษตรมีค วาม เข้ม แข็ง และ
สามารถการด้าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ยกตัว อย่างเช่น พืนที่การเกษตรของนายสงวน จบศรี ที่
เกษตรกรสามารถปรับตัวและเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนจากการท้านาปรังมาสู่การ
ท้าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถเติบโตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง
เกษตรอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ ก็เข้ามาสนับสนุนโดยยกพืนที่ดังกล่าวเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่
เรียกว่า “แปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่” รวมทังการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการท้า
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การเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริมให้ปลูก คะน้าเม็กซิกัน ส่งเสริมการปลูกผักหวาน ส่งเสริมการ
ปลูกกล้วยน้าว้า การส่งเสริมให้ปลูกมะพร้าว เป็นต้น
หรื อกรณีของนายจ้าเนียร พลจันทร์ ที่ปรับเปลี่ ยนจากการท้านาปรังมาสู่การท้า
เกษตรผสมผสานโดยมีกล้วยเป็นพืชหลัก ถึงแม้ว่าตอนนีแปลงเกษตรของนายจ้าเนียรยังไม่สามารถเป็น
แปลงต้นแบบ แต่เกษตรกรก็สามารถเป็นวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้ด้านการเกษตร
แก่บุคคลที่สนใจ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายแบบไม่ทางการในการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนัน
หากเกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรของตน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบเดิม
คื อ การท้ าเกษตรเชิ งเดี่ ย วมาสู่ การท้ า การเกษตรแบบผสมผสานหรื อเกษตรทฤษฎี ใหม่ จะท้ า ให้
เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเกษตรกับหน่วยงานภายนอก โดยจะได้รับการ
สนับสนุนทังด้านความรู้ ทรัพยากรด้านการเกษตร ส่วนเกษตรกรก็จะได้รับบทบาทเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี มีเครือข่ายความร่วมมือ 2 รูปแบบ กล่าวคือ 1) เครือข่าย
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร
กับองค์การบริหารอุบลราชธานี โดยเกษตรกรจะเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการน้าภายในกลุ่มของ
ตน ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและพี่เลียงในด้านระบบชลประทาน
อีกทังยังเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตร 2) เครือ ข่า ยความร่ว มมื อ ใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุ บลราชธานี และ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึง่ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และยั่งยืนมากยิ่งขึน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2) เพื่ อศึ กษารู ปแบบเครื อข่ ายความร่ วมมื อในการบริ หารจัดการน้ าโดยองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด
อุบลราชธานี ดังที่ได้น้าเสนอแล้วในบทที่ 4 โดยในบทนีผู้วิจัยแบ่งการน้าเสนอออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษานีได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในประเด็นการ
สรุปผลการศึกษานี ผู้วิจัยได้แยกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี
5.1.1 กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ
การเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เริ่มต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม
จากความร่วมมือกับ กลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรด้วยชลประทาน
ระบบท่อ และมีการพัฒนาสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรร่วมกับหน่วยงาน
ภาคประชาสังคม ซึ่งกระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่ว มมือ ในการบริห ารจัดการน้ า เพื่อ
การเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปกระบวนการได้ ดังนี
1) บริบทพืนที่ กล่าวคือ จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่ส้าคัญหลายสาย
ได้แก่ แม่น้าโขง แม่น้าชี แม่น้ามูล และมีล้าน้าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล้าโดมใหญ่ ล้าโดมน้อย
ล้าเบบก ล้าเซบาย กระจายอยู่ครอบคลุมทังจังหวัด อีกทังยังมีเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนสิรินธร
เขื่อนปากมูล เพื่อเก็บกักน้าไว้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค และท้าเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ในพืนที่
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รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
และปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน โดยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัญหาการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่การที่เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้าส้าหรับท้าการเกษตร แต่ปัญหา
คือ เกษตรกรไม่มีระบบชลประทานเพื่อน้าน้าไปใช้ประโยชน์ในการท้าเกษตร ภายหลังจากการกระจาย
อ้ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และมี การถ่ า ยโอนภารกิ จในการบริ ห ารจั ดการน้ า เพื่ อ
การเกษตรจากกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอน
การกระจายอ้ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้แก่ 1) การดู แล
บ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 2) การดูแลรักษาทางน้า 3) การดูแลรักษาปรับปรุง
โครงการชลประทานระบบท่อ 4) บ้ารุงรักษาทางชลประทาน 5) โครงการขุดลอกหนองน้าและคลอง
ธรรมชาติ 6) งานจัดสรรน้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้า 7) การสูบน้านอกเขตชลประทาน และ
8) โครงการถ่ายโอนการสูบน้าด้วยไฟฟ้า ซึง่ ภารกิจข้างต้นก้าหนดให้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตังของภารกิจนัน และกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง อาจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนันร่วมด้าเนินการหรือถ่ายโอนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนันร่วมด้าเนินการกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจ พิจารณาตามความเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ มี ก ารก้ า หนดแนวนโยบายในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งน้ าเพื่ อ การเกษตรในพืนที่
รับผิดชอบตามภารกิจซึง่ ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
2) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ก้ า หนดนโยบายแก้ ไ ขปั ญ หาบนพื นฐานเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
กล่าวคือ การบริหารจัดการท้องถิ่นเราคงไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการผลักดัน
นโยบายในการพัฒ นาท้ องถิ่น ในด้า นต่า ง ๆ เช่นเดียวกับ นโยบายด้านการบริห ารจั ด การน้ า เพื่ อ
การเกษตร ดัง เช่น การบริ ห ารงานของนายพรชัย โควสุ รัตน์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีในขณะนัน ภายใต้การด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีบทบาทส้าคัญ
ในการก้าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตร นับตังแต่ด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในวาระที่ 2 (2551-2554) ซึง่ ได้ชูนโยบายภายใต้ชื่อนโยบาย “แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน”
ในด้านนโยบายแก้แล้งได้ก้าหนดกรอบนโยบายการพัฒนา ได้แก่ 1) ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงและ
แหล่งน้าธรรมชาติ 2) ขุดคลองไส้ไก่ส่งน้าเข้าสู่พืนที่การเกษตร 3) สร้างชลประทานระบบท่อ
ต่อมาในการด้ ารงต้าแหน่ งนายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ในวาระที่ 3 (2555-2558) ได้
ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยน้าประเด็นการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรเข้ามาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักภายใต้ชื่อ “น้าดี ถนนดี รายได้ดี สุขภาพดี การศึกษาดี” ใน
ด้าน “นโยบาย น้าดี” เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการรวมน้าและกระจายน้าเข้าไปในพืนที่ท้าการเกษตรของ
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เกษตรกรที่มีพืนที่ท้าการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้มีน้าเพียงพอสามารถท้าการเกษตรได้
โดยการสนับสนุนโครงการชลประทานระบบท่อให้ประชาชนสามารถท้าการเกษตรได้ รวมทังการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดระบบบริหารจัดการน้า อย่างยั่งยืนทังด้านองค์ความรู้ เทคนิค
วิชาการ งบประมาณ และบุคลากรเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่าง หน่วยงานราชการ และองค์กรภาคประชาสังคม ซึง่ ประเด็นความความร่วมมือทังหมดมี
การจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ประเด็นความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ภายใต้การบริหารงาน
ของนายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ.

