
 

 

การมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า : ศึกษากรณี                   
ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา 
Peoples Participation to word Management of Water Resoruces : Acase Study of 
Sub basin  Khlong  U-Taphao Soungkhla 

จนัทริา  สขุศวิานนัท ์

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า : ศึกษากรณี        
ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา และเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ แนวทางใน
การปรบัปรุง แก้ไข การด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรพัยากรน ้าให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
   ผลการวิจยัสรุปได้ว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการน ้าของภาครฐัยงัคงประสบปญัหาหลายประการ               
ทัง้ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการและการจดัท าระบบฐานขอ้มูล การบงัคบัใชก้ฎหมาย ขาดการมสีว่นร่วม
ของทุกภาคสว่นโดยเฉพาะภาคประชาชน ความส าเรจ็ในการจดัการทรพัยากรน ้าทีผ่่านมาเกดิจากความเขม้แขง็ของ
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนเกดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งกระบวนการจดัการน ้าที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคญัในการเพิม่ความ
เขม้แขง็ เกิดเป็นเครอืข่ายภาคประชาชน มกีารท างานที่มกีระบวนการคดิ ไตร่ตรอง ตดัสนิใจและลงมอืท าร่วมกนั 
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของชุมชนเอง ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเกดิความส าเรจ็ในการเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ
น ้าในภาพรวม สามารถแกป้ญัหาจากการใชท้รพัยากรน ้าไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดน้ัน้ จ าเป็นทีภ่าครฐัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การบรหิารจดัการน ้าในภาคประชาชน การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมอยา่งเตม็ที ่ประกอบกบัขอ้
คน้พบจากวจิยัซึ่งนอกจากการใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการน ้าโดยชุมชนแลว้ การบรหิารจดัการความขดัแยง้
และการสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั รวมไปถงึการสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากการใชท้รพัยากรน ้าใน
พืน้ทีลุ่่มน ้ากถ็อืเป็นปจัจยัทีส่ าคญัเน่ืองจากในพืน้ทีลุ่ม่น ้าหน่ึงๆจะมกีลุม่ทางสงัคมทีห่ลากหลาย เมือ่สามารถสรา้งความ
เขา้ใจและลดความขดัแยง้ทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มไดแ้ลว้ กจ็ะช่วยส่งเสรมิใหก้ารบรหิารจดัการน ้าเป็นไปดว้ย
ความราบรืน่ รวมไปถงึแนวทางความส าเรจ็และปจัจยัทีค่าดวา่จะสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาได้ เช่น การบรหิารจดัการน ้าโดยใชอ้งค์ความรูท้ ัง้ที่เป็นภูมิ
ปญัญาดัง้เดิม และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ผสมผสานเข้าด้วยกนั การใช้นวตักรรม ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและ
ประยุกต์ใชเ้พื่อการแกป้ญัหา การใชร้ะบบการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด เพื่อทีจ่ะใหม้ปีระสทิธภิาพ
และควรด าเนินการอย่างยุตธิรรม โปร่งใสการตัง้กลไกการไกล่เกลี่ยความขดัแยง้ การให้ค่าชดเชยส าหรบัชาวบา้นที่
รกัษาผืนป่าในพื้นที่ป่าต้นน ้า จากปจัจยัทัง้หมดหากมีการผสมผสานปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเข้าด้วยกนัอย่างถูกต้อง
เหมาะสมแลว้ คาดว่าจะสามารถน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า และน าไปสูค่วามยัง่ยนืใน
พืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภาไดใ้นอนาคต 
ค าส าคญั : การมสีว่นรว่ม,การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

 
 



 

 

Abstract 
The study of “Public Participation in Water Resources Management: A Case Study of Khlong  U-

Taphao Watershed,  Songkhla” aims to study the level of public participation in water resources management 
of Khlong U-Taphao Watershed in order to observe the factors that affect public participation in the process 
of water resource management and  to use the result  as a  guideline, suggestion and operation in public 
participation more efficiency 
 The result demonstrated that previous water resources management by government still has several 
issues to consider. The challenges of this management are the efficiency of the system through 
management, data base, low enforcement and the lack of public participation of every stakeholder especially 
people in the community. According to literature review, the success in resources management is always 
taking place in strong community. The society itself would like to learn and create appropriated water 
management by people network.  They have concrete system to manage their resources. Therefore, the 
readiness of community is the keys success to management. In addition, to reach the success point of 
sustainable development through public participation, government has to set this issue as a priority of the 
development. Government has to create opportunity for community to manage themselves.   Moreover, 
conflict management, common goals and commitment within the area also has to take in consideration. The 
level of public participation in water resources management is in middle stage because in order to participate 
in management, public have to have common problem that draw them to take an action in the development 
such as the problem of this watershed had effected them or there will be a problem that will effected that in 
the future. The factors that have effect in public participation in this research are the problem of area which 
never considers developing, the limited access of information, and the opportunity that public can illustrate 
their problem, the concrete commitment from government toward the issues. This low public participation 
shown as a result because in almost every project that have been done in public participation is never 
considered to develop. The government has limited in process of management. Moreover, lower income 
class, there aren’t available to participate in the development. To increase amount of public participation, 
there must be more opportunities for people to involve in every processes of water resources management. 
In one watershed community, they are combined with different believes. Society needs to reduce conflicts in 
order to set common goals between the groups. Integrated water resources management needed to apply to 
increase the level of public participation in area of interest. For example, traditional wisdom with new 
technology can create new innovation. This application can be give possibility to solve the old problem. To 
create second income for participants also can help the efficiency of the management. Therefore, every 
activity that has investment involve need to be transparent in every processes, in order to gain trust and faint 
from the community. There should be a reward for conservation community and a process to reduce conflict 
in the area. If all of suggestion above can be apply in the appropriate way, there sure is the bright future of 
sustainable development in Khlong U-Taphao Watershed.  
  

 



