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ค ำน ำ 

นับตั้งแต่ปี 2552 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระฯ ได้เริ่มการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในจังหวัดน่าน และขยายสู่
พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี และกาฬสินธุ์ เพื่อประยุกต์
ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักการทรงงาน 23 
ประการ” และ “องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 6 มิติ” ไป
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือ
จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริอย่างเป็น
ระบบและกว้างขวาง จนเป็นแนวทางหลักของประเทศ   

เอกสารฉบับนี้ จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
“การจัดการน  าโดยชุมชน ตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ” อัน
ผสมผสาน “ความรู้ตามแนวพระราชด าริ” “ความรู้สากล” และ 
“ความรู้ท้องถิ่น” ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจและประสบการณ์การ
พัฒนาในพ้ืนที่ต้นแบบ  ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ ส ารวจ และ
สังเกตการณ์พัฒนาในพ้ืนที่  แล้วน ามาจัดหมวดหมู่ สังเคราะห์ 
และน าเสนอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป 
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เนือ้หำในเล่ม 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค ์

การจดัการน า้โดยชุมชน  

2. หลักการจดัการน ้าโดยชมุชน 

3. กระบวนการจดัการน า้โดยชุมชน 

4. บทสรุปและบทเรียน 
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1. บทน้า 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

การจัดการน ้าโดยชุมชน   

“น้ า” เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทุกระดับ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม เข้ามาด าเนินการเรื่องการบริหารจัดการน้ า 
แต่หลายพ้ืนที่ของประเทศยังคงต้องเผชิญกับปัญหาน้ าท่วมและ 

น้ าแล้งซ้ าซาก ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันสะท้อนให้
เห็นว่าการบริหารจัดการน้ ายังมีจดุอ่อนอยู่มาก  อาทิ  

 เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท ากันเป็นครั้งคราว  
 ขาดการมองภาพรวมของระบบน้ าและระบบสังคม  
 ไม่ประสานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 
 ไมเ่ข้าใจต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง 
 น าวิธีการเดียวกันไปใช้กับทุกพ้ืนที ่
 ประชาชนเพียงบางกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ขาดความต่อเนื่องในการท างาน 

เป็นต้น  
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สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ หรือสถาบันปิดทองหลังพระฯ เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  
โดยน้อมน าเอาศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็น
แนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งหลักการทรงงาน  
องค์ความรู้ 6 มิติ อันประกอบด้วย ด้านน้ า ดิน เกษตร ป่าไม้ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ล้วนมาจากประสบการณ์แก้ปัญหา
ทั้งหลายที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  โดยมีเป้าหมายไปสู่การ 
“อยู่รอด” “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” อย่างเป็นล าดับขั้น  

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้ริเริ่มขับเคลื่อนงานพัฒนาพ้ืนที่มา
ตั้งแต่ปี 2552 ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  โดยมี “การบริหารจัดการน้ า
โดยชุมชน” เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนา เนื่องจาก 
“มิตนิ้ า” เป็นตัวแปรส าคัญในการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน   
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“…เรื่องน้้ำนี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์
เท่ำนั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลำย ทั้งสัตว์ทั้งพืช ถ้ำไม่มีก็อยู่
ไม่ได้ เพรำะว่ำน้้ำเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยส้ำคัญของ
สิ่งมีชีวิต แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องกำรน้้ำเหมือนกัน มิฉะนั้นก็
จะกลำยเป็นอะไรไม่ทรำบ เช่น ในวัตถุต่ำงๆ ในรูปผลึก 
ก็ต้ องมีน้้ ำ ในนั้ นด้ วย  ถ้ ำ ไม่มี น้้ ำ ก็ จะไม่ เป็นผลึ ก 
กลำยเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป  

ฉะนั้น น้้ำนี้ก็เป็นสิ่งส้ำคัญ ที่กล่ำวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทรำบ
ถึงว่ำท้ำไมกำรพัฒนำขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึง ก็คือ
โครงกำรชลประทำน แล้วก็โครงกำรสิ่งแวดล้อมท้ำให้
น้้ำดี สองอย่ำงนี้อ่ืนๆ ก็จะเป็นไปได้  ถ้ำหำกว่ำปัญหำ
ของน้้ำนี้ เรำได้สำมำรถที่จะแก้ไข หรืออย่ำงน้อยที่สุดก็
ท้ำให้เรำมีน้้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ฉะนั้นกำรพัฒนำนั้น 
สิ่งส้ำคัญก็อยู่ตรงนี้ นอกจำกนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่น
วิชำกำรในด้ำนกำรเพำะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงกำร
พัฒนำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม หรือกำรค้ำ หรือกำร
คลัง อะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป... " 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
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ปัจจุบัน สถาบันปิดทองหลังพระฯ  ได้ขยายผลไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
ของประเทศ  ซึ่งยึดมั่นในแนวทางหลักดังกล่าว โดยปรับวิธีการ
ท างานในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งเริ่มเห็นผลความส าเร็จ
ของการพัฒนาที่สามารถวัดผลได้ว่า “ชาวบ้านได้อะไร”  

อีกทั้งยังได้ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการจัดการน้ าด้วยตนเอง เปลี่ยนแนวคิดมาสู่การพ่ึงพาตัวเอง
เพ่ือการ “อยู่รอด” และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะน าชุมชนไปสู่ความพอเพียงและยั่งยืน
ตามล าดับต่อไป  

ผลลัพธ์ความส าเร็จดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ  
รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาซึ่งต้องท าหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการน้ า ได้เข้าใจถึงความส าคัญของการบูรณาการ  

ความร่วมมือระหว่างกัน และความจ าเป็นของการพัฒนาที่ยึดหลัก
ชุมชนเป็นที่ตั้ง เพ่ือน าหลักการไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ให้เหมาะสม
ต่อไป  
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พื นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ กับปัญหาด้านน ้า 

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ริเริ่มการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบแห่งแรกใน 
จังหวัดน่าน เมื่อปี 2552 โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ ผสมผสาน
กับองค์ความรู้ แนวทางการบริหาร และหลักการทรงงาน สู่การ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ต่อมาได้ขยายไปสู่พ้ืนที่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามล าดับ อันเป็นการแปรแนวคิดไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
ที่มีความแตกต่างกันทางภูมิประเทศและภูมิสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ  
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การบูรณาการแก้ไขปัญหา  

พื นที่จังหวัดน่าน   

จังหวัดน่านเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ แต่ประสบกับ
ปัญหาถูกบุกรุกท าลายป่าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว สารเคมีทาง
การเกษตรปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ า และเกิดปัญหาน้ าหลาก 
ส่งผลต่อความเป็นอยู่  อีกทั้งประชาชนในจังหวัดน่านมีหนี้สินสูง 
และมีความยากจนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  

จังหวัดน่านจึงได้รับการเลือกเป็นพ้ืนที่น าร่องแห่งแรก ในพ้ืนที่
อ าเภอสองแคว อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งอยู่
ในลุ่มน้ าน่านตอนบน ซ่ึงล้วนต่างประสบปัญหาเรื่องน้ า แต่มีสาเหตุ
ที่แตกต่างกันไป  

พื นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นภูเขาสูงมีความลาดชัน
มาก ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการแผ้วถางท าไร่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และไร่หมุนเวียน ประสบปัญหาน้ าหลากแรง 
หน้าดินถูกชะล้าง อีกทั้งพ้ืนที่บริเวณนี้ไม่สามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ในฤดูเพาะปลูกได้ จึงท าให้มีผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า เกิดภาวะหนี้สิน ความยากจน และปัญหาสุขภาพ
ตามมา   
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พื นที่อ าเภอท่าวังผา ประสบปัญหาน้ าหลากในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ าของแม่น้ ายาวและแม่น้ าน่าน 
รวมถึงเป็นพ้ืนที่บรรจบกันของล าห้วยหลายสาย ขณะที่
ช่องทางระบายน้ าทางทิศใต้แคบเป็นคอขวด และมีปัญหา
ป่าต้นน้ าถูกท าลาย จึงเกิดปัญหาน้ าหลากหมู่บ้านและ
พ้ืนที่ท าเกษตรทีส่ร้างความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง 

