ก

บทคัดย่ อ
ลุ่มนําแม่กลองเป็ นลุ่มนําทีมีต้นกํ าเนิดบริ เวณจุดบรรจบของแม่นําแควน้ อย และแม่นําแคว
ใหญ่ ทีอําเภอปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี มีขอบเขตของลุ่มนําเริ มจาก อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ลงมา
ทางทิศใต้ ติดกับลุ่มนําเพชรบุรีและอ่าวไทย ทิศเหนือติดกับลุ่มนําสาละวิน ทิศตะวันตกเป็ นเทือกเขาสูงชัน
และเป็ นเส้ นแบ่งเขตแดนไทยกับพม่า ทิศตะวันออกติดกับลุ่มนําท่าจีนและลุ่มนําสะแกกรัง มีพืนทีลุ่มนํา
ประมาณ 30,837 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 19.27 ล้ านไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.02 ของพืนทีทัวประเทศ
ครอบคลุ่ ม พื นที 9 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตาก อุ ทั ย ธานี กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี ราชบุ รี นครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี มีแม่นําสายสําคัญ 3 สาย ได้ แก่ แม่นําแควใหญ่ แม่นําแคว
น้ อ ยและแม่ นํ าแม่ ก ลอง และแยกย่ อ ยออกเป็ น 11 ลุ่ ม นํ าสาขา บริ เ วณต้ น นํ าของลุ่ ม นํ าแม่ ก ลอง
ประกอบด้ วย เขือนวชิราลงกรณ์ ทีต้ นนําของแควน้ อย เขือนศรี นคริ นทร์ และเขือนท่าทุ่งนา ทีต้ นนําของแคว
ใหญ่ มีปริ มาณนําฝนเฉลียทังพืนทีลุ่มนําประมาณ 1,334 มิลลิเมตร ทีทําให้ เกิดปริ มาณนําท่ารายปี เฉลีย
15,129 ล้ านลูกบาศก์ เมตร จากการประเมินความต้ องการใช้ นําในลุ่มนํ าพบว่า ลุ่มนําแม่กลองมีความ
ต้ องการใช้ นํารวม 5,821 ล้ านลูกบาศก์ เมตร แยกแยะเป็ นอุปโภค-บริ โภครวมประมาณ 47 ล้ านลูกบาศก์
เมตร เพือการอุตสาหกรรมประมาณ 63.3 ล้ านลูกบาศก์ เมตร เพือการชลประทาน 4,210 ล้ านลูกบาศก์
เมตร และเพือรักษาระบบนิเวศในลุม่ นํา 1,500 ล้ านลูกบาศก์เมตร ส่วนปั ญหาสําคัญในลุ่มนําสามารถแยก
ออกได้ 5 ประเด็น ได้ แก่ 1) ปั ญหาการขาดแคลนนําและภัยแล้ ง พบว่าหมู่บ้านไม่เกินร้ อยละ 3 ของจํานวน
หมู่บ้านทังหมด มีปัญหาด้ านการอุปโภค-บริ โภค และร้ อยละ 30.6 ของจํานวนหมู่บ้านทังหมด มีปัญหา
ขาดแคลนนํ าเพือการเกษตร 2) ปั ญ หาอุทกภัยที เกิ ดจากนํ าป่ าไหลหลากทํ าให้ เกิ ดอุทกภัยเป็ นประจํ า
ได้ แก่ พืนทีในจังหวัดราชบุรีและสถานทีเกิดจากการเอ่อขึนในลํานําสายหลักทีตืนเขิน ได้ แก่ พืนทีบางส่วน
ในจัง หวัด ราชบุรี แ ละจัง หวัด สมุท รสงคราม 3) ปั ญ หาด้ า นคุณ ภาพนํ า มี แ หล่ ง มลพิ ษ ที สํ า คัญ ได้ แ ก่
แหล่งกําเนิดจากชุมชน การใช้ สารเคมีในพืนทีเพาะปลูก การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และการทําฟาร์ ม
ปศุสตั ว์ 4) ปั ญหาด้ านนิเวศลุ่มนํา ได้ แก่ การบุกรุ กพืนทีป่ าไม้ การใช้ ประโยชน์ทีดินทีไม่เหมาะสม ปั ญหา
คุณภาพนํา ปั ญหาระดับนําบาดาลลดตําลง และผลกระทบจากการก่อสร้ างเขือนและประตูกนนํ
ั าเค็ม และ
5) ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ ได้ แก่ ปั ญหาเกียวกับองค์กรลุ่มนํา สถานภาพเกียวกับองค์กรผู้ใช้ นําทียัง
ไม่ชดั เจน ปั ญหากฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการทรัพยากรนํา และปั ญหาการถ่ายโอนภารกิจ
ให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
การบริ หารจัดการทรั พ ยากรนํ าแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานในมิ ติต่า งๆ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้ อม เพือให้ เกิดการใช้ นําอย่างมีคุณค่าและเกิ ดการพัฒนาอย่างยังยื น ตาม
โครงการนี มีวัตถุป ระสงค์เพื อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการทรั พยากรนํ าตามองค์ประกอบหลักใน 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) สภาวะแวดล้ อมทีอํานวยต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรนํา 2) องค์กรสถาบันและ