 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 น ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวติ และการพฒันาทางเศรษฐกิจ น ้าตามสภาพ
ธรรมชาตทิี่ประชาชนทุกทอ้งทีอ่าศยัใช ้ไดแ้ก่ น ้าในบรรยากาศ น ้าผวิดนิ และน ้าบาดาล เป็นผลติผลจากธรรมชาตทิี่
เราไมส่ามารถผลติเพิม่ขึน้มา หรอืลดปรมิาณทีม่อียูใ่นธรรมชาตไิดเ้องตามตอ้งการ บางปีอาจเกดิฝนแลง้เป็นเหตุใหน้ ้า
ในแม่น ้าล าธารมน้ีอย จนไม่สามารถแบ่งปนัได้ทัว่ถงึ หรอืบางปีฝนตกชุก ต่อเน่ืองจนเกดิความเสยีหายเน่ืองจากน ้า
ท่วมทรพัย์สนิและพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการมนี ้าเสยีหรอืมลพษิทางน ้าเกดิขึน้ในหลายท้องที่ตามมาอกีด้วย นับเป็น
วกิฤตการณ์เกี่ยวกบัน ้า ซึ่งปจัจุบนัน้ีเกดิขึน้อยู่ตามทอ้งถิน่ ต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนขา้งใกลเ้คยีง
กนัแทบทุกปี 
 การจดัการน ้าต้องมีกระบวนการบริหารจดัการน ้า ทัง้ปริมาณและคุณภาพอย่างสอดคล้องและบูรณาการ      
เพื่อรกัษาดุลยภาพทางธรรมชาตใินทุกลุ่มน ้าไว ้โดยอาศยักลไกการมสีว่นร่วมของทุกฝา่ย และทีส่ าคญั คอืประชาชน ใน
ลุ่มน ้าผู้มีส่วนได้เสยี กลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้าด้าน ต่างๆ ควรพฒันาให้มีการ
ด าเนินการในทุกดา้นใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั โดยตอ้งรว่มท าการศกึษาคน้ควา้ ปญัหาและสาเหตุของปญัหาทรพัยากรน ้า 
เช่น การขาดแคลนน ้า การเกดิอุทกภยั และดา้นคุณภาพน ้าทีเ่สื่อมโทรม เป็นตน้ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน และความตอ้งการ
ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาของชุมชน ร่วมคดิหาสรา้งรปูแบบ และวธิกีารพฒันา เพื่อแกไ้ขและลดปญัหาเรื่องน ้าของชุมชน หรอื
เพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน หรอืสนองความต้องการน ้าของชุมชน ร่วมวางนโยบาย หรอืก าหนด
แผนงานกจิกรรมหรอืโครงการ เพือ่บรรเทาหรอืขจดัปญัหาเรื่องน ้าทีส่นองความตอ้งการของชุมชน รว่มตดัสนิใจการใช้
ทรพัยากรน ้าทีม่จี ากดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมอยา่งเป็นธรรม รว่มจดัการ ตดิตาม ประเมนิผล และรว่มบ ารุงรกัษา
โครงการ ปญัหาการขาดแคลนน ้าและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทัง้อุทกภยัและปญัหาภยัแลง้มแีนวโน้มจะเกดิ ขึน้บ่อยครัง้ 
และทวคีวามรนุแรง ดงันัน้โอกาสทีค่วามรุนแรงของปญัหาการขาดแคลนน ้าและความขดัแยง้จากการแยง่ชงิน ้าระหวา่ง
ลุม่น ้า และระหวา่งภาคการผลติจะเพิม่สงูขึน้ในทุกสาขาการผลติ ทัง้น้ีหมูบ่า้นทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิภยัแลง้ในระดบั
ปานกลางถึงระดบัรุนแรง สาเหตุส าคญัเกิดจากพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน ้าถูกบุกรุกท าลาย การขาดแคลนน ้าจากการที่
ปรมิาณน ้าฝนมคีวามแปรปรวนในหลายพืน้ที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศจะสง่ผลกระทบต่อปรมิาณน ้าท่า 
และน ้าใต้ดนิในระยะยาว ในขณะที่ความต้องการใช้น ้าเพิม่สูงขึ้น ท าให้เกิดความไม่สมดุลของปรมิาณน ้า จนส่งผล
กระทบต่อการด ารงชวีติระบบนิเวศ และสภาพแวดลอ้มของ พืน้ทีเ่สือ่มโทรมลง 
  ดงันัน้กลไกของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดักรน ้าด้านต่างๆ ของลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
จงัหวดัสงขลา ควรพฒันาใหม้กีารด าเนินการในทุกดา้นใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั คอื 1) รว่มท าการศกึษาคน้ควา้ปญัหา
และ สาเหตุของปญัหาทรพัยากรน ้า ได้แก่ การขาดแคลนน ้า การเกิดอุทกภัย และด้านคุณภาพน ้าที่เสื่อมโทรม         
ที่เกดิขึน้ในชุมชน 2) ร่วมคดิหาสรา้งรูปแบบและวธิกีาร พฒันา เพื่อแก้ไขและลดปญัหาเรื่องน ้าของชุมชน หรอืเพื่อ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 3) ร่วมวางนโยบาย หรอืก าหนดแผนงาน กิจกรรมหรอืโครงการ  เพื่อ
บรรเทาหรอืขจดัปญัหาเรื่องน ้าที่สนองความต้องการของชุมชน 4) ร่วมตดัสนิใจ การใชท้รพัยากรน ้าที่มจี ากดัใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม 5) ร่วมจดัการ หรอืปรบัปรุงรบัการบรหิารงานพฒันาเกี่ยวกบัน ้าในลุ่มน ้าให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 6) ร่วมลงทุนในกจิกรรม โครงการของชุมชน ตามขดีความสามารถของชุมชนเอง และ
ของหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 8) ร่วม
ควบคุม ติดตาม ประเมนิผล และร่วม บ ารุงรกัษาโครงการและกิจกรรมที่ท าไว้ ทัง้ที่เอกชนและรฐัด าเนินการให้ใช้
ประโยชน์ไดย้นืนานตลอดไป 9) รว่มประชุม อบรม สมัมนา ทีท่างราชการและภาคเอกชนจดัขึน้ โดยรว่มเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปญัหา ต่างๆ รว่มกนั 10) มสีว่นรว่มในการเป็นผูช้กัชวน แนะน า ประชาสมัพนัธ ์เรื่องราว ขา่วสาร เกี่ยวกบั
การ บริหารจัดการน ้ าด้านต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มน ้ าได้รบัรู้เรื่องราวและเกิดความเข้าใจที่ด ี 



 

 

การศกึษาการมสีว่นร่วมของทุกฝา่ยในการบรหิารจดัการน ้า จงึตอ้งพฒันากลไกและกระบวนการ บรหิารจดัการอย่าง
บรูณาการขึน้มา โดยเสรมิสรา้งเครอืขา่ยการประสานงานและการท างานร่วมกนัของฝา่ยราชการ องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ และประชาชนในทอ้งถิน่ในการพฒันา การใชแ้ละฟ้ืนฟูทรพัยากรน ้า  โดยใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรูแ้ก่
ผูน้ าชุมชน เพื่อเพิม่ศกัยภาพกระบวนการเรยีนรูแ้ละรเิริม่ในชุมชน พฒันาระบบรวบรวมและจดัท าขอ้มลูระดบัทอ้งถิน่
ใหส้อดคลอ้งกนั สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ารมสีว่นรว่มคดิรว่มท า สามารถรว่มกนัน าพาใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้าทุกดา้นเป็นไปอยา่งมคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยั การมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า : ศกึษากรณี ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี คอื 

1.  เพื่อศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ลุ่มน ้าคลอง   
อู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา 

2.  เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าลุ่มน ้า
คลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา 

3.  เพือ่เป็นขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรงุ แกไ้ข การด าเนินงาน สง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ขอบเขตของการวิจยั 

1.  พืน้ทีก่ารวจิยั พืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา  ครอบคลุมพืน้ที ่๘ อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอสะเดา  
อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ อ าเภอคลองหอยโขง่ อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอบางกล ่า และอ าเภอเมอืงสงขลา  

2.  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มสี่วนไดเ้สยีจากการใช้ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าคลอง     
อู่ตะเภา และ ตวัแทนจากชุมชน ตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตวัแทนจากหน่วยงานภาครฐัที่มภีารกจิที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ตวัแทนจากสถาบนัการศกึษา ตวัแทนจากสถาบนั
ศาสนาในพืน้ที ่ตวัแทนจากภาคธุรกจิในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา จ านวน 10 คน  

3.  เน้ือหาการวจิยั เพือ่ศกึษาระดบัการมสีว่นรว่มและปจัจยัสว่นบุคลทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา ตลอดจนประมวลปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ
ในเชงินโยบายเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาและยกระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในพืน้ที ่และสามารถน าผลการวจิยั
ไปประยกุตใ์ชก้บัลุม่น ้าอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

ในการวจิยัเรือ่งน้ี คาดวา่จะมปีระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  ท าให้ทราบระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่มสี่วนร่วมในการด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน ้า

คลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา 
2.  ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม ในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
3.  น าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่ม 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการของประชาชน หมายถงึ การทีป่ระชาชนมสีว่นรว่มกบัภาครฐัในขัน้ตอนต่าง ๆ 
 การจดัการ หมายถงึ ศลิปะในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกบัผูอ้ื่น 
 ทรพัยากรน ้า หมายถึง น ้าบนผิวดิน น ้าใต้ดิน และน ้าในทะเลอาณาเขตที่อยู่ในแหล่งน ้าธรรมชาติ หรอืที่
มนุษยส์รา้งขึน้ รวมทัง้แหลง่น ้าระหวา่งประเทศไทย อาจน ามาใชป้ระโยชน์ได้ 



 

 

 การบริหารจดัการทรพัยากรน ้า หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการ การจดัการ การใช้ประโยชน์ การ
บ ารุงรกัษา การพฒันา การป้องกนั การแกไ้ขปญัหา การอนุรกัษ์ การฟ้ืนฟู และ         การด าเนินการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัทรพัยากรน ้า 