พื นที่อ าเภอสองแคว มีปัญหาขาดแคลนน้ าและน้ าไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูกเช่นกัน แต่เกิดจากการที่ล าน้ ามุด
หายก่อนเข้าในหมู่บ้าน และไปโผล่ในป่าชุมชนท้ายหมู่บ้าน 

พ้ืนที่ต้นแบบในอ าเภอสองแควและอ าเภอท่าวังผา ยังมีปัญหาเรื่อง
ฝายที่ไม่คงทนถาวรด้วย ซึ่งมักจะถูกน้ าพัดท าลายในช่วงน้ าหลาก 
จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ ส่วนพื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ยัง
ไม่มีฝายกักเก็บน้ า จึงต้องพ่ึงพาน้ าฝนเพียงอย่างเดียว  

สถาบันปิดทองหลั งพระฯ ได้ ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สนับสนุนอุปกรณ์และ
ความรู้วิชาการในการซ่อมแซมและก่อสร้างฝายที่แข็งแรงในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม รวมถึงการท าระบบกักเก็บน้ า บ่อพวงสันเขา และระบบ
ท่อส่งน้ า เพ่ือกระจายน้ าสู่พ้ืนที่เกษตร ส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยให้
ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเองและสร้างกลไกในการดูแลป่าต้นน้ า
โดยชุมชนมีส่วนร่วม      
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โครงการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน  

อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอดุรธาน ี

สถาบันปิดทองหลังพระฯ จึงได้พิจารณาเลือกพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 
ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็นพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการขยายผลต่อจากจังหวัดน่าน  
เนื่องจากประสบปัญหาไม่สามารถใช้น้ าได้เต็มประสิทธิภาพ จาก
การไม่มีระบบส่งน้ าไปยังแปลงเกษตรที่อยู่โดยรอบ  

ทั้งนี้ระบบเดิมจะส่งน้ าที่ล้นจากอ่างเก็บน้ าไปตามล าห้วยธรรมชาติ 
ท าให้พ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ าไม่ได้รับน้ า จึงไม่สามารถปลูกพืช
ก่อนนาหรือพืชหลังนาได้  ท าให้มีรายได้จากการเกษตรน้อยมาก  
ชาวบ้านจ านวนหนึ่งต้องออกไปหางานรับจ้างท านอกพ้ืนที่ในช่วง
นอกฤดูการท านา   

การด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นี้  ได้ใช้การระดมความร่วมมือ
ของชุมชนขุดลอกบึงที่ตื้นเขิน  โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และ
ความรู้ในการปรับปรุงต่อเติมทางน้ าล้น  ให้สามารถเก็บน้ าได้สูงขึ้น
อีก 50 เซนติเมตร และท าระบบท่อส่งน้ าแบบก้างปลา ขยายพ้ืนที่
ส่งน้ าไปยังพ้ืนที่การเกษตรได้มากขึ้น ส่งเสริมการก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
และพัฒนาให้ชุมชนเรียนรู้การจัดการน้ าด้วยตนเอง  
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โครงการพัฒนาชนบทเชงิพื นที่ประยุกต์

ตามพระราชด้าร ิบ้านโป่งลึก-บางกลอย 

จังหวัดเพชรบุร ี

บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวกะหร่างชน
เผ่าปกาเกอะญอ  รวมประมาณ 1,000 คน  เดิมเคยมีวิถีชีวิตอยู่
อย่างกระจัดกระจายในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ต่อมาถูกอพยพลงมาและได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง  ซ่ึงพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ   

ด้วยสภาพพ้ืนที่ซึ่งมีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน แต่มีตลิ่งสูงชัน ชาวบ้าน
ด ารงชีพอย่างยากล าบากในการน าน้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์  ส่งผลให้
การปลูกข้าวและพืชผักได้ผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภค  
ชาวบ้านบางส่วนต้องลงจากเขาไปหางานรับจ้างท าในเมือง  

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งแก้ปัญหาแหล่ง
น้ าอยู่ต่ ากว่าพ้ืนที่ท ากิน โดยถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ 
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  ร่วมกับการระดมความร่วมมือชุมชนใน
การสร้างบ่อเก็บน้ าและระบบส่งน้ า เพ่ือให้ชุมชนสามารถท า
การเกษตรได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ ใช้น้ า และส่งเสริมด้าน
การตลาด เพ่ือให้เกิดการรวมตัวและการช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 
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โครงการพัฒนาแก้มลงิหนองเลิงเปือย 

อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ จังหวัดกาฬสินธุ์  

หนองเลิงเปือย เป็นหนองน้ าธรรมชาติในลุ่มน้ าสาขาล าปาว
ตอนล่างของลุ่มน้ าชี ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอร่องค าและอ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในอดีตหนองเลิงเปือยประกอบด้วย
หนองน้ าเล็กๆ จ านวน 6 แห่ง เป็นที่มาของค าว่า “เลิง” อัน
หมายถึงหนองน้ าขนาดเล็กในภาษาอีสาน มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด
ประมาณ 887 ไร่ ความจุน้ าประมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร  

หนองเลิงเปือยท าหน้าที่เป็นแก้มลิง รองรับน้ าปริมาณที่ไหลมา  
ไม่ให้เข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรและบ้านเรือนประชาชน ต่อมามีตะกอน
สะสมมากขึ้นท าให้สามารถจุน้ าได้เพียง 1 ใน 3 ของความจุทั้งหมด 
ประกอบกับประตูน้ าช ารุด ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในฤดูฝน 
สร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรทุกปี และน้ าแห้งขอดในช่วงฤดู
แล้ง ท าให้มีน้ าไม่พอเพียงต่อการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค   

สถาบันปิดทองหลังพระฯ บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ท้องที่ สถาบันการศึกษา 
และชุมชน ขุดลอกหนองเลิงเปือยเพ่ือให้เก็บน้ าได้มากขึ้น ปรับปรุง
ประตูน้ า จัดท าระบบส่งน้ าให้ทั่วถึง ปรับความสูงของพ้ืนที่เกษตร 
เพ่ือการป้องกันน้ าท่วม และส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้ใช้น้ า ตลอดจน
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  



15 

โครงการพื นที่ต้นแบบบรูณาการแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาพื นที่ต้าบลแก่นมะกรดู 

อ้าเภอบ้านไร่ จังหวดัอทุยัธานี 

พ้ืนที่ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในลุ่มน้ า
ห้วยแม่ดีน้อย ติดกับพ้ืนที่ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งมรดกโลก เป็น
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงโปว์ที่อพยพย้ายมาจากภูเขาด้านบน  ลงมาตั้ง
ถิ่นฐานถาวรอยู่ร่วมกันหลายหมู่บ้าน และมีจ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี มีการขยายพ้ืนที่ท ากินบุกรุกเข้าไปในเขตป่า  และมี
ความต้องการใช้น้ ามากขึ้น 

แม้ว่าชุมชนจะมีฝายอนุรักษ์อยู่แล้ว แต่มีจ านวนไม่เพียงพอและ
ช ารุดไปเรื่อยๆ ท าให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง การเกษตร
ในพ้ืนที่จึงไม่สามารถท าได้ตลอดปี  

การด าเนินการพัฒนาระบบน้ า ได้ เริ่มจากการรวมพลังชุมชน 
ส ารวจพื้นทีเ่พ่ือก าหนดเขตป่าและเขตท ากินที่ชัดเจน พร้อมส ารวจ
ระบบโครงข่ายน้ าในพ้ืนที่  มีการให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ใน
การสร้างฝายชะลอน้ า พ้ืนที่เก็บกักน้ า ท าระบบส่งน้ าโดยชุมชน  
พร้อมส่งเสริมให้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า  เรียนรู้รูปแบบการจัดการน้ า
แบบโคก-หนอง-นาโมเดล ซึ่งได้ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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เห็นได้ว่า การพัฒนาทุกพื นที่ 