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บทบาทหน้ าที และ 3) เครื องมือหรื อกลไกทางการบริ หารจัดการทรั พยากรนํ า วัตถุประสงค์ต่อมา เพือ
พัฒ นาชุด เครื องมื อ ตามองค์ ป ระกอบหลัก ของการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรนํ าแบบผสมผสาน และ
วัตถุประสงค์สดุ ท้ าย เพือศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะองค์กร โดยคัดเลือกพืนทีเป้าหมายในพืนทีต้ นนํา
กลางนําและท้ ายนําของลุ่มนําแม่กลอง เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามทีเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณกับองค์กร
สถาบันและภาคส่วนต่างๆ ทีเกี ยวข้ อง และข้ อมูลเชิงคุณภาพกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกระดับทีเกี ยวข้ อง
โดยใช้ การจัดเวทีชมุ ชน การจัดเวทีสมั มนาเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมและการศึกษาเชิงทดสอบ
ผลการวิ จั ย ครั งนี พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ าแบบผสมผสานตาม
องค์ประกอบหลัก ได้ แก่
1. การสร้ างสภาวะแวดล้ อมทีอํานวยต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรนํา ได้ แก่ ด้ านนโยบาย
ด้ านแผนลุม่ นําและยุทธศาสตร์ ลมุ่ นํา ด้ านความรู้เกียวกับกฏหมายและสิทธิทีเกียวข้ องกับทรัพยากรนํา และ
การสนับสนุนด้ านต่างๆ เพือตอบสนองความต้ องการใช้ นําจากภาครัฐทีมีต่อการบริ หารจัดการพบว่า กลุ่ม
ประชาชนและกลุ่มผู้นํามีความรู้ ความเข้ าใจการจัดการทรัพยากรนําในระดับประเทศและระดับลุ่มนําอยู่ใน
ระดับน้ อย ขาดการมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดยุทธศาสตร์ จากภาคีทีเกี ยวข้ อง และขาดกลไกการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิ การใช้ กฎระเบียบไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและไม่นํากฎหมายทีมีอยู่มาใช้ อย่าง
จริ งจัง จึงควรใช้ รูปแบบการส่งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ การกํ าหนดหลักสูตรการเรี ยนการสอน การวิจัยทังใน
ระดับนโยบายและระดับท้ องถิน ทีจะนําไปเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในด้ านต่างๆ ต่อประชาชน นักเรี ยน
นักศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนฐานข้ อมูลทีสําคัญในระดับลุ่มนํา ทีจะนําไปสู่สภาวะแวดล้ อมทีอํานวยต่อ
การบริ หารจัดการทรัพยากรนํา
2. บทบาทหน้ าทีองค์กร พบว่า ในลุ่มนําแม่กลองมีการจัดตังคณะกรรมการลุ่มนําแม่กลอง
เพื อเป็ นกลในการบริ หารจัดการทรั พยากรนํ า แต่การขับเคลื อนยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เ นื องจากขาด
อํานาจการสนับสนุน และการแต่งตังผู้แทนยังมิได้ ก่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้ จริ ง
จึงควรใช้ รูปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ คณะกรรมการลุ่มนําประสานและเชือมโยงกับหน่วยงานที
เกี ยวข้ อง ทังในระดับนโยบายที ออกมาจากกระทรวง ทบวง กรม ระดับพืนที ได้ แก่ ระดับจังหวัด ระดับ
ปฏิ บัติ ได้ แก่ ท้ องถิ น ตลอดจนการติดตามและประเมิ นผลการดําเนินงานในระดับลุ่มนํ าให้ เ ป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. ด้ านเครื องมือการบริ หารจัดการ พบว่า มีปัญหาเรื องการจัดสรรนําจากต้ นนําเพือสอดรับกับ
การใช้ นําพืนทีกลางนํา และระบบนิเวศท้ ายนํา ตลอดจนมีการผันนําเพือการชลประทานฤดูแล้ งของโครงการ
เจ้ าพระยาฝั งตะวันตกตอนล่าง และการผันนํ าจากลุ่มนําแม่กลองเพือผลิตนํ าประปาสําหรับกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ในปี พ.ศ.2554 และการผันนําเพือผลักดันนําเค็มลงสู่ลุ่มนําท่าจีนและลุ่มนํ าเจ้ าพระยาบริ เวณ