ลุ่มน ้า หมายถึง บรเิวณพื้นที่ซึ่งครอบคลุมล าน ้าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งน ้าที่รวมน ้าตามที่คณะกรรมกา ร
ทรพัยากรน ้าแหง่ชาตกิ าหนดตามลกัษณะภมูศิาสตรแ์ละวตัถุประสงคใ์นการบรหิาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1.1 ความหมายของการมสีว่นรว่ม 
 ไพรตัน์  เตชะรนิทร ์(2527:6-7) ใหค้วามหมายและหลกัการส าคญัของการมสีว่นร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการพฒันาว่า หมายถงึ กระบวนการที่รฐัท าการส่งเสรมิ ชกัน า สนับสนุน และสรา้งโอกาสให้ประชาชนและชุมชน  
ทัง้ในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธ ิและองค์การอาสาสมคัรรูปต่างๆ ให้เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หรอืหลายเรือ่งรวมกนั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และนโยบายการพฒันาทีก่ าหนดไว ้
 ยวุฒัน์ วฒุเิมธ ี(2526:20) ใหค้วามหมายวา่ การมสีว่นรว่มของประชาชน หมายถงึ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ไดม้สีว่นร่วมในการคดิรเิริม่ การพจิารณาตดัสนิใจ การร่วมปฏบิตัแิละร่วมรบัผดิชอบในเรื่องต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถงึ
ตวัประชาชนเอง 
 อคนิ  ระพพีฒัน์ (2527:320) การมสี่วนร่วมของประชาชน คอืการให้ประชาชนเป็นผู้คดิค้นปญัหา เป็นผู้น า    
ทุกอยา่งตอ้งเป็นเรือ่งของประชาชนทีค่ดิขึน้มา 
 นดา  ด ารหิเ์ลศิ (2542:21)ไดใ้หแ้นวคดิการมสีว่นร่วมของประชาชนว่า หมายถงึ การทีป่ระชาชนมกีารปฏบิตัิ
ร่วมกันในการพฒันาชุมชน โดยความสมคัรใจ ในลกัษณะของการร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบตัิงาน ร่วมประเมินผล        
รว่มบ ารงุรกัษา และรว่มรูส้กึเป็นเจา้ของ 
 ปารชิาต ิวลยัเสถยีร (2542:138-139) ใหค้วามหมายของการมสี่วนร่วมในลกัษณะที่เป็นกระบวนการของการ
พฒันา โดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการพฒันาตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุโครงการ ไดแ้ก่ การรว่มกนัคน้หาปญัหา 
วางแผนการตดัสนิใจ  
1.2 ทฤษฏกีารมสีว่นรว่มของประชาชน 
 อ านาจ  อนันตชยั (2526:124-130) อ้างถงึใน สนธยา พลศรี (2535:156) นอกจากแนวคดิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการด าเนินโครงการหรอืแผนงานต่าง ๆ ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชนในอนัทีจ่ะช่วย
ให้โครงการหรอืแผนงานเหล่านัน้ ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ แต่เน่ืองจากชุมชนต่าง ๆ มลีกัษณะ
ทางด้านกายภาพและด้านสภาพแวดล้อม อื่น ๆ ที่แตกต่างกนั จงึท าให้เกิดทฤษฎีที่ท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมการ
พฒันาทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนต่างๆ เหล่านัน้ ทฤษฎทีีท่ าใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการพฒันา จงึมเีน้ือหาแตกต่างกนั มดีงัน้ี 

1. ทฤษฎกีารเกลีย้กล่อมมวลชน (Mass Persuation Theory) กล่าวถงึการใชค้ าพดูหรอืการเขยีนเพื่อใหเ้กดิ
ความเชื่อถอืและการกระท าโดยใชห้ลกัพฤตกิรรมของมนุษย ์การเกลีย้กล่อมตอ้งอาศยัชนสว่นใหญ่ และใชเ้วลามาก ใน
การเกลี้ยกล่อมต้องอาศยัพฤติกรรม สญัชาตญาณ การศึกษาอบรมและความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมรอบตวั      
การเกลีย้กล่อมจะใหผ้ลดตีอ้งสรา้งความสนใจในเรือ่งทีจ่ะเกลีย้กล่อมใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ ใหเ้กดิศรทัธาตรงกนั 

2. ทฤษฎกีารระดมสรา้งขวญัของชนในชาต ิ (National Morale Theory) กลา่วถงึ การสรา้งก าลงัใจหรอืการสรา้ง
ขวญัขึน้มาเพือ่ใหค้นเกดิก าลงัใจในการท างานในการฝา่ฟนัอุปสรรคต่าง ๆ คนทีม่ขีวญัในการท างานดจีะเกดิความรูส้กึ



 

 

รบัผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าคนที่ไม่มีขวญัและก าลงัใจ  เมื่อคนมสี านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ก็จะท าให้เขามี
ความคดิทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัสงัคมในดา้นต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะพทิกัษ์รกัษาทรพัยส์มบตัขิองสว่นรวมเอาไว้ 

3. ทฤษฎกีารสรา้งผูน้ า (Leadership Theory) ทฤษฎน้ีีกลา่วถงึการจงูใจใหค้นท างานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ร่วมกนั ชนหมู่มากจ าเป็นจะต้องมผีูน้ าที่มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ รูจ้กัประนีประนอม รบัฟงัความ
คดิเหน็ของผู้อื่น และอดทนต่อค าวพิากษ์วจิารณ์ ผู้น าช่วยให้เกิดความร่วมมอืในการปฏิบตังิานกนัอย่างมขีวญัและ
ก าลงัใจท าใหค้นหมูม่ากเขา้มารว่มคดิ รว่มท ากจิกรรมต่าง ๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได ้การสรา้งผูน้ าจงึเป็นการสง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มอยา่งหน่ึง เพราะผูน้ าทีด่ ีสามารถจงูใจใหค้นคลอ้ยตาม และเตม็ใจทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืดว้ยดี 

4.  ทฤษฎกีารใชว้ธิแีละระบบทางการบรหิาร (Administrative System and Method Theory) กล่าววา่การใช้
ระบบการบรหิารเป็นวธิกีารในการระดมความรว่มมอืทีง่า่ยทีส่ดุ เพราะใชก้ฎหมายระเบยีบแบบแผนในการด าเนินการ 
แต่ผลของการร่วมมอืยงัไม่มรีะบบใดดทีี่สุด ระบบการบรหิารแบบกระจายอ านาจ ถอืว่าเป็นหวัใจส าคญัของแนวการ
พฒันาที่มุ่งให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ในการตดัสนิใจ การประเมนิผลโครงการและอื่น ๆ ไม่ว่า
ประชาชนจะเขา้รว่มโดยตรง หรอืเขา้รว่มโดยออ้ม ผา่นผูแ้ทนหรอืไมก่ต็าม 

5. ทฤษฎแีรงจูงใจ (Theory of  Human Motivation)  มาสโลว ์ไดอ้ธบิายวา่ การจงูใจคนนัน้ จะตอ้งรูค้วาม
ต้องการตามล าดับขัน้ของคน และการปฏิบตัิการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ มาสโลว์ แบ่งล าดบัความ
ตอ้งการของคนออกเป็น 5 ระดบั โดยเรยีบล าดบัความส าคญั ดงัน้ี (จ านง ไพโรจน์2533 : 16-18)  

1. ความตอ้งการทางกายหรอืทางสรรีะวทิยา (Physiological Needs) 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 
3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) 
4. ความตอ้งการเกยีรตยิศหรอืชื่อเสยีงและการยกยอ่ง (Esteem Needs) 
5. ความต้องการที่จะประสบความจรงิในตนเอง หรอืแสดงความสามารถให้ประจกัษ์  ในตนเอง (Self – 
Actualization Needs)   

1.3  ลกัษณะของการมสีว่นรว่ม 
 (ปธาน สวุรรณมงคล 2527 : 83) องคป์ระกอบของการมสีว่นรว่มประกอบดว้ยกจิกรรมใหญ่ ๆ  4 ลกัษณะคอื 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปนั
ผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผลโครงการ การมสี่วนร่วมในการแบ่งปนัผลประโยชน์ และการมสี่วน
รว่มในการประเมนิผลโครงการ ซึง่สามารถอธบิายและขยายความไดด้งัต่อไปนี้ 