ประเด็นความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตร

หน่วยงานที่ผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือ

2552
2553

โครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
โครงการน้าร่องการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัดอุบลราชธานี
ความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วย
กระบวนการวิจยั เพื่อท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
ความร่วมมือในการพัฒนาพืนที่ทางการเกษตรระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลค้อทอง อ้าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนต้าบลฟ้าห่วน อ้าเภอค้อ
วัง จังหวัดยโสธร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
-บันทึกข้อตกลงการจัดตังองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะด้านชลประทานระบบ
ท่อจังหวัดอุบลราชธานี
-ความร่วมมือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดย
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ JIKA ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

2554

2556

2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุน
ส่งเสริมการวิจยั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, และส้านักงาน
กองทุนส่งเสริมการวิจยั
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จากการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในข้างต้น
พบว่า มีเพียงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้โครงการชลประทานระบบท่อ และเครือข่ายความร่วมมือภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, และ
ส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย ที่มีการด้าเนินการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
3) เกษตรกรจัดตังกลุ่ม เมื่อเกษตรกรมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรต้องท้าการส้ารวจแหล่งน้าในพืนที่เพื่อ ใช้เป็น
แหล่งน้าต้นทุนส้าหรับท้าการเกษตรก่อน หลังจากนันเกษตรกรต้องรวมกลุ่ม โดยหลักการรวมกลุ่ม
คือ เกษตรกรต้องมีพืนที่ท้าการเกษตรติดต่อกัน มีการจัดโครงสร้างกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า
และต้องด้าเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ นอกจากนีเกษตรกรยัง
สามารถก้าหนดระเบียบ ข้อบังคับประจ้ากลุ่ม สามารถใช้ข้อบังคับโดยมติของสมาชิกกลุ่ม ได้ แต่
อย่างไรก็ตามการด้าเนินการต่าง ๆ ของการเกษตรกรก็ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเมินความเหมาะสมในการติดตังระบบชลประทาน เมื่อ
เกษตรกรจัดตังกลุ่มแล้ว เกษตรกรจะต้องประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อส่งค้าร้องขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้าและท่อส่งน้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หลังจากนันองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัด จะลงพื นที่ป ระเมิน ความเหมาะสมในการติด ตั งระบบ
ชลประทานและพิจ ารณาสภาพแหล่งน้าต้นทุน ส้าหรับท้า การเกษตร พร้อมทังให้ค้าแนะน้า ชีแจ้ง
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
5) จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
เมื่อท้าการประเมิน ความเหมาะสมแล้ ว พบว่า สามารถด้าเนินการติดตังชลประทานระบบท่อ ได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงจะอนุมัติให้ยืมใช้เครื่องจักรกล จากนันกลุ่มเกษตรกรจะ
เข้ามาด้าเนินการจัดท้าบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท้าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืนฐาน โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะสนับสนุนเครื่องสูบน้า พร้อมอุปกรณ์ติดตังและท่อส่งน้า ซึ่งจะมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท้าหน้าที่เป็นพี่เลียงให้แก่เกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น การจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคอยให้ค้าแนะน้าในการติดตังเครื่องสูบน้าและการวางระบบท่อส่งน้าเข้าสู่
พืนที่การเกษตร การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการใช้งานโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบการ
บริหารจัดการกลุ่ม การบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ และคอยให้ค้าแนะน้า
หากกลุ่ มประปั ญหาในการใช้ งานโครงการ เป็นต้น องค์การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด อุบลราชธานี ไ ด้
ก้าหนดการให้ยืมใช้ไว้ 2 ช่วงฤดูกาลของการผลิต กล่าวคือ ห้วงการยืมที่ 1 ตังแต่เดือน ตุลาคม –
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มี น าคมของปี ถั ด ไป เป็ น การยื ม ใช้ ส้ า หรั บ การปลู ก พื ช นอกฤดู และห้ ว งการยื ม ที่ 2 ตั งแต่ เ ดื อ น
เมษายน-กันยายน เป็นการเตรียมการส้าหรับเพาะปลูกในฤดูกาลปกติและในภาวะฝนทิงช่วง
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวก็ยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่ม
เกษตรกร ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลด้านการเกษตรซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริหาร
จัดการน้า อาทิเช่น ข้อมูลปริมาณ จ้านวนพืนที่การเกษตร ชนิดพืชที่ปลูก สภาพดิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
เหล่าเป็นองค์ประกอบส้าคัญต่อ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึน
6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กล่าวคือ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
ซึ่งจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเกิดจากความสอดคล้องด้าน
นโยบายระหว่างหน่วยงาน คือ ภาคีเครือข่ายได้มีนโยบายหรือด้าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การบริหารจัดการน้าในจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ริเริ่มโครงการชลประทาน
ระบบท่อเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอยู่ก่อนแล้ว ดังที่ได้กล่าวข้างต้นตามอ้านาจ
หน้ าที่ขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ขณะที่ส้ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็มีนโยบายใน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิชาการในสถาบันการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การพัฒนานักวิชาการในมหาวิทยาลัยโดยการให้ทุนท้างานวิจัย ผ่านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การน้า
เช่นเดียวกัน ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาร่วมกันพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการน้า เพื่อการเกษตร
เริ่มจากกระบวนการพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการระหว่างตัวแทนของแต่ล ะฝ่ าย ในกระบวนการนี
เกิดขึนเพื่อสร้างความเข้าใจเบืองต้น เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันจึงจะน้ามาสู่กระบวนการพูดคุยอย่าง
เป็นทางการ หรือเกิดการประชุมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อก้าหนดเป้าหมายที่ภาคีเครือข่ายจะ
ร่วมกันด้าเนินการ และเมื่อทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันจึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
การจัดการน้า ภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย
เพื ่อ ท้อ งถิ ่น ระหว่า งองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อุบ ลราชธานี มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย โดยมีการท้าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเปรียบเสมือนธรรมนูญที่ภาคีเครือข่ายต้องยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการก้าหนดเป้าหมายและระบุถึงบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายไว้อย่างชัดเจน
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อีกทังยังเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรทางการบริหารในการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือ ดังนัน
บันทึกข้อตกลงจึงเป็นกลไกส้าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
5.1.2 รูปแบบเครือข่า ยความร่ วมมือในการบริ หารจัดการน้าโดยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดอุบลราชธานี
ส้าหรับรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยพิจารณา
จากกรณีศึกษาที่ ได้น้าเสนอในบทที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาบนพืนฐานความต่อเนื่องของการด้ าเนิน
กิจกรรม ความเป็นรูปธรรม และความเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า รูปแบบ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรโดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีมี 2 รูปแบบ ดังนี
รูปแบบที่หนึ่ง คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี หรือเรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร”
เครือข่ายความร่วมมือรูปแบบนี กลุ่มเกษตรกรในพืนที่ถูกก้าหนดให้มีการจัดโครงสร้างใน
รูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า เกษตรกรภายในกลุ่ม จึงมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการตามต้าแหน่ง
ภายในกลุ่ม แต่ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการสมาชิก กลุ่มกับเกี่ยวโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม
คือ สมาชิกในกลุ่มทังหมดอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน รู้จักคุ้นเคยกัน และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็น ความสัมพันธ์
แบบเป็นทางการ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรต้องมีการจัดตังกลุ่มโดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และ
ท้าข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้ระเบียบชลประทานระบบท่อขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของบทบาทหน้าที่ของเกษตรกรกับองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดกลับมีลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบ “พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” โดยมีการก้าหนดบทบาท
ของเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไว้ ดังนี
1) บทบาทเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรถือเป็นกลไกส้าคัญในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรโดยเริ่มจากการรวมกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้าเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญ หาเรื่ อ งน้ า เพื่ อ การเกษตรของตนเอง และเป็ น ตั ว แสดงหลั ก ในกระบวนการจั ด สรรน้ า เพื่ อ
การเกษตรในระดั บ ไร่ น า การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งสู บ น้ า และท่ อ ส่ ง น้ า ภายในกลุ่ ม ตนเอง โดยกลุ่ ม
เกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์
ตายตัว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้อ้านาจอิสระในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ท้าให้
เกษตรกรสามารถก้าหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้า ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม ท้าให้
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กฎระเบียบบางอย่างมีลักษณะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การเก็บค่าบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
วิธีการจัดสรรน้า เป็นต้น
2) บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบ ลราชธานี มีบ ทบาทเป็ น ทังผู้ ให้ การสนับสนุน บทบาทพี่เลี ยง และบทบาทส่ งเสริม พัฒ นาด้าน
การเกษตร บทบาทผู้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการด้าเนินโครงการชลประทานระบบ
ท่อด้วยการสนับสนุนเครื่ องสูบน้าและท่อส่งน้าให้แก่กลุ่มเกษตรกร เมื่อมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
แล้วยังมีการอบรมให้ความรู้ก่อนใช้งานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้า การดูแล บ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าให้แก่