ตอนบนของโรงสูบนําสําแล ตังแต่ปี พ.ศ.2553 จึงควรใช้ รูปแบบการพัฒนาเครื องมือทีใช้ เป็ นสือสาธารณะ
เพือให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในลุ่มนําสามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจัดสรรนําจากเขื อนบนทัง 3 แห่ง และเขื อนแม่
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กลอง ตลอดจนการผันนํ าข้ ามลุ่มนํ าที อาจก่อให้ เกิ ดผลกระทบภายในลุ่มนํ าได้ และควรใช้ เครื องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เพือให้ เกิดการใช้ นําอย่างมีคุณค่า โดยการนํารายได้ จากการผันนํ าในลุ่มนํามาใช้ เป็ นกองทุน
การบริ หารจัดการทรัพยากรนําในลุ่มนําแม่กลอง ซึงจะช่วยทําให้ กลไกคณะกรรมการลุ่มนํามีเอกภาพในการ
บริ หารจัดการในระบบลุม่ นํา
สําหรับการพัฒนาชุดเครื องมือตามองค์ประกอบหลักของการบริ หารจัดการทรัพยากรนําแบบ
ผสมผสาน ซึงจะนําไปสู่ความมีประสิทธิ ภาพในด้ านเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมและความยังยืน
ของสิงแวดล้ อม ในพืนทีลุ่มนําได้ ค้นพบชุดเครื องมือแรกทีเป็ นเสาหลัก 5 ประการ ได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การมีองค์กรเครื อข่ายและกลไกขับเคลือนทีเข้ มแข็ง 3) การมีส่วนร่ วม
ในทุกภาคส่วนและทุกขันตอน 4) การมียุทธศาสตร์ และแผนงานที เหมาะสมในทุกระดับ และ 5) การมี
กฏหมาย ระเบียบ นโยบายทีเหมาะสมและเป็ นธรรม ชุดเครื องมือทีสองเป็ นการพัฒนาชุดเครื องมือเกลียว
วงรอบของการพัฒนา (Spiral Model) เพือใช้ ในการถอดบทเรี ยนทีสะท้ อนให้ เห็นวิวฒ
ั นาการของการ
พัฒนาการต่อประเด็นปั ญหาด้ านทรัพยากรนําในอดีตจนถึงปั จจุบนั เพือให้ สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลและ
บริ บทของพืนที และจะนํ าไปสู่การมีส่วนร่ วมของชุมชนในพืนทีในแต่ละประเด็นปั ญหา และหน่วยงานที
เกียวข้ องสามารถเข้ าใจ เข้ าถึงและพัฒนาในพืนทีทีสอดคล้ องกับประเด็นปั ญหาของประชาชนในพืนทีลุ่มนํา
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในลุ่มนํ าอืนได้ โดยงานวิจัยนีได้ เริ มต้ นพัฒนาชุมชนแพรกหนามแดงเป็ น
ต้ นแบบการพัฒนา
ส่ ว นการศึก ษาแนวทางและดํ า เนิ น การพัฒ นาสมรรถนะองค์ ก รด้ า นการบริ ห ารจัด การ
ทรั พยากรนํ าแบบผสมผสาน ได้ นําเสนอแนวทางไว้ 6 ขันตอน ได้ แก่ ขันตอนที 1 การเตรี ยมคน/ชุมชน
ขันตอนที 2 การศึกษาข้ อ มูล ระบุปัญ หา สาเหตุ ขันตอนที 3 พัฒ นากลุ่ม เรี ยนรู้ เพื อวินิ จ ฉั ยทางเลื อ ก
ขันตอนที 4 พัฒนากลุ่มกิจกรรม ขันตอนที 5 พัฒนากลุ่มเครื อข่าย และขันตอนที 6 เผยแพร่ และขยายผล
โดยทัง 6 ขันตอนจะทําให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของภาคี ชุมชนท้ องถิน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สือและ
สถาบันการศึกษา
คําสําคัญ : การบริ หารจัดการทรัพยากรนําแบบผสมผสาน สภาวะแวดล้ อมทีอํานวย กลไกทางการบริ หาร
เครื องมือทางการบริ หาร
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Abstract
The Mae Klong River Basin is a river basin that originates at the intersection of the
Khwae Noi and Khwae Yai Rivers in Pakpraek District, Kanchanaburi Province. The boundary of
the Mae Klong River Basin begins in Umphang District, Tak Province in the north and extends
southwards down to the mouth of the Phetchaburi River where it empties into the Gulf of
Thailand. The northern part of the basin is adjacent to the Salween River Basin. To the west is