เร่ิมต้นจากการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 

ที่เป็นหัวใจส้าคัญของการเกษตร นั่นคือระบบน ้า 

เกิดจากการชักชวนให้ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมท้า  

ร่วมแก้ปัญหา และบริหารจัดการร่วมกันภายใน

ชุมชนตนเอง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาดิน 

ส่ิงแวดล้อม จนถึงการเกษตร ท้าให้ชาวบ้าน 

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ น  

 

ปัญหาเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ ายังคงเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
แทบทุกพ้ืนที่ ซึ่งล้วนมีสาเหตุและความยากง่ายในการแก้ปัญหา 
ทีต่่างกัน หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม จะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาในด้านอ่ืนๆ ต่อไป ผู้ที่เข้าใจปัญหาได้ดีก็คือชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีนั้น  ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าไปท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ า จึงต้องร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ เข้าใจเรื่องของน้ าในชุมชนนั้นๆ 
รวมถึงสภาพภูมิประเทศและข้อมูลต่างๆ อย่างถ่องแท้ และน ามา
ผสานกับหลักคิด หลักการ องค์ความรู้ รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี  
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2. หลักการจัดการน ้า 
โดยชุมชน 

ความหมายและความส้าคัญ 

การจัดการน ้าโดยชุมชน 

การจัดการน้ าโดยชุมชนตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ เป็นรูปแบบ
ที่ชุมชนเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหาน้ าด้วยตนเอง ตกลง
ร่วมกันในการใช้แรงกายและแรงสมองท าความเข้าใจและวิเคราะห์
สถานการณ์เรื่องน้ าของชุมชน  วางแผนและออกแบบวิธีการจัดสรร
น้ าและการใช้น้ าร่วมกัน   ให้เกิดความเท่าเทียมและยุติธรรม  ตาม
ต้นทุนน้ าที่มีอยู่ รวมไปถึงการที่ชุมชนสามารถวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยจะประสานขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอกหรือไม่ก็ตาม  

แน่นอนว่าชุมชนคงไม่ได้เป็นผู้จัดการเองเสียทั้งหมด แต่ต้องเป็น
หลัก เป็นเจ้าของเรื่อง พ่ึงตนเองก่อนพ่ึงหน่วยงานภายนอก โดยใช้
ทั้งความรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่ และความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นต้องใช้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อนขึ้น  
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ด้วยทรัพยากรน้ าเป็นต้นทุนที่ส าคัญต่ออาชีพเกษตรกรและการ
ด ารงชีวิตของทุกคนในชุมชน  ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการน้ า
ร่วมกันได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การเติบโตและพัฒนาต่อยอดอาชีพได้หลากหลายด้าน 

แต่หากสืบค้นหากรณีชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้ าในหลายๆ 
พ้ืนที่  พบว่ามีเพียงไม่กี่ชุมชนที่สามารถลุกขึ้นมาบริหารจัดการน้ า
ด้วยตนเองแล้วประสบความส าเร็จ เนื่องจากการขาดประสบการณ์
และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพราะการ
จัดการน้ ามักมีความเชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืนๆ อยู่เสมอ   

 

หากมองด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม  

การจัดการน ้าต้องเร่ิมจากพื นที่ต้นน ้า  

ป่าไม้ แม่น ้าสายหลัก แม่น ้าสายรอง  

และคลองธรรมชาติ ฝายกั นน ้า  

อ่างเก็บน ้า ระบบส่งน ้า พื นที่รับน ้า  

และพื นที่ปลายน ้า  ด้านภูมิสังคมเร่ืองน ้า

เกี่ยวข้องกับความเชื่อวัฒนธรรม  

กิจกรรมการใช้น ้า และพฤติกรรมการใช้น ้า    
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การด าเนินงานการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ า
ของสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจจุดอ่อน
ดังกล่าวของชุมชน จึงได้เข้าด าเนินการในรูปแบบคล้ายการเป็น  
“พ่ีเลี้ยง” ให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ เพ่ือให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเองต่อไป  

หลักการบริหารจัดการน ้าโดยชุมชน 

ตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ  

หลักการส าคัญอันเป็นที่มาของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
จัดการน้ าโดยชุมชนในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ มีอยู่หลาย
ประการ ขอยกตัวอย่างดังนี้ 

 มองภาพรวม มองทุกอย่างเป็นองค์รวม  
 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

 ชุมชนเป็นเจ้าของ 

 บูรณาการ 

 เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด  
 วัดผลว่าชาวบ้านได้อะไร 
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มองภำพรวม มองทุกอย่ำงเป็นองค์รวม   

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  

ทรงมองทุกอย่างที่เกิดขึ นอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

มองทุกส่ิงเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน  

เหตุการณ์หนึ่งเป็นผลมาจากอีกเหตุการณ์หนึ่ง   

ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องเชื่อมโยงกับความ
เจ็บป่วย ความยากจน และความไม่รู้ ไม่มีทางเลือก  การแก้ปัญหา
จึงต้องเริ่มแก้ที่ต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา เช่น หาวิธีการที่จะ
ท าให้คนไม่จนด้วยการฟ้ืนฟูอาชีพ  แก้ปัญหาความไม่รู้ด้วยการให้
ความรู้ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง และแก้ปัญหาความเจ็บป่วยโดย
การพ่ึงพาธรรมชาติและลดสารเคมี เป็นต้น  

การมองปัญหาเรื่องการเกษตร การจัดการที่ดินและแหล่งน้ า ต้อง
มองให้เป็น “วิธีการและทางออก” เมื่อมีน้ าในการท าการเกษตร
อย่างพอเพียง รู้วิธีการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  ก็จะส่งผลให้
ผลผลิตดีขึ้น รายได้เพ่ิมข้ึน สุขภาพดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพ่ิมมาก
ขึ้น เกษตรกรต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ และการตลาด รวมถึง
การรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ดูแลทรัพยากรรอบตัวให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์  ทุกมิติจึงมีความเชื่อมโยงกัน  
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แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก 

การมองปัญหาควรมองภาพรวมให้เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงใน
ภาพใหญ่ แต่การเริ่มแก้ปัญหาต้องเริ่มแก้จากจุดเล็ก ดังพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่งที่ว่า 

"...ถ้ำปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่ำงนั้นต้อง
แก้ไขกำรปวดหัวก่อน..มันไม่ได้เป็นกำรแก้อำกำร
จริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อท่ีจะให้อยู่ใน
สภำพท่ีคิดได้ ...แบบ (Macro) นี้ เขำจะท้ำแบบรื้อ
ท้ังหมด ฉันไม่เห็นด้วย...อย่ำงบ้ำนคนอยู่ เรำบอก
บ้ำนนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มท่ีจะซ่อม ...เอำ
ตกลงรื้อบ้ำนนี้ ระเบิดเลย เรำจะไปอยู่ท่ีไหนไม่มี
ท่ีอยู่ ..ต้องค่อยๆ ท้ำ จะไประเบิดหมดไม่ได้..." 

อย่างกรณกีารแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเล็กๆ เฉพาะหน้า เช่น พบ
ปัญหาน้ าไม่ไหลจากท่อส่งน้ าที่ส่งมาจากฝายหลังโรงเรียนบ้าน
น้ าป้าก จังหวัดน่าน เมื่อเจ้าหน้าส่งเสริมฯ เดินส ารวจ พบว่า
เกิดจากมีอากาศในท่อส่งน้ ามาก ท าให้แรงดันน้ าน้อย น้ าไม่
ส่งไปตามท่อ แทนที่การแก้ปัญหาจะรื้อท่อทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้
เงินจ านวนมากและต้องใช้เวลาหลายวัน เจ้าหน้าที่ เลือกใช้วิธี
น าน็อตขนาดเล็กมาเจาะท่อ เพ่ือระบายอากาศในท่อออก 
เพ่ือให้น้ าสามารถดันมาได้เต็มที่  
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ชุมชนเป็นเจ้ำของ 

ความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ าที่ชุมชนมีมาแต่เดิม อาจถูกลดทอน
ลงไป  จากการที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการให้  เมื่อเกิด
ปัญหาก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซม  การท างานในพ้ืนที่
ต้นแบบต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับการสร้าง “ความเป็นเจ้าของ” 

ของชุมชน  ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วม
ออกความคิดเห็น ออกแบบระบบ ร่วมลงทุนลงแรงด้วยตนเอง  