1.การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ (Participation in Decision- making) หมายถงึ เป็นขัน้เริม่ตน้ของการมสีว่น
รว่ม ทัง้น้ีจะตอ้งก าหนดระดบัของการมสีว่นรว่ม ก าหนดวธิกีารเขา้มามสีว่นรว่ม ก าหนดตวับุคคลทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่ม 
และก าหนดกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ ซึง่ในขัน้น้ีเป็นการรว่มตดัสนิใจหรอืก าหนดรายละเอยีดทีจ่ะด าเนินโครงการ อาจจะ
เป็นการตดัสนิใจโดยคณะกรรมการของกลุม่หรอืชุมชน (Abraham Sagle and  Meni Koslowsky,2000 : 33-35) 

2.การมสีว่นรว่มในการด าเนินโครงการ (Participation in Implementation) โดยการทีป่ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในการด าเนินโครงการ โดยร่วมแรงงาน ร่วมสมทบค่าใชจ้่าย ร่วมสมทบวสัดุอุปกรณ์ และร่วมในการให้ข่าวสาร
ขอ้มูลที่จ าเป็นตลอดจนเขา้มามสี่วนร่วมโดยเป็นกรรมการของคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งในโครงการ หรอืร่วมในการ
บรหิารและการประสานงาน 

3.การมสีว่นรว่มในการแบง่ปนัผลประโยชน์ (Participation in Benefits) คอืประชาชนไดร้บัผลประโยชน์จากการ
มสี่วนร่วมในโครงการพฒันา เช่น มรีายไดเ้พิม่ขึน้ มเีครื่องมอื เครื่องใชต้่าง ๆ เพิม่ขึน้ หรอืมกีารกระจายโอกาสทาง
การศกึษา ประชาชนไดร้บัการศกึษาเพิม่ขึน้มจี านวนบุคลากรดา้นการแพทยต์่อประชาชนเพิม่ขึน้ หรอืมอี านาจในการ
ปกครองเพิม่ขึน้ เป็นตน้ 



 

 

4.การมสีว่นรว่มในการประเมนิผลโครงการ (Participation in Evaluation) หมายถงึ การประเมนิผลดา้นการมี
สว่นร่วมของประชาชนว่า เป็นไปอย่างสม ่าเสมอหรอืไม่ และมอี านาจมากน้อยเพยีงใดในการเขา้ไปมสีว่นร่วม รวมถงึ
การประเมนิโครงการโดยผา่นกระบวนการทางการเมอืงหรอืผา่นสือ่มวลชน ต่างๆ 
1.4 ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัการมสีว่นรว่ม 
 (นิรนัดร ์จงวุฒเิวศย ์2527:183) จากแนวคดิและปจัจยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มดงักล่าวน้ี สรุปไดว้่าการมี
สว่นรว่มเกดิจากแนวคดิส าคญั 3 ประการ คอื 

1.  ความสนใจและความหว่งกงัวลรว่มกนั ซึง่เกดิจากความสนใจและความห่วงกงัวลสว่นบุคคล ซึง่บงัเอญิพอ้ง
ตอ้งกนักลายเป็นความสนใจและความหว่งกงัวลรว่มกนัของสว่นรวม 

2.  ความเดอืดรอ้นและความไม่พงึพอใจรว่มกนัทีม่ตี่อสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูน่ัน้ ผลกัดนัใหมุ้่งไปสูก่ารรวมกลุ่ม 
วางแผนและลงมอืกระท าการรว่มกนั 

3.  การตกลงใจร่วมกนัที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรอืชุมชนไปในทศิทางที่พงึปรารถนาการตดัสนิใจร่วมกนัน้ี
จะตอ้งรนุแรงมากพอทีจ่ะท าใหเ้กดิความรเิริม่กระท าการทีส่นองตอบความเหน็ของคนสว่นใหญ่ที่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมนัน้ 
1.5 รปูแบบลกัษณะและขัน้ตอนของการมสีว่นรว่ม 

เจมิศกัดิ ์ ป่ินทอง (2527 : 10) ไดส้รุปการมสีว่นรว่มของประชาชนไว ้4 ขัน้ตอน คอื 
1. การมสีว่นรว่มในการคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหา 
2. การมสีว่นรว่มในการวางแผนด าเนินงานกจิกรรม 
3. การมสีว่นรว่มในการลงทุนและปฏบิตังิาน 
4. การมสีว่นรว่มในการตดิตามและประเมนิผล 

1.6  ความส าคญัของการมสีว่นรว่มของประชาชน  
 (ทะนงศกัดิ ์ คุม้ไขน่ ้า  2539 : 4)การทีป่ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วม ในลกัษณะของการร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ                
รว่มวางแผน รว่มปฏบิตั ิรว่มรบัผลประโยชน์ และรว่มตดิตามผล เป็นกระบวนการ ทีก่ลุ่มเป้าหมาย ไดร้บัโอกาสและใช้
โอกาสทีไ่ดร้บัแสดงออก และสนองตอบความตอ้งการของตนเอง หรอืของชุมชน โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน
ภายนอกน้อยทีส่ดุ ซึง่กระบวนการเหล่าน้ี มปีระโยชน์ต่อการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1.   ชว่ยใหป้ระชาชนยอมรบัโครงการมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากเป็นโครงการทีต่รงกบัปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 
2. ประชาชนจะมคีวามรูส้กึผกูพนั รูส้กึเป็นเจา้ของโครงการมากขึน้ 
3.  การด าเนินโครงการจะราบรืน่ ไดร้บัความรว่มมอืจากประชาชนมากขึน้ 
4.  โครงการจะใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนเพิม่ขึน้ และมกีารระดมทรพัยากรเพือ่การพฒันามากขึน้ 
5.  จะชว่ยพฒันาขดีความสามารถของประชาชน 

1.7  มาตรวดัการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 Kasperson R.E.และ Breitbandm (kasperson R.E. และ Breitbandm 1974 : 3 – 4 อา้งถงึใน ไชยชนะ 
สทุธวิรชยั 2536 : 17) ในการมสีว่นรว่มของประชาชนนัน้ มปีจัจยัประกอบอื่นอกีหลายประการทีม่สีว่นในการก าหนด
ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งไดม้ผีูน้ าเสนอทศันะเพื่อก าหนดมาตรวดัการมสี่วนร่วมของประชาชน  
ไดเ้สนอมาตรวดัระดบัแรกของการจ าแนกวา่ การกระท าอะไรจงึจะถอืว่าเป็นการมสีว่นร่วมหรอืไมถ่อืว่าเป็นการมสีว่น
รว่ม ซึง่สรปุได ้3 ประการ ดงัน้ี คอื 

1.  การกระท าโดยแต่ละบุคคลมใิชเ้ป็นการกระท าโดยกลุ่ม ซึง่อาจท าใหก้ารวเิคราะหห์รอืไดข้อ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง 
เพราะการแสดงออกของแต่ละบุคคลในกระบวนการมสีว่นรว่มนัน้ จะเหน็ไดถ้งึคา่นิยม ความรบัรู ้และพฤตกิรรมของแต่
ละบุคคล กลา่วคอื กรยิาทีถ่อืวา่เป็นสว่นรว่ม กค็อื กรยิาทีม่กีารแสดงต่อผลและการกระท านัน้ โดยตรงของแต่ละบุคคล 

2.  ความหนาแน่นของการกระท า ซึง่แสดงออกโดยการรว่มกระท าทีบ่่อยครัง้ ระยะเวลาของกจิกรรมทีย่าวนาน
หรอืมคีวามผกูพนั และมแีรงจงูใจการกระท า 



 

 