กลุ่มเกษตร ส่วนบทบาทพี่เลียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะท้าหน้าที่คอยให้ค้าแนะน้าในด้านระบบ
ชลประทานให้ แ ก่ กลุ่ มเกษตรกร ยกตัว อย่างเช่น การเชิญตัว แทนกลุ่ มเกษตรกรผู้ ใ ช้น้ าเข้ า ร่ ว ม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้
กลุ่ มเกษตรกรผู้ ใช้น้ าได้มีการทบทวนและเน้นย้าความรู้ ทักษะเทคนิคการใช้เครื่องสู บน้าพร้อ ม
อุปกรณ์ติดตังอย่างถูกวิธี ตลอดจนบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล และได้รับทราบหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการของกลุ่มผู้ใช้น้าหลังจากได้รับการสนับสนุนตามโครงการชลประทานระบบท่อ ขณะที่ บทบาท
ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรโดยน้าตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อ เข้าสู่กระบวนการ
ศึกษาเรียนรู้การท้าเกษตรทฤษฎีใหม่หรือการท้าเกษตรแบบพอเพียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
นอกจากนี องค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด อุ บลราชธานียั งต้ อ งดู แลโครงการสถานีสู บ น้า และคลอง
ชลประทานของชุมชนบ้ านท่างอยในฐานะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่รั บการถ่ายโอนจากกรม
ชลประทาน
รู ปแบบที่สอง คือ เครื อข่า ยความร่ วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร”
หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด้าเนินโครงการชลประทานระบบใน
หลายพืนที่ขยายโอกาสในการท้าการเกษตรให้แก่เกษตรกร ดังที่ได้กล่าวแล้วในรูปแบบความร่วมมือ
แบบที่ 1 แต่โครงการดังกล่าวยังคงประสบปัญหาและข้อจ้ากัด บางประการ ส่งผลให้ ก ารบริห าร
จัด การของเกษตรกรยัง ไม่ป ระสบผลส้า เร็จ เท่า ที่ค วร ต่อ มาจึง เกิด ความร่ว มมือ ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่ นระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรโครงการชลประทาน
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ระบบท่อเข้ามาเป็นพืนที่ในวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการน้า
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและยั่ งยื น ส่ งผลให้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ ายความร่ว มมือระหว่า งกลุ่ ม
เกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ
จัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ก้าหนดบทบาทของภาคีเครือข่ายในระดับ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น การสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ
เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ “พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ” ดังจะเห็นได้
จากมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการบริหาร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และภาคีเครือข่ายได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้พัฒนาโครงการชลประทานระบบท่อ ให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ส่วนมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ขณะที่
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานด้วยแนวคิดการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ซึง่ ภายใต้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือแบบที่ 2 ภาคีเครือข่ายมีบทบาท ดังนี
1) บทบาทกลุ่มเกษตรกร กล่ าวคือ เกษตรกรเป็นกลไกระดับล่ างที่มีส่ ว นส้ าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนร่วมกันภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เนื่องจากเกษตรกรคือเจ้าของปัญหาและเข้าใจสภาพปัญหาที่
เกิดขึนเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมแสดงบทบาทหลักในกระบวนการบริหารจัดการ
น้ า เพื่ อ การเกษตรตั งแต่ ร ะดั บ การจั ด สรรน้ า การดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมไปถึ ง การรั ก ษา
กฎระเบียบภายในกลุ่ม นอกจากนี เมื่อเกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิ จัยเพื่อท้องถิ่น ในความร่วมมือรูปแบบนีเกษตรกรจะมี
บทบาทในฐานะ “นักวิจัยชาวบ้าน” เพื่อให้เกษตรกรสามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง
โดยมีผู้ ส นั บ สนุ น เป็ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด อุบลราชธานี และมี มหาวิทยาลั ย อุ บลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นพี่เลียง
2) บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานียังคงเป็นหน่วยงานหลักที่แสดงบทบาทฐานะผู้สนับสนุนด้านระบบชลประทาน บทบาท
ฐานะพี่เลียงของกลุ่มเกษตรกร และบทบาทส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ดังที่เราจะ
เห็นได้จากบทบาทภายใต้โครงการชลประทานระบบท่อ ส่วนบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใต้ รู ป แบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ นี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด จะน้ า กลุ่ ม เกษตรกรภายใต้
โครงการชลประทานระบบท่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น นอกจากนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดคงยังมี
บทบาทในฐานะผู้สนับสนุนเช่นเดิม โดยฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อน
ประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
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นอกจากนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังต้องเรียนรู้เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกร เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลกลุ่มเกษตร ตามอ้านาจหน้าที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และน้ า ไปเป็ น บทเรี ย นเพื่ อ ปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกรในโครงการ
ชลประทานระบบท่อ ที่ไม่ได้เข้าร่วมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการน้าโดยชุมชนด้ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
3) บทบาทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแ ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี กล่าวคือ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นภาคีหลักที่สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จาก
หลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี การต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตร
เป็นต้น โดยนักวิชาการจะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะนักวิจัยร่วมกับเกษตรกรหรือนักวิจัยชาวบ้าน
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรใน
ชุมชนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าไปมีบทบาทส้าคัญในการแก้ไขปัญหา
ระบบชลประทานของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย และมีบทบาทในการพัฒนาความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรร่วมกับเกษตรกรในต้าบลบุ่งมะแลง เป็นต้น นอกจากนี มหาวิทยาลัย
ยั งต้องมีการแบ่ งปั น ทรัพยากรทางการบริห ารร่ว มกับองค์การบริหารส่ วนจังหวัด และส้ านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
4) บทบาทส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวคือ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความส้าคัญต่อการผลักดันในเกิดขึนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการท้าวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมผ่านเกษตรกร ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเดิม ทีส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย เป็น ผู้ขับ เคลื่อนแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผ่านเครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัย จึง
เปรียบเสมือนตัวกลางและพี่เลียงให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนเครือข่ายการ
บริหารจัดการน้าขึนในระดับชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในจังหวัด นอกจากนี
ยังมีการแบ่งปันทรัพยากรทางการบริหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกเหนื อ จากเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรแล้ ว ยั ง มี
เครือข่ายการพัฒนาการเกษตร ซึ่ง เครือข่ายความร่วมมือรูปแบบนี แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแต่ก็มีความเชื่อมโยงกัน อาทิเช่น การส่งเสริมให้ปลูกพืช
ที่ใช้น้าน้อยเพื่อลดปริมาณการใช้น้าในการท้าการเกษตร การขุดสระน้าในพืนที่การเกษตรเพื่อกักเก็บ
น้าและสร้างความชุ่มชื่นให้กับแปลงเกษตร เป็นต้น ภาคีเครือข่ายในรูปแบบนีประกอบด้วย 2 ส่วน
ส้าคัญ ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาท ดังนี
1) บทบาทกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตร เครือข่าย
ลักษณะนีเกิดขึนภายหลังจากเกษตรกรมีระบบชลประทาน เกษตรกรสามารบริหารจัดการน้าเพื่อ
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การเกษตรได้อย่างเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวคือ
เมื่อเกษตรกรมีระบบชลประทาน มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการท้าการเกษตร โดยเฉพาะหาก
เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิถี ท้าการเกษตรแบบเดิมมาสู่การท้าเกษตรแบบพอเพียงหรือการท้า
เกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับเปลี่ยนเช่นนีจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการดึงดูดหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้เข้า
มาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเกษตรอ้าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้าและกรมส่งเสริมการเกษตร
2) บทบาทกรมส่งเสริมการเกษตร บทบาทของหน่วยงานนีจะเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรภาย
หลั ง จากที่ เ กษตรกรมี ร ะบบชลประทานเพื่ อ การเกษตร โดยเกษตรกรสามารถปรั บ ตั ว และเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ เช่น การปรับเปลี่ยนจากการท้านามาสู่การท้าการเกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หน่วยงานก็จะเข้ามาส่งเสริ มพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การท้าเกษตรอินทรีย์ การปลูก
พืชใช้น้าน้อย การปลูกพืช ผสมผสาน เป็นต้น หากเกษตรกรรายใดมีความโด่ดเด่นก็จะสนับสนุน
พืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรกลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตรอย่าง
เป็น ทางการ และเกษตรกรก็แ สดงบทบาทเป็น ปราชญ์ช าวบ้า นด้า นการเกษตร และถึง แม้ว ่า
เกษตรกรบางรายจะยังไม่มีการพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบอย่างเป็นทางการ แต่เกษตรกรมีสามารถ
สร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการผ่านการเป็นวิทยากรเมื่อได้รับเชิญไปให้ความรู้ด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรที่ให้ความสนใจ
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นับตังแต่เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรมา
จนถึงเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทัง 2 รูปแบบมี
ส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตร โดยช่วยให้เกษตรกรเกิดกระบวนการเรียนรู้
รู้จักปรับตัว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิถีท้าการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรทฤษฎี ใหม่หรือ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิถีเกษตรแบบนีจะส่งผลให้เกษตรกรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพิ่ม
มากขึน เช่น เกษตรอ้าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น เมื่อ
เกษตรกรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานเหล่านีมากขึนยิ่งท้าให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเหล่านีเพิ่มมากขึน ทังด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรไป
พร้อมกัน ดังภาพที่ 5.1
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สกว.
เครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตร

ม.อุบล ฯ

มรภ.อุบล ฯ

อบจ.อุบล ฯ

เครือข่ายการ
บริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตร

เครือข่าย
พัฒนาการ
เกษตร

กลุ่มเกษตรกร
ชลประทาน
ระบบท่อ

กลุ่มเกษตรกรบึง
บรรจงโนนโพธิ์

เกษตรอ้าเภอ,
กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ

กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้าน
ดอนพอก

กลุ่มเกษตร
บ้านท่างอย

ม.อุบล ฯ

กลุ่มเกษตรกร
บ้านโนนสุบัน

เกษตรอ้าเภอ
และเกษตรกร
รายย่อย

ภาพที่ 5.1 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
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กล่าวโดยสรุป รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 2 รูปแบบ คือ
1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารอุบลราชธานี หรือ
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร คือ จุดเริ่มต้นที่ส้าคัญที่ก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรผู้เป็นเจ้าของปัญหาและทรัพยากรในท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้มีบทบาทในการจัดท้าบริการสาธารณะให้แก่ เกษตรกรในพืนที่ ท้าหน้าที่เป็นพี่เลียงให้แก่เกษตรกร
ทังสองภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรน้าและร่วมกันดูแลรักษาระบบชลประทาน ซึ่งถือเป็นกลไกส้าคัญใน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตรในท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคอยให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลียงให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าว
ส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยการเมือง ส่งผลให้การบริหารจัดการน้า ยังขาดข้อมูล และการบูรณาการ
ความรู้ในด้านอื่น อาทิเช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ชนิดของพืชที่ปลูก ข้อมูลผู้ใช้น้า เป็นต้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการน้า ของเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร และอาจจะส่งผลต่อความยั่งยืนในอนาคต ปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด จึ ง น้ า กลุ่ ม เกษตรกรเข้ า ร่ ว มในการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การน้ า โดยชุ ม ชนด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเกษตรกร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุน
สนับสนุน การวิจั ย หรื อ เครื อข่า ยความร่ วมมือในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการน้า เพื่ อ
การเกษตร คือ ความร่วมมือรูปแบบที่ 1 ยังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร เมื่อมีความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจึงน้าประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้า ซึ่ง
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายความร่ว มมือ
รู ป แบบนี มี ก ารแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรทางการบริ ห ารในระดั บ หน่ ว ยงานทั งในด้ า นงบประมาณ
บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาและ
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีบทบาทส้าคัญในการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนัน ภาคีเครือข่ายเหล่านีจึงมีบทบาทส้าคัญใน
การส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน
มากยิ่งขึน
อย่างไรก็ตาม ภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยและส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก็ ไม่
สามารถที่จะด้าเนินร่วมมือได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่น เพียงแต่เป็นหน่วยงานที่สามารถเข้ามาส่งเสริมด้านองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
น้ า เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดังนัน เครือข่ายความร่วมมื อ
ระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในระดับท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวต้อง
มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ อาทิเช่น ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึง
เป็นกลไกส้าคัญในการบริหารจัดการน้าในระดับ ท้องถิ่น ซึ่งภายใต้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรดังกล่าว ภาคีเครือข่ายควรมีบทบาท ดังนี
1) เกษตรกร กล่าวคือ การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรมีบทบาท
ส้าคัญในฐานะเจ้าของปัญหาและเจ้าของทรัพยากรน้าในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของเกษตรกรจะเป็น
กลไกส้าคัญอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าในระดับท้องถิ่น โดยเกษตรกรจะมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนตามอ้านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
เกษตรกรต้ อ งเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มตั งแต่ ก ารส้ า รวจแหล่ ง น้ า การด้ า เนิ น การจั ด ตั งกลุ่ ม ในรู ป แบบ
คณะกรรมการผู้ใช้น้ า และบทบาทเป็นผู้จัดสรรน้าและดูแลรักษาระบบชลประทานให้ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้ น้าเพียงอย่าง
เดียว แต่ส่งผลให้เกษตรกรเกิดจิตส้านึกร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้ามาช่วยกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายหลังจาก
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2540 และการถ่ายโอนภารกิจในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรจากกรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร แต่ การถ่ายโอนภารกิจเหล่านีก็ไม่ได้มา
พร้อมกับงบประมาณและบุคลากร รวมทังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ยังคงประสบปัญหาด้าน
การคลัง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มองการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรเป็น “การถ่ายโอนภาระมากกว่าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น” ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระดับบน ได้แสดงให้เห็นถึง ความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องน้าเพื่อการเกษตร แม้ว่าส่วนหนึ่งจะ
เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางการเมืองภายใต้นโยบายของผู้บริห ารท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่ ว น
จังหวัดแสดงบทบาทในฐานะ “ผู้สนับสนุน” ซึ่งมีศักยภาพในการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ใน
การบริหารจัดการน้า อีกทังยังท้าหน้าที่เป็น “พี่เลียง” ในด้านการบริหารจัดการน้า และส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทังการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรระหว่าง
เกษตรกรกับองค์การบริหารส่ว นจังหวัดยังต้องค้านึงถึง การบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์
ทังวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การบริหารจัดการ องค์ความรู้เหล่านีจะเข้ามาเป็นส่วนหนุนเสริม
ให้การบริการจัดการน้าเพื่อการเกษตรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนมากยิ่งขึน ยกตัวอย่างเช่น
เครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ าง องค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดอุ บลราชธานี มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุบลราชธานี และส้ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือ
ดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ด้านทังด้านการบริหารจัดการน้าและด้านการเกษตร โดยอาศัยกลไก
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นอกจากนี บทบาทของหน่ว ยงานราชการส่ วนกลาง อาทิ เช่น กรมชลประทานหรือกรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตรในด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรควรด้ า เนิ น บทบาทเป็ น พี่ เ ลี ยง
โดยเฉพาะด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่วนราชการระดับจังหวัดหรือระดับ
อ้าเภอ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล และกลุ่มเกษตรกร แม้ว่ากรมชลประทานจะ
ด้าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่กรมชลประทานยังคงรับผิดชอบดูแล
เรื่องน้าเพื่อการเกษตรในภาพรวมหรือโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรในระดับลุ่มน้าซึ่งไหลผ่านหลายจังหวัด ขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ท้าหน้าที่ใน
การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับเทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล และกลุ่มเกษตร
ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในระดับ ท้องถิ่น ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรก็ท้า หน้าที่ให้
การส่งเสริมด้านการเกษตรซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการใช้น้า ดังนัน การบริหารจัดการน้าเพื่อ การเกษตรใน
ท้องถิ่นสามารถบูรณาการการท้างานร่วมกันได้ทังกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร
ดังนัน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นกลไกพืนฐาน
ที่ส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยมีหลักการบูรณาการร่วมกันทังด้านชลประทาน
ด้านการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทังเกษตรกรและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังสามารถท้างานร่วมกับกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้การบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึน
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด อุบ ลราชธานี มีประเด็นที่ก่อให้ เกิดการอภิปรายเพื่ อน้าไปสู่ การเสริมสร้างทาง
วิชาการ และสนองตอบต่อวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี
5.2.1 การกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
นับตังแต่มีการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2540 มี
การตราพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มีแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 1) และ
แผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) โดยกฎหมายและ
แผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก้าหนดให้ส่วน
ราชการมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมชลประทานในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและดูแลบ้ารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ได้ด้าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มถ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก แหล่งน้าขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ การสูบน้า
นอกเขตชลประทาน และโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การถ่ายโอน
เหล่านีไม่ได้มาพร้อมกับงบประมาณและบุคลากร ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มอง
ปัญหาดังกล่าวว่า “การถ่ายโอนภาระมากกว่าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังเช่น การศึกษาเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดย
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดอุบ ลราชธานี พบว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขนาดเล็ กในจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ท้องถิ่น
ไม่มีงบประมาณและบุคลากรในการดูแลโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมทังรับผิดชอบการสูบน้านอก
เขตชลประทาน ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต้องเข้าไปให้การสนับสนุนแก่เกษตรกร