อย่างกรณีการสร้างฝายชะลอน้ าของชุมชนในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัด
น่าน และจังหวัดอุดรธานี สถาบันปิดทองหลังพระฯ เป็นเพียงแค่
ผู้สนับสนุนวัสดุที่ชุมชนไม่มี และให้ความรู้ทางเทคนิค โดยชาวบ้าน
ลงมือลงแรง ผลัดเวรกันมาวันละหลายสิบคน ช่วยกันคนละไม้คน
ละมือ ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวันฝายกเ็สร็จ พร้อมกับความภาคภูมิใจและ
ความเข้าใจถึงวิธีการสร้างฝาย วิธีการซ่อมแซมดูแลรักษา ที่จะท า
ให้ฝายนั้นอยู่คู่กับชุมชนไปอีกนาน     
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กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน   

การบูรณาการมีความส้าคัญมากแต่ท้าได้ยาก 

หากไม่บูรณาการ ก็จะต่างคนต่างท้า 

เกิดความขัดแย้ง และสิ นเปลืองทรัพยากร   

การบูรณาการเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพ้ืนที่
หนึ่งๆ  ซึ่งมักเชื่อมโยงกับอีกหลายๆ เรื่องอยู่เสมอ  โดยเฉพาะการ
จัดการน้ า ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตร งานที่ดิน งานป่าไม้ งานสังคม 
เป็นต้น  จึงต้องน าเอาความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ มาใช้
ร่วมกัน  

กรณีการจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดน่าน จึงได้ตั้งคณะท างาน
ที่ประกอบด้วยบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม สถาบันทางศาสนา 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ประมาณ 40 หน่วยงาน ส่วน
คณะท างานระบบน้ าพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์  ก็มีผู้เกี่ยวข้อง
เป็นจ านวนมากเช่นกัน  นอกจากนี ้ต้องบูรณาการความรู้และความ
ร่วมมือของชาวบ้านหลากหลายสาขาอาชีพ เพ่ือให้การจัดการน้ ามี
ความรอบด้านมากขึ้น 
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เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด  

การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหลักคิดหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ที่ได้รับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างตลอดมา  

กรณีการพัฒนาระบบน้ าในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี จึงเลือกใช้
ระบบท่อในการกระจายน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร แทนที่จะใช้ระบบ
คลองส่งน้ าชลประทานที่ต้องลงทุนสูง  เนื่องจากมีต้นทุนไม่แพง 
ชาวบ้านสามารถหาซื้อและซ่อมแซมได้เอง 
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วัดผลที่ “ชำวบ้ำนได้อะไร” 

การจัดการน้ าโดยชุมชนในพ้ืนที่ต้นแบบแต่ละพ้ืนที่  ต้องวัดผลได้  
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ประจักษ์จนสามารถวัดได้ ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ  ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการพัฒนา   

กรณีพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี ที่มีการพัฒนาระบบส่งน้ า  โดย
เสริมทางน้ าล้นให้มีความสูงขึ้น 50 เซนติเมตร ท าให้เก็บน้ าได้มาก
กว่าเดิม 30,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างอ่างพวง 3 อ่าง และวางท่อส่ง
น้ า พัฒนาและปรับปรุงฝายช ารุด ด้วยแรงของชาวบ้านเจ้าของ
พ้ืนที่  เมื่อผ่านไป 4 ปี สามารถบอกได้ว่าผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 350 กิโลกรัมต่อไร่ กลายเป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่  ผู้รับน้ า
เพ่ิมขึ้นเป็น 1,372 คน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืช
หลังนาในปี 2557 เป็นเงิน 188,310 บาท เกษตรกรสามารถต่อ
ยอดไปยังการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ และมีกองทุนเกิดขึ้น 
7 กองทุน เป็นต้น 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ มิใช่การวัดจากความยาว

ของท่อส่งน ้า หรือความจุของอ่างเก็บน ้า  

หากต้องวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ นเทียบกับ

สถานการณก์่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาพื นที่ 
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3. กระบวนการจัดการน ้า
โดยชุมชน 

 

กระบวนการจัดการน้ าโดยชุมชน ได้น าศาสตร์พระราชา  “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ในกระบวนการในการด าเนินงาน ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นการท างาน   
 

 

 
 เขา้ใจพื นที่     เขา้ถึงปญัหา        พัฒนาคน  

      เขา้ใจเขาเข้าใจเรา     เข้าถึงความร่วมมือ     พัฒนางาน 

 

 

  

เมื่อเข้าใจกันแล้วก็
ต้องเข้าถึง จะได้รู้
ข้อมูล สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นและปัญหา
ที่แท้จริงเพื่อร่วมกัน 
พัฒนาพ้ืนท่ีต่อไป 

ก่อนจะท าอะไรจะต้อง 
ท าความเข้าใจเสียก่อน 
เข้าใจทั้งภูมิประเทศ 
เข้าใจผู้คน และขนบ-
ธรรมเนียมของสังคม  
ท่ีส าคัญ คือ ต้องให้ 
เขาเข้าใจและไว้ใจเรา
ด้วย 

การพัฒนานั้นไม่ยาก 
หากเข้าใจ ไว้ใจ และ
แบ่งงานกนัเป็นอย่างดี  
โดยต้องระลึกอยู่เสมอ
ว่าปัญหาแต่ละพื้นที่ 
แต่ละเวลาไม่เหมือนกัน 
จึงต้องหมั่นเรียนรู้  
คอยทบทวน ยืดหยุ่น 
และปรับให้เหมาะสม 
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ขั้นตอน “เข้าใจ” มีความส าคัญมาก เพราะเป็นปราการด่านแรกใน
สร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือ ซึ่งต้อง “เข้าใจภูมิศาสตร์และ
ภูมิสังคม”  และ “เข้าใจเขา เข้าใจเรา” เปิดใจยอมรับการท างาน
ร่วมกัน  

วิธีกำร “เข้ำใจ”  

(1) เข้าใจภูมิศาสตร์และภูมิสังคม 

 สอบถามข้อมูล จากชาวบ้านในพ้ืนที่และผู้น าหมู่บ้าน ให้
เข้าใจสภาพพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลง และสภาพปัญหาเรื่อง
น้ า ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในปัจจุบัน 

 ส ารวจและเดินดูสภาพพื นที่ทั่วไป เพ่ือประเมินความ
ยากง่าย และการเตรียมความพร้อมในการท างาน     

 หารือกับผู้น าชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน เพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการส ารวจพื้นที่ร่วมกัน  

 ข้อมูลเบื องต้นของพื นที่ท่ีควรท าความเข้าใจ    

- สภาพพ้ืนที่ โครงข่ายน้ า และแหล่งน้ า 

- ความเป็นอยู่ของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี อาชีพหลัก  

เข้ำใจ 
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- ความต้องการใช้น้ า (ลูกบาศก์เมตร) เปรียบเทียบกับ 
ความจุของแหล่งน้ า (ลูกบาศก์เมตร)   

- พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องการใช้น้ า (ไร่)  เปรียบเทียบกับ 
พ้ืนที่การเกษตรที่น้ าเข้าถึง (ไร่)  

- อัตราการใช้น้ าเพ่ือบริโภคในชุมชน (ลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี) เทียบกับปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภคท่ีได้รับจริง  

- ปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่เชื่อมโยงกัน 

- โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่   
- ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อชุมชน 
- บทบาทของหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย  

(2) เข้าใจเขา เข้าใจเรา  

 ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผนงาน
หรือโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่  และ
หมั่นประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน  

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน  าในพื นที่ 

ส านักงานจังหวัด/อ าเภอ – ประสานการจัดท าแผนและ
งบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงแผน 

ส านักงานชลประทานจังหวัด – จัดท าแผนและประสาน
การจัดการน้ าในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัด 
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ส านักงานโครงการชลประทาน – ดูแลการจัดการน้ าใน
พ้ืนที่ชลประทานที่รับผิดชอบ 

ส านักงานทรัพยากรน  าภาค – จัดท าแผนและขับเคลื่อน
แผนการจัดการน้ าในลุ่มน้ าที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการลุ่มน  า – เสนอและพิจารณาแผนและ
งบประมาณระดับลุ่มน้ า 