3.  คุณภาพของการเขา้ร่วม ซึ่งดูแลผลและผลกระทบของการกระท าในเบื้องแรก เช่น ความรบัผดิชอบ การ
ตดัสนิใจ การเปิดกวา้งยอมรบัความสามารถ และความคดิเห็น มกีารท าการประเมนิผลแนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า 
ความหมายการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
 ไดม้กีารศกึษาและใหค้วามหมายของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ไวด้งัน้ี 
 เกษม จนัทรแ์กว้ (2530) ใหค้วามหมายของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า หมายถงึ วธิกีารด าเนินการใน
พืน้ทีท่ีร่บัประโยชน์จากน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการจดัหาการพฒันา การเกบ็รกัษาซ่อมแซมสิง่สกึหรอใหค้นื
สูส่ภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเสื่อมโทรม ใหใ้ชป้ระโยชน์ได้ต่อไป เพื่อใหส้ิง่ทีด่ าเนินการนัน้บงัเกดิผลอย่างยัง่ยนืต่อมวล
มนุษยแ์ละธรรมชาต ิ
 ปธาน  สวุรรณมงคล (2540) ใหค้วามหมายการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเป็นวธิกีารหรอืกจิกรรมด าเนินการ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งน ้า การจดัสรรน ้า การป้องกนัและแก้ไขภยัธรรมชาตดิ้านน ้า และการป้องกนั แก้ไข
มลพษิทางน ้าเพือ่ใหส้ามารถใชน้ ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
2.2.2  หลกัการจดัการทรพัยากรน ้า  
 ทรพัยากรน ้ามคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ เช่น ดนิ ป่าไม ้สตัว์ เป็นต้น ไม่สามารถ
แยกการจดัการน ้าไดเ้พยีงอย่างเดยีว การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ามขีอบเขตของการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อมโยงกนั
ในดา้นการพฒันาและอนุรกัษ์แหล่งน ้า การจดัสรรน ้า การป้องกนัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการป้องกนัมลพษิทางน ้า และ
การบ าบดัน ้าเสยี ซึง่มผีลต่อการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการจดัการทรพัยากรน ้าใหเ้กดิความยัง่ยนื
ต่อไป ตอ้งอาศยัหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบผสมผสาร โดยมผีูใ้หห้ลกัการและแนวทางไว ้ดงัน้ี 
 ปธาน  สวุรรณมงคล (2540) ไดใ้หห้ลกัการจดัการทรพัยากรน ้าวา่ ตอ้งค านึงถงึหลกัการดงัต่อไปนี้ 

1.  การพฒันาอย่างองคร์วม (holistic approach)  น ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ เชน่ ดนิ ปา่ไม ้ในมติต่ิาง ๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ฯลฯ 

2.  มลีกัษณะของสหวทิยาการ (interdisciplinary) การจดัการทรพัยากรน ้าเป็นการน าความรูจ้ากหลายหลาย
วธิมีาใชใ้นการจดัการทรพัยากรน ้า เช่น ดา้นวศิวกรรมศาสตรด์า้นเศรษฐศาสตร ์นิตศิาสตร ์รฐัศาสตร ์และดา้นสงัคม
วทิยาและมนุษยว์ทิยา ครอบคลุมตัง้แต่การออกกฎระเบยีบเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากน ้า เทคโนโลยกีารก่อสรา้งเพื่อ
น าน ้ามาใชป้ระโยชน์การบรหิารจดัการเพื่อให้เกดิประโยชน์ตามนโยบายผูบ้รหิารประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี
เกีย่วกบัน ้าในชุมชน รวมถงึการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในการใชน้ ้าระหวา่งกลุม่คนในสงัคม เป็นตน้ 

3.  อยู่ภายใต้รอบการพัฒนาที่ย ัง่ยืน (sustainable development) เป็นการผสมผสานการน า
ทรพัยากรธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัสงัคม ในขณะเดยีวกนักม็กีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมกบั
ของทรพัยากรต่าง ๆ 

4.  มคีวามเป็นเอกภาพ (unity) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิัง้หลาย จะต้องมคีวามเชื่อมโยงเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบนิเวศตามธรรมชาต ิ

5.  มคีวามเป็นเครือข่าย (Network) การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ จะต้องเน้นเครอืข่าย ในที่น้ีหมายถึง 
เครอืข่ายของทรพัยากรธรรมชาตทิัง้หลาย และเครอืข่ายของผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านัน้ อนั
ไดแ้ก่ รฐั เอกชน และประชาชน 

6.  การมสีว่นรว่มของประชาชน (people participation) น ้าจดัเป็นสมบตัสิาธารณะทีทุ่กฝา่ยในสงัคมตอ้งมสีว่น
รว่มในการจดัการเพื่อจดัหาน ้าทีม่คีุณภาพและตอบสนองวตัถุประสงคข์องการ  ใชน้ ้าไดน้ับตัง้แต่การจดัหาน ้าเพื่อการ
อุปโภค อุตสาหกรรม รวมไปจนถงึการธ ารงรกัษาวงจรชวีติของสิง่มชีวีติในน ้าได้ 
2.2.3 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 



 

 

ปธาน  สวุรรณมงคง (2540) ไดเ้สนอปจัจยับางประการทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 

1.  การจดัองคก์ร ไดแ้ก่ การจดัรปูแบบโครงสรา้งองคก์ารบรหิารในรปูของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า จ าเป็นต้องสอดคล้องกับลกัษณะของทรพัยากรธรรมชาติอื่น          
ที่เชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่าย และพึ่งพงิซึ่งกนัและกนั ได้แก่ ทรพัยากรดนิ ทรพัยากรป่าไม้ ที่อยู่ในเขตลุ่มน ้า อน่ึง 
ลกัษณะการจดัองคก์รมผีลต่อการจดัการทรพัยากรน ้าแตกต่างกนักล่าวคอืการจดัองคใ์นแนวดิง่ องคก์รลกัษณะน้ีท าให้
การด าเนินงานขาดความเชื่อมโยงต่อเน่ืองกนั ในขณะที่ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามเกี่ยวโยงซึ่งกนัและกนัในแนวราบ 
ดงันัน้ การจดัองคก์ารทีด่ ีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัความเชื่อมโยงของทรพัยากรธรรมชาต ิในลกัษณะเครอืขา่ย โดยจดัให้
มรีะบบการประสานงานระหวา่งองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

2.  งบประมาณ ในการบรหิารทัว่ไป งบประมาณเป็นปจัจยัส าคญัหน่ึงทีท่ าใหก้ารด าเนินงานเกดิการขบัเคลื่อน
ของทรพัยากรการบรหิารไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้งบประมาณทีจ่ดัสรรในแต่ละดา้นจงึเป็นตวัชีว้ดัทศิทางการพฒันาของ
องคก์ารวา่ใหค้วามส าคญักบังานดา้นใด 

2.3 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศ 
 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการและสามารถบรรลุวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว้
ขา้งตน้ ยทุธศาสตรก์าร บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ประกอบดว้ย6 ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. ยทุธศาสตรก์ารจดัการน ้าอุปโภคบรโิภค 
  2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความมัน่คงของน ้าภาคการผลติ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
 3. ยทุธศาสตรก์ารจดัการน ้าทว่มและอุทกภยั 
 4. ยทุธศาสตรก์ารจดัการคุณภาพน ้า 
  5. ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสภาพปา่ตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรมและป้องกนัการพงัทลายของดนิ  
 6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สมใจ เลมะรตัน์ (2544:บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการมสีว่นรว่มของสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้าในการจดัการแหล่งน ้าขนาด
เลก็ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

1) สภาพพืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกจิบางประการของสมาชกิกลุม่ผูใ้ชน้ ้าในจงัหวดัขอนแก่น 
2) สภาพการจดัการแหลง่น ้า การใชป้ระโยชน์จากแหลง่น ้า และปญัหาและอุปสรรคในการจดัการแหลง่น ้า  
    ขนาดเลก็ 
3) ศกึษาการมสีว่นรว่มของสมาชกิกลุม่ผูใ้ชน้ ้าในการจดัการแหลง่น ้าขนาดเลก็ 
4) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งน ้าของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้ าที่มีสภาพทางสงัคมและ

เศรษฐกจิแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้าในโครงการชลประทานขนาดเลก็จงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 153 คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ
สมัภาษณ์ ในเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน 2543 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม ส าเรจ็รปู SPSS for Window เป็น
เครื่องมือในการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คา่สถติ ิ– test และ F-test ผลการวจิยัมดีงัน้ี 
 ระดบัการมสีว่นรว่มในการจดัการแหล่งน ้าของสมาชกิกลุ่มผูใ้ช้ พบวา่ สมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้ามสีว่นรวมอยู่ในระดบั
มาก จ านวน 8 เรื่อง มสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 14 เรื่อง และไมม่สีว่นร่วม จ านวน 14 เรื่อง และ ไมม่สีว่นรว่ม 
จ านวน 9 เรื่อง โดย 5 เรื่องที่สมาชกิกลุ่มมสี่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อรบัฟงัขอ้มูลการก่อสรา้ง 
การสมทบแรงงานในการขดุคลองสง่น ้า การก าจดัวชัพชื 