แม้ว่าจะมีการกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมามากกว่า 2 ทศวรรษ แต่ยังติดกับปัญหาข้อจ้ากัดด้านงบประมาณและบุคลากร
เช่นเดียวกับการบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจุบันปัญหา
ดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง สอดคล้องกับ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2555) ที่ได้
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ศึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอ้านาจสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน พบว่า ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจในการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1) ขาดความพร้อมด้านงบประมาณ การรับการถ่ายโอนภารกิจ พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการต่อ ขณะที่กรมชลประทานเอง
ก็ไม่สามารถช่วยด้าเนินการต่อได้เช่นกัน เนื่องจากต้องด้าเนิน การตามแผนการถ่ายโอนเพื่อไม่ให้ผิด
กฎหมายการกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่น 2) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านการ
จัดการเนื่องจากงานชลประทานเป็นงานเฉพาะด้าน 3) ขาดกลไกการท้างานและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในการด้าเนินการตามแผนการกระจายอ้านาจ
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงให้เห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพในการสนับสนุนชลประทานระบบท่อให้แก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้รูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยั งคง
ประสบปั ญหาเรื่ องการบริ หารจั ดการ เนื่องจากการสนั บสนุ นส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการขับเคลื่ อนด้ วย
ผลประโยชน์ ทางการเมื อง ท้ าให้ อาจจะละเลยมิ ติ ด้ านข้ อมู ล ในการบริ ห ารจั ดการน้ าด้ านอื่ น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้ใช้น้าสภาพพืนที่ ความต้องการการใช้น้า ข้อมูลชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลน้าปริมาณ
น้าแต่ละพืนที่ เป็นต้น การบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดจึงยังไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความยั่งยืนเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีความพยายามในการแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา คือ การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น หน่วยงานเหล่านีจะเข้ามามีบทบาทใน
ฐานะ “นักวิชาการ” ซึ่งมีส่วนส้าคัญในพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อ การเกษตรในระดับ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.2.2 กลไกการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในระดับท้องถิ่น
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้กล่าว
ข้างต้น ถือว่าเป็นกลไกส้าคัญอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรใน
ท้องถิ่น โดยก้าหนดให้เกษตรกรต้องจัดโครงสร้างที่เป็นทางการในรูปแบบคณะกรรมการผู้ใช้น้า โดย
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการน้า โดยการด้าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ห รื อ กติ ก าของกลุ่ ม ที่ ร่ ว มกั น พั ฒ นาขึ น
นอกจากนี ภายใต้สภาพพืนที่และลักษณะแหล่งน้าที่แตกต่างกัน แต่ละกลุ่มก็มีกระบวนการเรียนรู้ มี
การปรับตัว รวมทังเกิดภูมิปัญญาในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปทุ ม ทิ พ ย์ ม่ า นโคกสู ง และคณะ (2560) ได้ ศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรที่
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เหมาะสมกับพืชฤดูแล้ง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในเขตพืนที่ชลประทานอ่าง
เก็บน้าห้วยค้อ การศึกษาดังกล่าวชีให้เห็นความส้าคัญของคณะกรรมผู้ใช้น้าหรือเกษตรกรผู้ใช้น้า
โดยเฉพาะการก้าหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง ผลการศึกษาพบว่า 1) บริบท
ชุมชน สภาพดินเพื่อท้าการเกษตร เป็นที่นา สภาพดินร่วนปนทราย ดินค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์ อุ้มน้า
ไม่ดี พืชฤดูแล้งที่ปลูก คือ มะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน (เป็นหลัก) ต้องการน้า เพื่อเพาะปลูกจากอ่าง
เก็บน้าห้วยค้อที่มีปริมาณน้าเพียงพอในบางปี บางปีก็ไม่เพียงพอ หากฝนตกน้อย ในปีนั น ๆ ในปีที่
วิจัย (2558) พบว่า ปริมาณน้าในอ่างมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2) ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเป็น
นวัต กรรมชุม ชน คือ เหมือ งดานเลา น้า บ่อตอก และขวยแมงมอ น้า มาใช้ในการจั ด การน้า 3)
พัฒนาการของระบบและกลไกการบริหารจัดการน้า ในอดีตไม่พบว่ามีระบบและกลไก ส่วนปัจจุบันมี
ระบบและกลไก คือ คณะกรรมการผู้ใช้น้า เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การก้า กับของชลประทานห้วย
เดียกสกลนคร 4) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับเกษตรกรในการจัดการน้า พบว่า เกษตรกรผู้ใช้
น้ามีส่วนร่วมในระดับร่วมประชุมน้อย ร่วมคิดน้อย ร่วมปฏิบัติปานกลาง ร่วมรับผลประโยชน์ในระดับมาก
ส่วนภาคีภาครัฐ คือ ชลประทานมีส่ วนร่วมคิดร่วมประชุมค่อนข้างมาก และร่วมติดตาม ประเมินผล
ระดับน้อย ส่วนมากคณะกรรมการผู้ใช้น้า จะเป็นผู้บริหารจัดการน้าโดยระเบียบกฎเกณฑ์หรือกติกา
ชุมชนที่ร่วมกันพัฒนามาใช้เพื่อการจัดการน้าเพื่อพืชเกษตรฤดูแล้ง
นอกจากนี การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรยังต้องให้ความส้าคัญกับด้านภาวะผู้ น้าของ
กลุ่มเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครือข่ายและการสนับสนุน การบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หัวหน้ากลุ่มหรือประธานกลุ่มได้
แสดงถึงความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ดูแลสมาชิก และมีบทบาทเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร
ในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีหน่วยงานที่บทบาทหลักในการสนับสนุน คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เช่น เครื่องสูบน้าและระบบท่อ การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้าและ
การท้าเกษตร เป็นต้น ส่วนด้านเครือข่ายและการสนับสนุน ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาสนั บสนุนในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ซึ่งภาคีเครือข่ายนีมีบทบาทหลักในการ
สนับสนุนนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทังยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาการเกษตร
โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาส่งเสริมในด้ านการเกษตร เช่น การท้าเกษตรทฤษฎี ใหม่
การปลูกพืชใช้น้าน้อย เป็นต้น เพื่อให้การท้าเกษตรสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการน้าในพืนที่
กลไกเหล่านีสอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ มนูขจร (2557) ที่ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลท้า ให้ชุมชนที่บริหาร
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ ด้านสภาพพืนที่
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แหล่งน้า ด้านภาวะผู้น้า ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านหลักการ
บริ ห ารจั ดการ ด้านเครื อข่ายและการสนั บสนุน กล่ าวคือ มีห น่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ า มา
สนับสนุนเทคโนโลยีและการบริหารการผลิต การบริหารเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ชุมชนที่มีผู้น้าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนเดิมในชุมชนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมของพืนที่ปรับใช้ประโยชน์อ ย่างเหมาะสมเอือต่อระบบนิเวศ ใช้
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน และการมีเครือข่ายสนับสนุนจากภายนอก มีการน้อมน้า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ มีผลต่อความส้าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 2) องค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสภาพพืนที่แหล่งน้า ด้านผู้น้า ด้านการบริหารจัดการด้าน
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านเครือข่ายและการสนับสนุน
5.2.3 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นพืนฐานที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส้านักงาน
กองทุน สนั บ สนุ น การวิจั ย โดยเกษตรกรมีบทบาทหลั กในกระบวนการบริ ห ารจัด การน้า ขณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนหรือพี่เลียงให้กับกลุ่มเกษตรกร
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และภาคประชาชน สอดคล้องกับ ชัช ชัย
ปะมาคะเต (2558) ที่ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรน้าในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม: รูปแบบหนึ่งของการ
บริหารกิจการสาธารณะ โดยก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการจัดสรรน้าไว้ 3 รูปแบบ คือ 1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเพียงองค์กรเดียว 2) ประชาชนเลือกตังคณะกรรมการ
เพื่อบริหารจัดการเอง และ 3) มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชนการศึก ษาพบว่า รูป แบบที ่ 3 มีป ระสิท ธิผ ลและตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนมากที่สุด โดยได้ก่อให้เกิดกระบวนการสังคมท้าให้ความสัมพันธ์ของเกษตรกรผู้ใช้น้าและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในเชิงการบริหารจัดการและจิตส้านึกความเป็นพลเมือง และ
ความรู้สึกรักหวงแหนสถานีสูบน้าภายในเขตชุมชนของตน ซึ่งสะท้อนแนวทางการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยท้องถิ่นปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็น
ผู้สนับสนุนหรือพี่เลียงมากกว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริการเสียเอง
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานีก็พบว่า เครือข่ายความร่วมมือในการบริห ารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรไม่ได้จ้ ากัดเฉพาะภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเกษตรกรเท่ านัน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในท้องถิ่นผ่าน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคม อาทิเช่น มหาวิทยาลัย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็ น ต้ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเหล่ า นี มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ
การเกษตร รวมทังแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึง ความส้าคัญของการกระจายอ้านาจ
ให้แก่ท้องถิ่นซึ่งไม่ควรจ้ากัดเฉพาะตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านัน แต่ การกระจายอ้านาจยัง
ต้องรวมถึงชุมชน ภาคประชาสังคม และเกษตรกร ซึ่งภาคส่วนเหล่านีสามารถเข้ามาร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการน้าในชุมชนท้องถิ่น
ดังนัน การบริห ารจัดการน้า เพื่อการเกษตรกรของแต่ละท้องถิ่น จึงไม่ได้มีรูปแบบตายตัว
เนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องค้านึงถึงบริบทใน
พื นที่ เ ป็ น ส้ า คั ญ อย่ า งไรก็ ต าม แต่ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ า ก็ มี ลั ก ษณะร่ ว มบางประการ อาทิ เ ช่ น
กฎระเบียบ องค์ความรู้ เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ซึ่งจะท้าให้การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกรในท้องถิ่น