หน่วยงานด้านป่าไม้ – ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับที่ดิน
ป่าไม้แต่ละประเภทในพ้ืนที่ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด – 
ติดตามคุณภาพน้ าสายหลัก และประสานการจัดการ
คุณภาพแหล่งน้ า  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด – ควบคุมดูแลการปล่อย
น้ าทิ้งจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล – จัดท าแผนงาน 
ด าเนินโครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบส่ง
น้ าในเขตท้องถิ่น ตามภารกิจถ่ายโอน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด -  จัดท าแผนงาน/ สนับสนุน
โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ หรือ 
ระบบส่งน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่น 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ – พัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการเกษตร 
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ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ อ าเภอ  
จัดท าแผน ส่งเสริม และสนับสนุน การป้องกันและบรรเทา
ภัยแล้งและอุทกภัย  

สถาบันการศึกษา – สนับสนุนการพัฒนาโครงการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ 

อ่ืนๆ – ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ อาทิ  โครงการพระราชด าริ 
หรือโครงการพิเศษ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าใน
พ้ืนที ่ ส านักงานประมงและส านักงานปศุสัตว์ มีบทบาทใน
การพัฒนาอาชีพภายหลังจากการพัฒนาแหล่งน้ า กลุ่ม
อนุรักษ์ กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มเกษตร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า 
ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลและความคิดเห็น 
ออกแบบและร่วมบ ารุงรักษาระบบการจัดการน้ าต่อไป 

 ประชุมร่วมผู้น าหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่และปัญหาเรื่องน้ า 
โดยควรมีบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมประชุมด้วย และ
ยกตัวอย่างพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ให้เกิดความเข้าใจ
และความม่ันใจมากขึ้น  

 ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ดี ซึ่งมีสภาพปัญหาคล้ายคลึง
กับพ้ืนที่ต้นแบบ  จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และ
สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนตนเอง 
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โดยควรชี้ให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัยความส าเร็จ และข้อ
พึงระวังที่อาจน าไปสู่ความล้มเหลว ชวนวิเคราะห์ในการ
น าสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับพ้ืนที่ตนเอง พร้อมกระตุ้นให้
เกิดการริเริ่มกิจกรรม 

สิ่งที่ควรท ำ 

- หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่จะท าให้เกิดความเข้าใจว่าการ
จัดการน้ าของชุมชนหรือโดยชุมชน เป็นสิ่งที่ชุมชนท าได้
เอง  โดยหน่วยงานภายนอกไม่จ าเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือ  

- ควรเตรียมตัวในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การประสานงานล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่จะไปพบ  ซึ่งจะช่วยให้การ
ท างานราบรื่น แสดงถึงความสนใจและให้การความส าคัญ  

- หลีกเลี่ยงการพูดคุยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้น ควรวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลง และมองโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาในอนาคต เพ่ือให้เข้าใจสภาพพ้ืนที่มากขึ้น และเป็น
ก าลังใจในการท างานร่วมกันต่อไป  
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เน้นเรื่องการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า ที่
ต้องการให้มีชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ปัญหา ระบุความ
ต้องการ จัดท าแผน ออกแบบกิจกรรม แบ่งความรับผิดชอบ โดยให้
ชุมชนเป็นเจ้าของในการจัดการน้ าในระยะยาว 

วิธีกำร “เข้ำถึง”   

(1) เข้าถึงข้อมูลและปัญหา 

 ส ารวจข้อมูลพื นที่และสถานการณ์น  า  ประสานกับชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์การ
ส ารวจพื้นที่ หารือการก าหนดเส้นทาง จุดที่ต้องการส ารวจ 
ผู้ร่วมทีมส ารวจ แบ่งบทบาทของแต่ละคน  พร้อมแจ้ง
ข้อมูลให้ชาวบ้านรับทราบและเข้าใจ ขอความร่วมมือให้
ข้อมูลจริงและสนับสนุนการส ารวจ 

เตรียมเครื่องมือการส ารวจให้พร้อม ได้แก่ กล้องวัดระยะ 
เครื่องมือวัดความเร็วน้ า GPS แผนที่ กระดาษและปากกา
ส าหรับจดบันทึกหรือใช้ร่างภาพแนวทางการซ่อมแซม  
กล้องถ่ายรูป น้ าดื่มและเสบียงอาหาร เป็นต้น  

เข้ำถึง 
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    ข้อมูลทีค่วรบันทึกจากการเดินส ารวจ 

- ทิศทางน้ าไหล  
- ความเร็วในการไหล  
- ความสูงต่ าของพ้ืนที่    
- ระยะทางจากแหล่งน้ าถึงหมู่บ้านและพ้ืนที่ท ากิน  
- สภาพทรัพยากรธรรมชาติ  
- สิ่งที่พบระหว่างทาง 

- บริเวณที่เกิดปัญหา   

สิ่งที่ควรท ำ 

- ผู้ที่จะด าเนินการออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ า
ควรร่วมอยู่ในคณะส ารวจด้วย เพ่ือให้เข้าใจสภาพ
พ้ืนที่ 

- ควรส ารวจแหล่งต้นทุนน้ าอย่างรอบคอบเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าจะมีน้ าใช้หลังจากซ่อมแซมระบบน้ า 

- พ้ืนที่ที่จะสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ าที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่ งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ  ควรมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านป่าไม้ร่วมส ารวจด้วยทุก
ครั้ง 

- ควรเช็คข้อมูลผู้รับประโยชน์ให้แน่ใจว่าเกิดประโยชน์
แก่ภาพรวม มิใช่เกิดประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง 
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- การนับจ านวนผู้รับประโยชน์จากการท าระบบน้ าใน
แต่ละโครงการ เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ า คลองส่งน้ า ที่
เชื่อมต่อกัน อาจท าให้เกิดการนับซ้ าซ้อนกัน การ
รายงานผลต้องระบุให้ชัดเจนถึงวิธีการนับด้วย 

- การส ารวจพ้ืนที่ในฤดูฝน จะเห็นปริมาณน้ ามากกว่า
ปกต ิซึ่งไม่ใช่สภาพจริงของพ้ืนที่ในช่วงฤดูอ่ืนๆตลอด
ปี หากมีระยะเวลาในการส ารวจมากพอ จึงควรเลือก
เวลาส ารวจช่วงฤดูอ่ืนด้วย หรือหลีกเลี่ยงการส ารวจ
ในฤดูฝน เนื่องจากเข้าถึงพ้ืนที่ยากและข้อมูลที่ได้จะมี
ความคลาดเคลื่อน 

 ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามการพัฒนา  

     ข้อมูลระดับครัวเรือนที่ควรส ารวจ  
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนผู้ที่อาศัยอยู่จริง  
- จ านวนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร  
- พ้ืนที่ท าการเกษตร/ชนิดพืชที่ปลูก  
- พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์/ ชนิดและจ านวนสัตว์เลี้ยง 

- ความต้องการใช้น้ าด้านอ่ืนๆ  
- แหล่งน้ าใช้  
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- รายได้-รายจ่าย-หนี้สินต่อครัวเรือน 

- รายได้จากภาคเกษตร รายได้นอกภาคเกษตร 

- การดูแลรักษาแหล่งน้ า    

สิ่งที่ควรท ำ 

- ควรมีโจทย์ที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์ข้อมูล และต้อง
เป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการวางแผนและชี้วัดว่า 
“ชาวบ้านได้อะไร”   

- ไม่ควรออกแบบสอบถามที่ละเอียดมากเกินไป หรือ
ออกแบบเผื่อไว้ใช้ในอนาคตโดยยังไม่มีเป้าหมาย จะท า
ให้เสียเวลาไปกับการบันทึกและการวิเคราะห์ และ
สร้างความร าคาญให้ชาวบ้าน 

- หากแบบสอบถามน้อยเกินไปหรือไม่เจาะจงเป้าหมาย 
จะท าให้ข้อมูลที่ได้มาอาจไม่ครอบคลุม   
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(2) เข้าถึงความร่วมมือ 