 

 

 จากผลการวจิยัมขีอ้เสนอแนะในการพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ ้าเพือ่เพิม่การ มสีว่นรว่มของสมาชกิกลุ่ม ดงัน้ี 
1) ควรส่งเสรมิใหส้มาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้าเขา้ร่วมกจิกรรมบ ารุงรกัษาแหล่งน ้าและปฏบิตัติามกฎระเบยีบกลุ่มและ

คณะกรรมการกลุม่ผูใ้ชน้ ้าควรมกีารประสานแผนงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนกจิกรรมต่อเน่ือง 
2) หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรจดัฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและสมาชกิกลุ่มในเรื่องการบรหิารจดัการ

กลุม่ กฎระเบยีบขอ้บงัคบักลุ่ม บทบาทสมาชกิกลุม่ การด าเนินงานกลุม่ผูใ้ชน้ ้าและการผลติทางการเกษตร 
3)  ควรสง่เสรมิใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ามกีารจดัประชุมอย่างสม ่าเสมอ มกีารจดัท าแผนงานประจ าปี และมกีารตดิตาม

ผลการด าเนินงานของกลุ่มอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ 
 นิศาชล ทองขาว (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการมสี่วนร่วมของชาวบา้นโดยการแก้ไขปญัหาความขดัแยง้
เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้า : กรณีศกึษาลุม่น ้าแมต่าชา้ง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึสาเหตุของเกดิความขดัแยง้เกี่ยวกบัการใชน้ ้า และบทบาทการมสี่วนร่วมของ
ชาวบา้นในการจดัการความขดัแยง้ในการใชน้ ้าจากลุ่มน ้าแม่ตาชา้ง กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยชาวบา้น ในพืน้ทีลุ่่มน ้า
แมต่าชา้งตอนกลางทีอ่าศยั อยูใ่นต าบลบา้นปง จ านวน 367 คน และผูน้ าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 20 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อถาม  ความคดิเหน็ ถงึสาเหตุของการเกดิปญัหาความขดัแยง้ การเขา้มา
มบีทบาทและสว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้า การวเิคราะหข์อ้มลูจะท าใน 2 
ลกัษณะ คอื 

1.การส ารวจและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึหรอืวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์SPSS ใชส้ถติกิารแจกแจงความถี ่

คา่รอ้ยละ และใชค้า่ Chi-square หาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร เพือ่ทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 
ผลการศึกษาพบว่า 
1. การเพิม่ของประชากรและผูป้ระกอบการรสีอรท์ โรงแรม มสีว่นส าคญัทีเ่ป็น สาเหตุท าให ้เกดิปญัหาความ

ขดัแยง้รุนแรงในการแยง่ชงิน ้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการทีเ่ป็นนายทุนทีก่กัเกบ็น ้าไวใ้ชเ้ฉพาะกจิของตนโดยไมค่ านึงถงึ
สว่นรวม ความขดัแยง้ในการแยง่ชงิน ้าในพืน้ทีลุ่ม่น ้าแมต่าชา้ง จดัเป็นปญัหา   ทางดา้นสงัคมและเป็นปญัหาสาธารณะ
ทีช่าวบา้นในทอ้งถิน่สว่นใหญ่ เสยีประโยชน์จากกลุ่มนายทุนทีเ่ขา้มาบุกรุกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ท า
ใหก้ารเอือ้เฟ้ือแบง่ปนัมน้ีอยลง 

2. การรวมตวักนัของชาวบา้นในการแกไ้ขปญัหาการจดัสรรทรพัยากรน ้ามสีาเหตุหลายประการ คอื ปญัหาการ
เพิม่ของประชากรและผูป้ระกอบการรสีอรท์ โรงแรม ปญัหาการขาดแคลนน ้า ในการอุปโภค บรโิภค ปญัหาการบุกรุก
การตดัไมท้ าลายป่า ปญัหาการรุกล ้าล าน ้าสาธารณะ ซึ่งสิง่เหล่าน ้าเป็นปจัจยัส าคญั ที่ผลกัดนัให้ชาวบ้านเกดิความ
ตระหนักและรวมตวักนั แต่ชาวบา้นสว่นใหญ่ยงัไม่มบีทบาทเท่าที่ควร และไม่มสีว่นร่วมในการแกป้ญัหาความขดัแยง้
เกีย่วกบัการใชท้รพัยากรน ้าถา้จะมกีเ็พยีงเขา้รว่มประชุมในหมูบ่า้น หรอืรว่มแสดงความคดิเหน็ในเวทอีื่น ๆ เทา่นัน้ 

เสือ อภิชาตเกรียงไกร (2543 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการมสีว่นร่วมของประชาชน ในการจดัการทรพัยากรน ้า
กรณีพืน้ทีลุ่่มน ้าล าตะคอง จงัหวดันครราชสมีา 

โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปญัหาต่าง ๆ รวมทัง้ภาคประชาชนได้มีความพยายามที่จะใช้
กระบวนการต่าง ๆ มาแกป้ญัหา แต่กย็งัไม่มผีูห้น่ึงผูใ้ดหรอืองคก์รหน่ึงองคก์รใดมคีวามสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่าง
ครบถว้น และมคีวามยัง่ยนื ขอบเขตของการศกึษาครัง้น้ี มุง่เน้นเฉพาะปญัหาเรือ่งทรพัยากรน ้าเทา่นัน้ 

เพื่อวเิคราะห์ถงึบทบาทการมสี่วนร่วมของประชาชน ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนั โดยมฐีาน ความเชื่อว่าหาก
ประชาชนผูซ้ึง่เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์จากทรพัยากรน ้าโดยตรง มบีทบาทในการจดัการ ทุกขัน้ตอนของกระบวนการจะท า
ใหก้ารจดัการปญัหาต่าง ๆ มปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิลยิง่ การศกึษาไดค้น้หาความตอ้งการของประชาชนในการ



 

 

เขา้มามสีว่นร่วมอยา่งเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ อย่างใดอยา่งหน่ึง โดยพจิารณาจากความเป็นไปได ้จากบรบิท
ของสงัคมไทย โดยเฉพาะเงือ่นไขจากนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ทีม่อียู่ 

วธิกีารศกึษาไดใ้ชว้ธิกีารวจิยัทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ใชท้ัง้การสอบถาม
ไปยงักลุ่มตวัอย่างชุมชน มหาชยั จ านวน 205 คน ใชก้ารสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัซึ่งเป็นเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ใช้
การเดนิทางส ารวจขอ้เทจ็จรงิและการสงัเกต 