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะ ดังนี
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
5.3.1.1 องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดอุบลราชธานี มีความพยายามในการพัฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างโดยเฉพาะเทศบาลต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล ผ่านโครงการชลประทานระบบท่อเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกร แต่ความร่วมมือ
ดังกล่ าวยั งไม่ได้มีบทบาทร่ วมกับ เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดั งนัน องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
อุบลราชธานีควรมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างอย่างเทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในชุมชนท้องถิ่น รวมทังเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
ท้างานแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่าง และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า
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5.3.1.2 เมื่อเกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรได้เอง ส่งผลให้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากหลายหน่ วยงาน แต่ความช่วยเหลือเหล่านันกับมีลักษณะต่างคนต่างท้ายังไม่เกิด
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นในระดับพืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า การส่งเสริมด้านการเกษตร กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ควรแสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางในการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการอื ่น ๆ อาทิ เ ช่ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นระบบชลประทาน และหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมที่ดิน เป็นต้น
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับพืนที่ทังการพัฒนาด้านระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
5.3.1.3 เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ล้าดับ
ต่อไป คือ การบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็งและประสบ
ความส้าเร็จในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ในช่วงฤดูแล้งท้า
ให้เกษตรกรมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพมากขึน องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีแนวทางการส่งเสริม
อาชีพให้แก่เกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น การต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริม
การท้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หากเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางสู่การท้าเกษตร
แบบผสมผสานเกษตรกรจะได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการเป็นพิเศษน้ามาสู่การช่วยเหลือใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเหล่านีได้มากขึน ดังนัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีควรส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิถีการเกษตรแบบดังเดิมสู่การท้าเกษตรแบบผสมผสานหรือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
ท้าให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
5.3.2.1 ควรมี การศึกษาเชิ งเปรีย บเทีย บระหว่ างการบริ ห ารจัด การน้ าของกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ใช้น้าที่ประสบความส้าเร็จกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าที่ ยังไม่ประสบความส้าเร็จ เพื่อค้นหา
จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละกลุ่ม และก้าหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้าที่ สามารถน้าไปแก้ไขได้
ตรงจุดและถูกวิธี รวมทังค้นหาแนวทางการถ่ายทอดบทเรียนการบริหารจัดการน้าจากกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้าที่ประสบความส้าเร็จไปสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าที่ยังไม่ประสบความส้าเร็จ
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น้าในพืนที่ลุ่มน้าอื่น ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรกับองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยกตัวอย่างเช่น ล้าโดมน้อย ล้าโดมใหญ่ ล้าเซบก ล้าเซบาย เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งเครื อ ข่ า ยร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ การเกษตรครอบคลุ ม พื นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึน
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.3.1 การกระจายอ้านาจด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรต้องพิจารณาถึงศักยภาพทางการคลัง และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่ยึดพืน
ที่ตังโครงการชลประทาน เช่น การถ่ายโอนสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือการสูบน้านอกเขต
ชลประทาน เป็นต้น ภารกิจเหล่านีควรถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีศักยภาพมากกว่า
องค์การบริหารส่วนต้าบลซึ่งเป็น ที่ตังของโครงการนัน นอกจากนี กรมชลประทานยังต้องท้ างาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประสานงานร่วมกันโดยเฉพาะในระดับของลุ่มน้า ที่มีซึ่ง
ครอบคลุมพืนที่หลายจังหวัด เมื่อเกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการน้า เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง จึงต้องมี
การประสานงานร่ ว มกัน ระหว่างกรมชลประทานและองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในพืนที่ โดยมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท้าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง
โดยมีกรมชลประทานท้าหน้าที่เป็นพี่เลียงให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.3.3.2 การบริหารเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม เกษตรกร เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการน้าภายในกลุ่ม และเรียนรู้การท้างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและเป็นพี่เลียงให้ กับกลุ่มเกษตรกรในด้าน
การบริหารจัดการน้าและด้านการเกษตร อีก ทังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบูรณาการการบริหาร
จั ด การน้ า ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาด้ า นเกษตร โดยก้ า หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ า บนพื น
ฐานข้อมูลหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น สภาพดิน สภาพภูมอิ ากาศ ชนิดของพืชที่ปลูก ปริมาณน้าที่มีใน
พืนที่ เป็นต้น นอกจากนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถร่วมมือ กับหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคซึ่งใกล้ชิดกับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นเกษตรอ้าเภอ กรมส่งเสริม
การเกษตรกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้ส อดคล้ องกับ การ
บริหารจัดการน้าในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น การท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย เป็นต้น
หรือมีการพัฒนาระบบชลประทานรูปแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนจากการใช้น้าให้แก่เกษตรกร ยกตัวอย่าง
เช่น การสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
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ภาคผนวก ก.
แบบสัมภาษณ์บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและแบบ
สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
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แบบสัมภาษณ์เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตัวแทนฝ่ายบริหารและข้าราชการประจ้า)
แบบสัมภาษณ์นี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์ การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอขอบพระคุณผู้บริหาร/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ที่กรุณาสละเวลาตอบคาถาม
1. ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล.………………………………………ต้าแหน่ง…………………………… เบอร์ติดต่อ …………………………
2. บริบทของท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัจจุบัน อปท. มีปัญหาหรือความท้าทายใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 นโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารท้องถิ่น/ โครงการเร่งด่วนของ อปท. มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ผู้บริหาร อปท. มีมุมมองต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ที่มา/กระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
4.1 อปท. ประสบปัญหาทางการคลังการงบประมาณหรือไม่ แล้วการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจะช่วยลดข้อจ้ากัดด้านการคลังการงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
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4.2 ความร่วมมือเกิดจากการขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือ/ เทคโนโลยี และข้อมูล/ความรู้ หรือไม่
อย่างไร
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
4.3 การที่ อปท. ประสบปัญหาที่ยากและสลั บซับซ้อน มีทังที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ แ ละที่
นอกเหนือมีผลต่อการแสวงหาความร่วมมือหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.4 สถานการณ์ที่ไม่ปกติ (เช่น เกิดวิกฤติภัย ช่วงเทศกาล ฯลฯ) หรือไม่ที่ท้าให้เกิด เครือข่าย
ความร่วมมือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.5 ผู้น้าหรือตัวหลักคือใครบ้าง และบทบาทของเขามีผลต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ระบุประเด็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ระบุประเด็นความร่วมมือ.....................................................................................................................)
(ระบุประเด็นความร่วมมือ.....................................................................................................................)
(ระบุประเด็นความร่วมมือ.....................................................................................................................)
6. การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงบทบาทอย่างไร ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.2 กระบวนการบริหารจัดการความร่วมมือ
-มีการวางแผนอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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-มีการก้าหนดกติกา/แนวทางการท้างานร่วมกันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการด้าเนินการร่วมกันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการติดตามประเมินผลและการถอดบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการบริหารคน เงิน เครื่องไม้เครื่องมือ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-การตรวจสอบความโปร่งใส อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.3 ความสัมพันธ์ทางสังคม (เช่น เครือญาติ เพื่อน-พี่ ฯลฯ) มีบทบาทหรือไม่ อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.4 เมื่อเผชิญกับอุปสรรคมีแนวทางในการร่วมกันแสวงหาทางออกหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................
6.5 ปัจจัยที่มผี ลต่อการสร้าง รักษา และพัฒนาความร่วมมือมีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. กระบวนการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ
7.1 มีข้อตกลง/กติการ่วมกันอย่างไร ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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7.2 มีกระบวนการบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.3 มีกระบวนการ/ระบบจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.4 กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา แหล่งน้าเพื่อการเกษตร อย่างไรบ้าง
...................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................................................................
8. ปัญหา/อุปสรรค/ความท้าทายของการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
8.1 ในภาพรวมภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นมีความไว้เนือเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือไม่
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8.2 มีปัญหา/อุปสรรคของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. อปท. มีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรในอนาคต
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
--ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง—
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แบบสัมภาษณ์เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร)
แบบสัมภาษณ์นี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษา เครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับข้อมูลจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบคาถาม

1. ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล.…………………………………........ต้าแหน่ง………………………เบอร์ติดต่อ……………………...........
2. ที่มา/กระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
2.1 เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรมีความเป็นมาอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 กระบวนที่ก่อให้ เกิด เครือ ข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตรมี
กระบวนการอย่างไร
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........
2.2 บุคคลที่เป็นตัวหลักหรือผู้น้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีใคร/กลุ่มใดบ้าง และมีบทบาท
ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือของกลุม่ เกษตรกร
3.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแสดงบทบาทอย่างไรบ้าง ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3.2. เกษตรกรแสดงบทบาทอย่างไรบ้าง ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
3.3 ท่านมีกระบวนการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างไร
-มีการวางแผนอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการก้าหนดกติกา/แนวทางการท้างานร่วมกันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการด้าเนินการร่วมกันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-มีการบริหารจัดการคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.4 เมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการด้าเนินการท่าน มีแนวทางในการร่วมกันแสวงหาทางออก
หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.5 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตร เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3.6 ปั จ จั ย ใดที่ส่ งผลต่อความส้ า เร็จหรือความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่ว มมือในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
4. กระบวนการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
4.1 เกษตรกรมีข้อตกลง/กติการ่วมกันในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 กระบวนการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.4 กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา แหล่งน้าเพื่อการเกษตร อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.5 นอกจากเข้าร่วมบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแล้ว ยังมีความร่วมมือหรือโครงการ
พัฒนาด้านการเกษตรอื่น ๆ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ความแตกต่ า งก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว มเครื อข่ ายความร่ วมมื อในการบริ หารจั ดการน้ าเพื่ อ
การเกษตรกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
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6. ท่านมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรในชุมชนท้องถิ่นของท่านหรือท้องถิ่นอื่น ๆ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................

--ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง--
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ภาคผนวก ข.
ภาพประกอบการลงพืนที่
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ภาพที่ 1 สัมภาษณ์นายปรีชา พงษ์ทอง ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์นางจงจิตย์ ทองค้าผุย ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ 3 สัมภาษณ์นายสถิต เสนา ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์นายกิติพัฒน์ หล้าค้าแก้ว ต้าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ
สถาณีสูบน้าบ้านท่างอย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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ภาพที่ 5 สัมภาษณ์นายสงวน จบศรี และนางสมพร เข็มทอน ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.บุ่งแมลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ภาพที่ 6 ท่อส่งน้าในพืนที่ท้านาปรังของนายสงวน จบศรี สมาชิกกลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ ต.บุ่งมะแลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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ภาพที่ 7 สัมภาษณ์นายทวี สีทากุล ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านท่างอย ณ สถาณีสูบน้า
บ้านท่างอย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

ภาพที่ 8 เส้นทางกระจายน้าด้วยคลองไส้ไก่แบบดิน และเป็นเส้นทางที่ก้าลังจะเปลี่ยนเป็นคลองไส้ไก่
แบบท่อซีเมนต์
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์ นายจ้าเนียร์ พลจันทร์ ต้าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรบ้านโนนสุบัน ณ บ้านโนนสุบัน
ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ภาพที่ 10 บ่อพักน้าในพืนที่การเกษตรของนายจ้าเนียร์ พลจันทร์ กลุ่มเกษตรบ้านโนนสุบัน ต.โนนกาหลง
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

ธีรพล พงษ์บัว
-พ.ศ. 2548-2553 มัธยมศึกษาโรงเรียนอ่างศิลา ต้าบลอ่างศิลา อ้าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
-พ.ศ. 2554-2557 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เอกรัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ก้าลังศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก การปกครองท้องถิ่น
สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท้างาน -พ.ศ 2559-2560 ต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ ธรรมาภิบาลกับการ
จัดการภาครัฐในอาเซียน โดย ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรานากุล
-พ.ศ 2560 ต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ้าปี
2560 โดย รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (หัวหน้าโครงการ)
-พ.ศ 2560 ต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ “การศึกษาออกแบบ วางระบบ
การท้างาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการด้าเนินการเพื่อเสนอขอ
จัดตังส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้าเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาค”
โดย รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (หัวหน้าโครงการ)
-พ.ศ 2561 ต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบูรณา
การการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2561
- 2565) โดย ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (หัวหน้าโครงการ)