 คืนข้อมูล หลังจากการส ารวจข้อมูลแล้ว  เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมงานพัฒนาจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเตรียมน าให้ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและได้รับ
การยอมรับ  
เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยเอา “ชาวบ้านเป็น
ที่ตั้ง” ไม่รบกวนการท างานและมาได้สะดวก กรณีบ้าน 
โคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านมักสะดวกมา
ประชุมในเวลากลางคืนหลังเสร็จจากงานเกษตรและ
รับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย  ส่วนสถานที่ประชุมควร
เดินทางสะดวก ใกล้กับชุมชน เป็นสถานที่ท่ีชุมชนคุ้นเคย 

เชิญผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนที่เป็นผู้ร่วมส ารวจ ให้มี
ส่วนร่วมในการกล่าวสรุปการส ารวจ รวมทั้งเชิญชวนให้
ชาวบ้านร่วมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วยบรรยากาศที่
เป็นกันเอง รับฟังความคิดเห็นของชุมชน  
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แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล  
- ปริมาณการใช้น้ าของชุมชน เทียบกับ ปริมาณน้ าที่

สามารถเก็บกักได้ 
- ปริมาณความต้องการน้ าของพืชที่ต้องการปลูก เทียบ

กับ ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บกักได้ 
- รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน ที่เป็นผลกระทบจากการที่มี

ปัญหาเรื่องน้ า  
- สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น พ้ืนที่รับน้ าบริเวณใดจะ

เพ่ิมข้ึน เป็นพื้นที่เท่าใด ชุมชนจะสามารถปลูกพืชอะไร
เพ่ิมได้บ้าง หรือช่วงเวลาในหนึ่งปีจะสามารถปลูกพืช
เพ่ิมขึ้นได้อย่างไร รายได้ที่จะเพ่ิมขึ้นจากการแก้ปัญหา
เรื่องน้ าได้ เป็นต้น 

- สิ่งที่ชุมชนต้องท าและต้องให้ความร่วมมือ  

สิ่งที่ควรท ำ 

- การเตรียมข้อมูล ในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เช่น 
แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ า สภาพแหล่งน้ าปัจจุบัน  จุดที่
มีปัญหาหรือจุดที่เป็นต้นเหตุของปัญหา จุดที่คาดว่า
จะต้องมีการพัฒนาแก้ไข ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมที่เป็น
แผนภูมิให้เข้าใจง่าย  จ านวนพ้ืนที่ปลูกพืชแต่ละชนิด  
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 ตัดสินใจร่วมกัน หลังจากการคืนข้อมูลแกชุ่มชน ซึ่งได้ร่วม
รับฟังข้อมูล และเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เผชิญร่วมกัน ถึง
เวลาที่ชุมชนต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างไร โดยเจ้าหน้าส่งเสริมงานพัฒนาท าหน้าที่คอย
อ านวยการ และเสริมข้อมูลที่ท าได้จากการส ารวจให้
ครบถ้วน กระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
สรุปประเด็นที่มีการตัดสินใจหรือมีข้อสรุปร่วมกัน   

สิ่งที่ควรท ำ 

- เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และ
ความรู้ทางเทคนิค หรือเชิญผู้มีความรู้ด้านน้ าและ
ความรู้เชิงเทคนิคร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ   

- รับฟังความคิดเห็นของชุมชนด้วยความตั้งใจ และ
เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มี เพ่ือให้ได้ทางออกท่ีเป็นไปได้มาก
ที่สุด 

- จดข้อเสนอ ร่วมกันกลั่นกรอง ประสานแนวทางต่างๆ 
ให้ได้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  

- ท าการโหวตเรียงล าดับความส าคัญในการแก้ปัญหา /

เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ชาวบ้านต้องการ วิธีที่เหมาะสมกับ
บริบทชุมชน จ านวนคน และสถานการณ์ ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ผู้ที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อ
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หน้าที่สาธารณะ หรือการเขินอายจากการยกมือ อย่าง
กรณีจังหวัดน่านใช้วิธีการหยอดเมล็ดข้าวโพดในการ
เลือกแต่ละวิธีการ เป็นต้น 

- หาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น อาจใช้วิธี
ระดมสมองหรือแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ
วิธีการได้รับการโหวต น าข้อเสนอที่ได้มาท าการโหวต
เลือกอีกครั้ง   

- หาข้อสรุปร่วมกันว่างานส่วนใดที่ชุมชนต้องด าเนินการ
เอง งานส่วนใดที่จะมีหน่วยงานใดมาสนับสนุน  

- การด า เ นิ นการคื นข้ อมู ล และหาข้ อส รุ ปจน ได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ไม่จ าเป็นต้องเร่งให้สรุปจบใน
การประชุมครั้งแรก ควรสังเกตความพร้อมในการให้
ความร่วมมือของชาวบ้านด้วย  
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การ “พัฒนา” ในการบริหารจัดการน้ าโดยชุมชน ถือเป็นขั้นตอน
การลงมือท าด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาเรื่องน้ า และพร้อมในการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนางานให้
ดียิ่งๆ ขึ้น  ด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

วิธีกำร “พัฒนำ” 

(1) พัฒนาคน ซึ่งให้ความส าคัญในการค้นหาผู้มีจิตอาสาก่อนเป็น
ล าดับแรก  ซึ่งเสียสละลงมือท าก่อน แล้วค่อยๆ สร้างความ
เข้าใจให้ขยายวงกว้างข้ึน 

พัฒนาคน  

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับทัศนคติของ
ชาวบ้านในเรื่องน้ า ท าได้โดยการพูดคุย ชี้ให้เห็นตัวอย่างที่ดี
และไม่ดี การท างานร่วมกัน ตลอดจนการพาตัวแทนชุมชนไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
เวลา และความสม่ าเสมอต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงาน
พัฒนา 

 

พัฒนำ 
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พัฒนากลุ่มผู้ใช้น  า  

กลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นหัวใจส าคัญต่อความยั่งยืนของการบริหาร
จัดการน้ าโดยชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ต้นแบบ มาจาก
สมาชิกผู้รับประโยชน์จากระบบน้ าที่พัฒนาขึ้น รวมทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน มารวมกลุ่มกันเพ่ือประชุมหารือ
ถึงแนวทางการจัดสรรน้ าในชุมชน ตั้งกฎกติกา ระเบียบ
การใช้น้ า ค่าธรรมเนียมการใช้น้ า และบทลงโทษหากมี
ผู้ฝ่าฝืน  

รวมทั้ง การก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก 

แต่ละคนที่มีต่อการบริหารจัดการน้ า อาทิ หากพ้ืนที่รับน้ า
กว้างมาก อาจแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มตามพ้ืนที่รับน้ า และตั้ง
หัวหน้ากลุ่มแต่ละโซน เพ่ือดูแลซึ่งกันและกัน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ของกลุ่มตนเอง และเพ่ือการช่วยเหลือกันภายใน
ชุมชน 
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สิ่งที่ควรท ำ 

- กลุ่มผู้ใช้น้ า ควรประกอบด้วยผู้น าที่สมาชิกให้การเคารพ
นับถือ และเป็นกลาง เพ่ือการให้ความเห็นหรือตัดสินข้อ
พิพาทต่างๆ  

-   ควรติดตามดูแลให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าอย่าง
เคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี และให้กลุ่มมีเงินกองกลางไว้
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบน้ า 

-   ควรมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานและสรุปจ านวนเงิน
กองกลางร่วมกันภายในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอตามความ
เหมาะสม และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมกัน
แก้ปัญหาเรื่องการใช้น้ าที่เกิดขึ้น  

หากมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ควรเน้นย้ าให้หาทางออก
ร่วมกันโดยการพูดคุยหาข้อสรุปเพ่ือประนีประนอมให้ได้
มากที่สุด และน ามาเป็นบทเรียน หรือปรับแก้ไขกฎกติกา
ให้มีความรัดกุมมากขึ้น 
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กรณีกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งกำรใช้น้ ำ 