ผลการศกึษาพบว่าประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าล าตะคอง เคยมสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรน ้าค่อนข้างน้อย
หรอืน้อยมาก ทัง้บทบาทในการน าเสนอปญัหา แจง้หรอืเขา้ร่วมประชุมเพื่อคน้หาสาเหตุ บทบาทในการร่วมวางแผน
ด าเนินการ บทบาทในการออกค่าใช้จ่าย บทบาทในการออกแรงหรอืเข้าร่วมแก้ไขปญัหา และบทบาทในการร่วม
ตดิตามประเมนิผล การเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ นัน้มกัมแีรงจูงใจจาการชกัน า หรอืรเิริม่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ทัง้น้ีเพราะประชาชน คดิวา่หน้าทีใ่นการจดัการนัน้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านัน้ ประชาชนไมค่วรยุง่เกีย่วแต่
หากหน่วยงานราชการใด ๆ มาชกัชวนหรอืขอรอ้งก็พรอ้มที่จะเขา้ร่วมมอืด้วย ส่วนใหญ่แล้วยงัไม่ม ีโครงการความ
ร่วมมอืดงักล่าวอย่างเป็นระบบและจรงิจงัจะมแีต่โครงการระยะสัน้ในรปูแบบงา่ย ๆ ตามนโยบายเฉพาะหน้า บทบาท
ของประชาชนยงัไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิอยา่งจรงิจงั ในขณะทีห่น่วยงานราชการระดบัล่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ต่าง 
ๆ ประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าและองคก์รพฒันาเอกชน มบีทบาทมากขึน้ และไดพ้ยายามทีจ่ะประสานบทบาทของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน ้าลุ่มน ้าล าตะคองน้ี เพื่อร่วมกนับรหิารจดัการแต่ยงัไม่ประสบความส าเรจ็ เพราะการ
ก าหนดบทบาททีช่ดัเจนของแต่ละภาคสว่นนัน้ยงัไมไ่ดเ้ริม่แต่อยา่งใด โอกาสต่าง ๆ ยงัเป็นเพยีงขอ้บญัญตัใินนโยบาย
และกฎหมายเทา่นัน้ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจากการใชท้รพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา และจากการ
สมัภาษณ์ ตวัแทนชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐัทีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรน ้า 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา ภาคธุรกจิในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา จ านวนทัง้สิน้ 10 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ  

เครื่องมอืที่ใช้วจิยัในการเกบ็รวบรวม ขอ้มูลทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยขอ้มูลในเชงิคุณภาพนัน้
ไดม้าจากแบบสอบถามประชาชนทีม่สีว่นไดเ้สยีจากการใชท้รพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา และการสมัภาษณ์ 
ตวัแทนจากผู้ทรงคุณวุฒติ่างๆ เกี่ยวกบัการส ารวจความคดิเหน็สภาพทัว่ไปของพื้นที่ลุ่มน ้า สถานการณ์และสภาพ
ปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรน ้า ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ไดม้าจากแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยั
ทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบ
บรูณาการลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู (SPSS) ไดแ้ก่ 
ความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean)      
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

1. ส าหรบักระบวนการหรอืแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากประชาชนที่มสี่วนไดเ้สยีจากการใช้ทรพัยากรน ้าในพืน้ที่ลุ่มน ้า
คลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา  

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ ซึง่เป็นการสมัภาษณ์จากผูท้รงคุณวุฒใินพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดท้ าการบนัทกึการสมัภาษณ์ ดว้ยการจดบนัทกึขอ้มลู  

 
 



 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลจากการศกึษาเอกสาร การสอบถาม การสมัภาษณ์ เพื่อก าหนดปจัจยัที่
น าไปสู่การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดัการน ้า โดยแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ การ
เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมูล เชื่อมโยงความสมัพนัธ์กบักรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานในการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ด ้เพื่อท าความเขา้ใจกบัความเหมอืนและความแตกต่าง ความหลากหลายของ
ข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์โดยการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีจากการใช้ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ จากนัน้ท าการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูและท าการวเิคราะห ์ขอ้มลูโดยใชก้ารตคีวามขอ้มลู อธบิายและสรา้งขอ้สรุปจากขอ้มลู 
แล้วน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้อย่าง
ครบถ้วน ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล ท าการลงรหสัและบนัทกึ
ขอ้มลู เชงิปรมิาณจากแบบส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัปจัจยัทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า เพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู (SPSS) ไดแ้ก่ ความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean)       

ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ปจัจยัทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการน ้า ลุ่มน ้าคลอง     
อู่ตะเภา ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบรูณาการ สว่นใหญ่มทีัง้เพศหญงิ
และเพศชาย อยูใ่นช่วงวยัท างานอายุระหวา่ง 35 – 57  ปี จบระดบัการศกึปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ มรีายไดค้่อนขา้งสงู 
สว่นใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ เขา้มามสีว่นรว่มในขัน้ตอนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
ระดบัปานกลาง ในการศกึษาสถานการณ์ทรพัยากรน ้า คน้หาสาเหตุของปญัหาและการจดัล าดบัความส าคญั วเิคราะห์
หาแนวทางแก้ไขปญัหาในการร่วมวางแผนด าเนินการ ร่วมการออกแรง ค่าใช้จ่ายหรอืเป็นผู้บรจิาคทรพัย์สนิ ร่วม
ตดิตามประเมนิผล การเขา้มามสีว่นร่วมกจิกรรมต่าง ๆ นัน้เขา้มาในบทบาทของคณะกรรมการร่วมเป็นผูป้ระสาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัชุมชน โดยมแีรงจูงใจจากผูน้ าของชุมชนหรอืจากหน่วยงานภาครฐั ทีม่ภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการใชท้รพัยากรน ้าทุกกลุ่มใน
พื้นที่เขา้มามสี่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคดิเห็น วธิกีารแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าใหต้รงกบัความต้องการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน เพื่อใหก้ารเกดิความส าเรจ็ในการเขา้มามสีว่นร่วมในการ
บรหิารจดัการน ้า สามารถแกป้ญัหาจากการใชท้รพัยากรน ้าไดอ้ย่างยัง่ยนืไดน้ัน้ โดยภาครฐัใหค้วามส าคญักบัการ
บรหิารจดัการน ้าในภาคประชาชน เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมอย่างเตม็ที่ มสีว่นร่วมในขัน้ตอน 
ศกึษาคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและความตอ้งการของชุมชน ทีผ่่านมาการบรหิารจดัการน ้า
ของภาครฐัยงัคงประสบปญัหาหลายประการ ทัง้ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการและการจดัท าระบบ
ฐานขอ้มลู การบงัคบัใชก้ฎหมาย ความส าเรจ็ในการจดัการทรพัยากรน ้าทีผ่่านมาเกดิจากความเขม้แขง็ของชุมชนเป็น
สว่นใหญ่ ชุมชนเกดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งกระบวนการจดัการน ้าทีเ่หมาะสมเป็นสว่นส าคญัในการเพิม่ความเขม้แขง็  เกดิ
เป็นเครอืขา่ยภาคประชาชน มกีารท างานทีม่กีระบวนการคดิ ไตรต่รอง ตดัสนิใจและลงมอืท ารว่มกนั ภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของชุมชนเอง ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเกดิความส าเรจ็ในการเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการน ้าในภาพรวม 
สามารถแก้ปญัหาจากการใชท้รพัยากรน ้าไดอ้ย่างยัง่ยนืไดน้ัน้ จ าเป็นที่ภาครฐัจะต้องใหค้วามส าคญักบัการบรหิาร
จดัการน ้าในภาคประชาชน การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที่ ประกอบกบัขอ้คน้พบจาก
วจิยัซึง่นอกจากการใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการน ้าโดยชุมชนแลว้ การบรหิารจดัการความขดัแยง้และการสรา้ง
ความเขา้ใจรว่มกนั รวมไปถงึการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการใชท้รพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ากถ็อื
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัเน่ืองจากในพืน้ทีลุ่่มน ้าหน่ึงๆจะมกีลุ่มทางสงัคมทีห่ลากหลาย เมื่อสามารถสรา้งความเขา้ใจและลด
ความขดัแยง้ทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มไดแ้ลว้ กจ็ะช่วยสง่เสรมิใหก้ารบรหิารจดัการน ้าเป็นไปดว้ยความราบรื่น 



 

 