ในพืน้ที่ต้นแบบจงัหวัดอุดรธำนี  

เนื่องจากเกิดปัญหาผู้ใช้น้ าที่อยู่ทางปลายท่อส่งน้ าได้รับน้ า
น้อย จากการที่ผู้ใช้น้ าทางต้นน้ าได้คิวเปิดน้ าก่อน พอถึงคิว
ของผู้ใช้น้ าที่ปลายท่อ  แรงดันน้ าน้อยลง จึงไม่ได้น้ า ท าให้
ผู้ใช้น้ าที่ไม่ได้รับน้ าต้องไปลักลอบเปิดน้ าเพ่ิม จึงเกิดการ
ถกเถียงกัน  

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าเรียกประชุมสมาชิกทั้งหมด เพ่ือหาข้อยุติ 
โดยเชิญผู้อาวุโสในชุมชนและเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ มาร่วมให้
ข้อคิดเห็นด้วย โดยเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนน้ าและปัญหาที่พบ 
จึงหาทางออกร่วมกันโดยปรับแก้กติกาให้ผู้ที่อยู่ปลายท่อได้
เปิดน้ าก่อน  ระยะเวลาการเปิดน้ าเข้าแปลงจะยืดหยุ่นตาม
ปริมาณน้ าที่เข้าแปลง ทั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่า
ต้นทุนน้ ามีมากหรือน้อย หากมีน้อย ปริมาณน้ าที่น าเข้าแปลง
ต้องน้อยลง เพ่ือเผื่อแผ่ให้สมาชิกคนอื่นๆ  
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(2) พัฒนาระบบน  า  จากการด าเนินการในกระบวนการ “เข้าใจ” 
และ “เข้าถึง” จะท าให้เกิดความเข้าใจปัญหา เข้าใจสาเหตุ รู้
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ และรู้ความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ความรู้
และเทคนิคที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบน้ า จะใช้ทั้งความรู้
ท้องถิ่น ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และความรู้เชิงวิชาการที่
เป็นสากลแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาระบบน้ า   

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบหรือแหล่งน  าเดิม   

ระบบน้ าที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้กลับมาใช้งานได้ดีตามเดิม 
เลือกใช้วิธีการซ่อมแซมในกรณีที่เห็นว่าระบบน้ านั้นยังมี
สภาพที่พอใช้การได้ แต่ขาดการบ ารุงรักษา หรืออาจมีวัสดุ
อุปกรณ์บางส่วนช ารุดเสียหาย  เช่น การขุดลอก การ
ซ่อมแซมฝาย ซ่อมแซมท่อ เป็นต้น  

สร้างหรือพัฒนาขึ นใหม่   

เป็นการสร้างระบบกักเก็บน้ าและส่งน้ าบางส่วนขึ้นมาใหม่ 
เมื่อส ารวจแล้วพบว่ามีความจ าเป็นในพ้ืนที่และหากท า
ขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในส่วนรวม และเป็นความ
ต้องการของชุมชน เช่น ขุดบ่อกักเก็บน้ า ท าอ่างพวง ท า
ระบบท่อ เป็นต้น ยึดหลัก “เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” 
ด้วยวิธีการและวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและวิธีการที่ไม่
ซับซ้อน ไม่สร้างภาระในการบ ารุงรักษาในอนาคต 
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กรณีพืน้ที่ต้นแบบอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนำ่น  

ด้วยที่ท ากินของชาวบ้านอยู่ในพ้ืนที่ลาดชัน  การพัฒนาระบบ
น้ าจึงเน้นไปที่การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและระบบท่อที่จะส่ง
ต่อไปยังพื้นท่ีท ากิน ในลักษณะบ่อพวงทีขุ่ดข้ึนบริเวณจุดสูงสุด
ของพ้ืนที่ท ากิน ปูพ้ืนบ่อด้วยพลาสติกอย่างหนาเป็นพ้ืนรองรับ
เพ่ือการกักเก็บน้ า แทนการเทคอนกรีตซึ่งใช้ต้นทุนสูง จากนั้น
ต่อท่อน้ าไปยังแปลงเกษตรด้านล่างหลายๆจุด แต่ละบ่อจะมี
ท่อเชื่อมต่อกัน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า จึงเรียก อ่างพวง 

สันเขา ซึ่งนอกจากท าให้มีน้ าใช้แล้ว และยังสามารถเลี้ยงปลา
เป็นอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย  

กรณีพืน้ที่ต้นแบบ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี  

พ้ืนที่ท ากินเป็นพื้นที่ราบ ความลาดชันน้อย มีอ่างเก็บน้ าอยู่สูง 
แต่ไม่สามารถน้ าน้ ามาใช้ได้เพราะไม่มีระบบส่งน้ าที่ทั่วถึง การ
แก้ไขปัญหาจึงเลือกใช้วิธีการเพ่ิมระบบส่งน้ าโดยใช้ท่อพีวีซี
เป็นตัวกระจายน้ าจากอ่างเก็บน้ าไปสู่แปลงนา ใส่วาล์วเป็น
ระยะ เพื่อการบริหารจัดการน้ า รวมทั้งเพ่ิมความสูงของคันกั้น
น้ าล้น (Spilled Way) ให้สูงขึ้น 50 เซนติเมตร เพ่ือให้อ่างเก็บ
น้ าสามารถกักเก็บน้ าในฤดูฝนได้มากขึ้น  
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(3) อนุรักษ์พื นที่ต้นน  า เป็นการดูแลป่าต้นน้ าให้มีความสมบูรณ์  
สามารถใช้น้ าได้ตลอดทั้งปี  

- ส ารวจแนวเขต โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านป่าไม้ 
ท าการส ารวจแนวเขตป่าไมแ้ละเขตพ้ืนที่ท ากินให้ชัดเจน 

- แบ่งเขตพื นที่ป่าไม้ โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าชุมชนซึ่งให้
ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่
ห้ามใช้ประโยชน์ เมื่อชุมชนเห็นประโยชน์ จะเกิดความ
หวงแหนและรักษา 

- ก าหนดกฎระเบียบ ในการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่า
อย่างเหมาะสม อาทิ การหาของป่า เก็บผลไม้ เก็บใบไม้ 
พืชสมุนไพร เป็นต้น หากฝ่าฝืนให้มีบทลงโทษ   

สิ่งที่ควรท ำ 

- ควรมีผู้ที่มีความรู้ด้านช่างร่วมส ารวจพ้ืนที่ และท าการร่าง
แบบหรือแนวทางการซ่อมแซมหรือแนวทางการสร้าง
ระบบน้ าใหม่ รวมถึงผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคร่วมส ารวจ
พ้ืนที่และปรึกษาหารือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

- ไม่ยึดติดในหลักวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องค านึงถึง 
ความคิดเห็นของชุมชน ต้นทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนได้ ตลอดจนความยาก
ง่ายในการดูแลรักษา เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแลต่อไปได ้  
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-   
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4. บทสรุปและบทเรียน 
 

ด้วยน้ าเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนเรา เมื่อประสบปัญหาเรื่องน้ าก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ โดยพบเห็นได้ในแทบทุกพ้ืนที่ของประเทศ รวมถึงพ้ืนที่
ต้นแบบที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ เข้าไปมีบทบาทส่งเสริมงาน
พัฒนาพ้ืนที่  ซึ่งทุกพ้ืนที่ล้วนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วง
หน้าแล้ง หลายพื้นท่ียังต้องประสบภัยน้ าท่วมน้ าหลากเป็นประจ า   

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า ย่อมน าไปสู่การคลี่คลายปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา อาทิ ช่วยให้ท าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่อย่าง
เกี่ยวเนื่องกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้
ทรงด ารัสไว้ ซึ่งสรุปได้ว่า  

…น ้าเป็นส่ิงส้าคัญ เป็นส่ิงแรกที่นึกถึง  

หากท้าได ้2 เร่ืองนี  ก็จะท้าให้ 

การพัฒนาต่อเนื่องอ่ืนๆ ตามมา 

คือ ท้าโครงการชลประทานให้น ้าพอ 

และท้าโครงการส่ิงแวดล้อมให้น ้าดี…  
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การจัดการน้ าโดยชุมชน เป็นรูปแบบที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ 
ส่งเสริมให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต้นแบบต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเป็นหลักใน
การจัดการน้ าในพ้ืนที่ได้ในระยะยาว โดยหน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ความรู้เชิงวิชาการ และคอยให้
ค าปรึกษา โดยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ 

การจัดการน ้าโดยชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา 

จากประสบการณ์ในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ กล่าวได้ว่าสิ่ง
หนึ่งที่มีความส าคัญของกระบวนการจัดการน้ าโดยชุมชน คือ 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาหรือเจ้าหน้าที่จะหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้าไปสนับสนุนชุมชนในการจัดการน้ า ซึ่งต้องเข้าใจและ
เรียนรู้การปรับใช้ศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  จนท าให้
การจัดการน้ าโดยชุมชนนั้นมีความก้าวหน้า  ชุมชนได้รับประโยชน์
ในวงกว้าง และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

เข้าใจ  

เริ่มจากการเข้าใจพื นที่  ทั้งเข้าใจภูมิศาสตร์และภูมิสังคม
ของพ้ืนที่   ด้วยการสอบถาม ส ารวจ และหารือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจพื้นที ่
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เข้าใจเขา เข้าใจเรา เป็นความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ชุมชน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงบทบาทหน้าที่และ
เป้าหมายการท างานของแต่ละฝ่าย สร้างความไว้ใจ และ
หาแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการจัดการน้ าในพ้ืนที่  
โดยอาจมีกิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และให้เกิดมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่กว้างขึ้น 

เข้าถึง 

เข้าถึงข้อมูลและปัญหา  เป็นขั้นตอนการส ารวจข้อมูลที่
จ าเป็น ทั้งข้อมูลพ้ืนที่และสถานการณ์น้ า ด้วยการจัดทีม
เดินส ารวจร่วมกัน  ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น  ประกอบกับท าการส ารวจข้อมูลครัวเรือนด้วย
แบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ าเทียบกับ
น้ าต้นทุนที่มี และเป้าหมายในการจัดการน้ าของชุมชน  

เข้าถึงความร่วมมือ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการคืนข้อมูล
จากการส ารวจ ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพ่ือสะท้อนข้อมูล
ที่ได้จากการส ารวจ  ให้เห็นภาพร่วมกัน สร้างความเข้าใจ
และรับฟังความเห็นจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท าการรวบรวมความต้องการ เพ่ือตัดสินใจก าหนด
เป้าหมายและกิจกรรมการจัดการน้ าที่เหมาะสมของชุมชน
ร่วมกัน  
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พัฒนา 

พัฒนาคนและกลุ่มผู้ใช้น  า  เริ่มจากการพัฒนาคนที่มีจิต
อาสาท างานเพ่ือชุมชนก่อน แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่คนที่
สนใจ  ปรับแนวคิดการท างานให้พ่ึงตนเอง ใช้ความรู้ที่มี 
เปิดใจเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่ดี เปิดรับความรู้จาก
ภายนอก ลงมือท าจากสิ่งเล็กๆ ที่ท าได้ และรวมตัวกันท า
ในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ในลักษณะกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งมีกฎกติกาในการ
จัดสรรทรัพยากรน้ าในชุมชนในระยะยาว  

พัฒนาระบบน  า ทั้งการซ่อมแซมและปรับระบบเดิม 
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่  สร้างและพัฒนาระบบน้ าหรือ
แหล่งเก็บกักน้ าขึ้นมาใหม่ พร้อมกับการดูแลรักษาพ้ืนที่ 
ต้นน้ า โดยเป็นการน าความรู้และเทคนิคมาลงมือท า 
เรียนรู้และปรับได้ตลอดเวลา และปรับวิธีการให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

  



55 

สิ่งที่ควรท้า 

การบริหารจัดการน้ าโดยให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ต้องอาศัยเวลา
และความต่อเนื่องสม่ าเสมอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาต้องเข้าใจ
ในเรื่องของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ท างานโดยมีเป้าหมายชัดเจน มีความยืดหยุ่น และไม่เร่งรีบ
จนเกินไป   

ทั้งนี ้การสร้างความมั่นใจและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ที่ต้องมีการ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด วางแผนร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และ
ทรัพยากร  ให้มีบรรลุทั้งเป้าหมายระยะสั้น (Quick Win) และ
เป้าหมายระยะยาว   

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหรือการจัดการน้ าย่อมมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อรู้ว่าท าผิดพลาด ต้องยอมรับ และเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดนั้น และหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยมีสิ่งที่ควรท า ดังนี้ 

  เข้าใจบริบทพ้ืนที่และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ควรมี
ความรู้และทักษะเรื่องการใช้แผนที่และการค านวณ   

  ควรมีทีมที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเป็นที่ปรึกษา ในการ
พัฒนาระบบน้ าแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน 
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  ยึดความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง อย่างเหมาะสม 
ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผล และความจ าเป็นในแต่ละ
ช่วงเวลา  

  ต้องให้ชุมชนเป็นเจ้าของ จึงต้องให้ร่วมคิดร่วมท า ร่วมลง
มือลงแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าชุมชนสามารถท าเองได้
ทั้งหมด  

  ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะหน่วยงานเรื่องที่ดินป่าไม้ หน่วยงานด้านการ
ประสานแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น 

  ควรตั้งเป้าหมายทั้งที่วัดเป็นตัวเลขได้ เช่น พ้ืนที่รับน้ า 
จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร 
รายได้  การเติบโตของกองทุนผู้ ใช้น้ า  เป็นต้น และ
เป้าหมายวัดไม่ได้ เช่น กิจกรรมร่วม ความภาคภูมิใจ การ
ลดความขัดแย้งในการใช้น้ า เป็นต้น 

  รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เกิดการสะท้อนความก้าวหน้าและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

  น าข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ไม่หยุดเรียนรู้ น าสิ่งที่ท าใน
พ้ืนที่อ่ืนมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยง
การลอกเลียนแบบ 
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การสร้างความยั่งยืน 

ความท้าทายในการจัดการน้ าในปัจจุบัน ได้แก่ 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิม
สูงขึ้น 

 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมือง ที่เร่งรีบ ต่างคนต่างอยู่  
ไม่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือชุมชน  

 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าการจัดการเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการไม่ใช่หน้าที่ชุมชน 

 การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ า 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้คาดการณ์
ปริมาณน้ าในช่วงปีได้ยาก 

การสร้างความยั่งยืนของการจัดการน้ าโดยชุมชน จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันตาม
ทักษะ บทบาทหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละฝ่าย ในด้านต่างๆ 6 

ประการ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนที่ระบบน้ าและข้อมูลน้ าของชุมชนให้ครบถ้วน 
โดยปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2) ประสานและเชื่อมโยงการจัดการน้ าในระดับชุมชน สู่การ
จัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าย่อย เพ่ือให้เกิดการจัดการเชิง
ระบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า สู่ปลายน้ า 
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3) ตั้งคณะกรรมการจัดการน้ าชุมชน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอก สถาบันทาง
วิชาการ เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้
เกิดการประสานงานระหว่างพ้ืนที่และระหว่างหน่วยงาน
ในระยะยาว 

4) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวกับทุนทางทรัพยากรน้ า  
การอนุรักษ์น้ า และการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้และความตระหนักของเยาวชนใน
ท้องถิ่น  

5) พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ าและกองทุนน้ า ให้เป็นกลไกและเครื่องมือ
ส าหรับการจัดการน้ าโดยชุมชนในระยะยาว 

6) ขยายผลการจัดการน้ าเชิงปริมาณ สู่การจัดการคุณภาพน้ า 
การป้องกันภัยพิบัติ ความมั่นคงทางอาหาร และความ
เป็นอยู่ที่ดขีองชุมชน 

 

ผลส าเร็จในการจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นแบบต่างๆ ที่ผ่านมา เห็นได้ชัด
ว่าเกิดจากการผสานความรู้และความร่วมมือจากสาขาต่างๆ เพ่ือให้
มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค การพัฒนา
ความรู้และความร่วมมือจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ  
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การจัดการน ้าโดยชุมชน 

ไม่สามารถด้าเนินงานได้อย่างยั่งยืน  

โดยปราศจากการจัดการป่า  

จัดการดิน และจัดการเกษตร  

รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน 

และส่ิงแวดล้อมชุมชน 
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