รวมไปถงึแนวทางความส าเรจ็และปจัจยัทีค่าดวา่จะสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
แบบบรูณาการในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภาได ้ เช่น การบรหิารจดัการน ้าโดยใชอ้งคค์วามรูท้ ัง้ทีเ่ป็นภูมปิญัญาดัง้เดมิ 
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั การใชน้วตักรรม ความรูค้วามเขา้ใจธรรมชาตแิละประยุกตใ์ชเ้พื่อการ
แกป้ญัหา การใชร้ะบบการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด เพื่อทีจ่ะใหม้ปีระสทิธภิาพและควรด าเนินการ
อยา่งยตุธิรรม โปรง่ใสการตัง้กลไกการไกล่เกลีย่ความขดัแยง้ การใหค้่าชดเชยส าหรบัชาวบา้นทีร่กัษาผนืป่าในพืน้ทีป่่า
ตน้น ้า จากปจัจยัทัง้หมดหากมกีารผสมผสานปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอย่างถูกต้องเหมาะสมแลว้ คาดว่าจะ
สามารถน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า และน าไปสูค่วามยัง่ยนืในพืน้ที่ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา
ไดใ้นอนาคต 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัที่สง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบรูณาการ ทัง้ 10 ประการ 
ดงักล่าวพบว่า มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้มามสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ หลายทฤษฎ ี การจดัการน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ตอ้งมอีงคป์ระกอบ
ดา้นกฎหมายและสทิธเิกี่ยวกบัน ้า ระบบการบรหิารราชการทีก่ระจายอ านาจสูท่อ้งถิน่ การวางแผนการจดัการลุ่มน ้า 
และการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการจดัการทรพัยากรน ้า ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คอื ระบบขอ้มลูลุ่มน ้าและระบบ
ขอ้มลูพืน้ฐาน ควรมกีารก าหนดมาตรการเพือ่ใหม้กีารอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตชินิดอื่นๆ เช่น ป่าไม ้ทีด่นิ 
เพื่อช่วยสนับสนุนใหก้ารพฒันาทรพัยากรน ้าเป็นไปอย่างไดผ้ล และควรออกกฎหมายและกฎเกณฑเ์พื่อควบคุมและ
การใชท้รพัยากรน ้า เพื่อใหก้ารใชน้ ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การบรหิารจดัการลุ่มน ้าในระดบัทอ้งถิน่จ าเป็นตอ้ง
เริม่ตน้ตัง้แต่การจดัระบบระดบัทอ้งถิน่ใหไ้ดม้าตรฐานก่อน รวมทัง้มกีารผสมผสานการบรหิารจดัการทีใ่ช้ ภูมปิญัญา
ของชุมชนในทอ้งถิน่ดว้ยและตอ้งมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่อยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้ขา้มา
มสี่วนรบัผดิชอบและสนับสนุนทัง้ดา้นงบประมาณและทรพัยากรอื่นๆอย่างเต็มศกัยภาพ  อกีทัง้ต้องมกีารประมวล
กฎหมายต่างๆรวมทัง้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบและบรรทดัฐานในการปฏบิตังิานรว่มกนั การเขา้
มามสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารจดัการน ้าแบบบรูณาการ ควรพจิารณาองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื การ
ส่งเสรมิให้ผู้มสี่วนได้เสยีจากการใช้ทรพัยากรน ้าได้เขา้มามสี่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการบรหิารจดัการทรพัยากรของ
ตนเองโดยยดึหลกัเกณฑส์ าคญั ไดแ้ก่ การมปีระสทิธภิาพ ความโปรง่ใสเป็นธรรม ความยัง่ยนืถาวรอยา่งมเีอกภาพ
แบบบรูณาการ ดว้ยการจดัตัง้องคก์รบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าโดยมรีปูแบบองคก์รทุกระดบัมลีกัษณะเป็นรปูธรรมที่
ชดัเจน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในสดัสว่นทีเ่หมาะสม มรีะบบขอ้มลู การวางแผนทีด่ ี สามารถปฏบิตัิ
อยา่งไดผ้ลตามเป้าหมาย มกีฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีย่อมรบัและเป็นธรรมกบับุคลากรทุกฝา่ย การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีในทุกระดบัและทุกขัน้ตอน โดยบรูณาการจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทรพัยากรดนิ น ้า ป่าไม ้ ทุก
องค์กรพฒันาและมสี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน  การพฒันาและการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในอนาคตต้อง
ด าเนินการแบบบรูณาการโดยค านึงถงึคุณภาพชวีติ สง่เสรมิและสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของประชาชนเป็นหลกัและให้
มกีารมสีว่นรว่มก าหนดแนวทางอยา่งเป็นองคร์วม โดยการบรูณาการทรพัยากรน ้าและทรพัยากรอื่นๆ (น ้า ดนิ ป่าไม ้
มนุษย)์ การบรูณาการทรพัยากรการบรหิารจดัการ การบรูณาการองคก์รและหน่วยงาน การบูรณาการดา้นปญัหา 
แผนงานและโครงการ รวมทัง้ปจัจยัทางวชิาการ โดยการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ระบบฐานขอ้มลู     
การบูรณาการขัน้ตอนในกระบวนการบรหิารจดัการลุ่มน ้า โดยการจดัการแบบผสมผสานการด าเนินงานทุกกจิกรรม
และทุกหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง การมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในทุกระดบัของการบรหิารจดัการ การ
กระจายอ านาจการบรหิารจดัการไปสู่ระดบัลุ่มน ้าและระดบัท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่  แนวทาง



 

 

ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า นัน้จ าเป็นตอ้งมาจากการสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการน ้าโดยชุมชน
เป็นหลกั การใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการในระดบัทอ้งถิน่ การใหอ้ านาจแก่ทอ้งถิน่เป็นผู้สามารถบรหิารและ
ควบคุมไดอ้ยา่งเตม็ที่ มกีารจดัท าแผนด าเนินการของคณะกรรมการบรหิารจดัการลุ่มน ้า การมสีว่นรว่มในการคดิและ
การปฏบิตักิารระหวา่งรฐับาล ทอ้งถิน่ คณะกรรมการลุ่มน ้าและภาคประชาชนอยา่งจรงิจงั โดยใชม้าตรการจงูใจและ
การใชอ้าสาสมคัรเพื่อช่วยใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย เน้นการปลกูฝงัใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน สง่เสรมิความตระหนกัให้
ทุกฝา่ยเกดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ทีลุ่ม่น ้าโดยผา่นกระบวนการใหก้ารศกึษาอยา่งทัว่ถงึ สถาบนัการศกึษาบรรจุ
เน้ือหาความรูเ้กีย่วกบัลุ่มน ้าและคุณภาพน ้าในหลกัสตูรการเรยีนการสอนและการกระตุน้จติส า นึกอยา่งต่อเน่ือง การใช้
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกนัตลอดทัง้ลุ่มน ้าและเน้นความรว่มมอืของทุกสว่นราชการ โดยการ
จดัสรรงบประมาณด าเนินการรว่มกนัเพื่อมาใชใ้นการบรหิารจดัการลุ่มน ้า นอกจากน้ี คณะกรรมการลุ่มน ้าและภาครฐั
จะร่วมกนัแสวงหาทุนจากการบรจิาคและแหล่งทุนภายนอกเพื่อน ามาเพิม่เตมิสนับสนุนใหแ้ผนงานและโครงการต่างๆ 
สามารถด าเนินการไดต้ามเป้ าหมายทีว่างไว ้รวมทัง้มกีารท าขอ้ตกลงรว่มกนัทีจ่ะดแูลรกัษาลุ่มน ้าอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และประการส าคญัทีส่ดุคอื การใหชุ้มชนเป็นฐานในการมสีว่นรว่มบรหิารจดัการลุ่มน ้า เพื่อสรา้งความเขม้แขง็แก่
ชุมชนลุ่มน ้าใหส้ามารถบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในลุม่น ้าของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารด าเนินการวจิยัและพฒันาในพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองอู่ตะเภาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง
และสามารถแกป้ญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรน ้าในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหน็ผลเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 

  2. ควรท าการศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการบรหิารจดัการทรพัยการน ้า ใหม้ี
ประสทิธภิาพเพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบรูณาการในพืน้ทีลุ่่มน ้าอื่นๆเพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าแบบบรูณาการทัง้ในระดบัลุม่น ้าหลกัและระดบัประเทศ 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
กฤตยิา ยงวณิชย ์อาจารยท์ีป่รกึษา ทีก่รณุาใหค้ าแนะน าและค าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ดว้ย
ความเอาใจใสอ่ย่างดยีิง่ และขอกราบขอบพระคุณผูอ้ านวยการส านักงานทรพัยากรน ้าภาค 8 ตวัแทนในพืน้ที่ลุ่มน ้า
คลองอู่ตะเภาทุกท่าน ซึง่ไดก้รุณาใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูและอ านวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน จน
ท าใหก้ารคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 
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