the high mountain range that runs along the border between Thailand and Myanmar. To the east
are the Tha Chin River Basin and the Sakae Krang River Basin. The Mae Klong River Basin
covers an area of 30,837 square kilometers or about 19.27 million rai, which is 6.02% of the total
land area of Thailand. The Mae Klong River Basin extends over 9 provinces: Tak, Uthai Thani,
Kanchanaburi, Suphan Buri, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon
and Phetchaburi. There are three main rivers in the basin: the Khwae Yai, the Khwae Noi and
the Mae Klong, and these branch out into 11 tributaries. The origins of the Mae Klong River
Basin start with the Vajiralongkorn Dam at the beginning of the Khwae Noi River and the
Srinakarindra Dam and Tha Thung Na Dam at the beginning of the Khwae Yai River. Average
rainfall in the basin is 1,334 ml/year, which generates mean annual runoff of 15,129 million cubic
meters. An estimation of the demand for water in the basin revealed that there was total demand
for at least 5,821 million m3 of water a year, comprising 47 million m3 for household
consumption, 63.3 million m3 for industrial use, 4,210 million m3 for agricultural irrigation, and
1,500 million m3 to maintain the natural environment. The major problems of the Mae Klong River
Basin can be divided into 5 topics: 1) Water shortages or drought – about 3% of the villages in
the basin have problems with a shortage of water for consumption and 30.6% of the villages
have problems with a shortage of water for agriculture; 2) Flooding or flash floods – areas in
Ratchaburi province are regularly affected by floods from rainfall runoff and some areas in
Ratchaburi and Samut Songkram are affected by seasonal flooding due to excess sediment in
the main rivers making the riverbeds shallower. 3) Water quality – sources of water pollution
include residential communities, agricultural chemicals, industry, mining and livestock farming;
4) Environmental problems – the river basin eco system is threatened by encroachment on
natural forest lands, misuse of land, water pollution, drops in underground water levels, and
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impacts from man-made dams and water gates; 5) Management problems – problems with the
river basin organization, the unclear status of water users, problems with laws and regulations
related to water resource management, and problems with the transfer of duties from the central
government to local administrative organizations.
Integrated water resources management is a combination of the economic, social,
and environmental dimensions of water management with the aim of getting the greatest value
from water use under a system of sustainable development. This research project had the
objective of studying three main components of the water resources management system: 1)
the type of environment that facilitates efficient water resources management; 2) the related
organizations and institutions and their roles and responsibilities; and 3) tools or mechanisms
used for water resources management. Secondly, another objective of the research was to
develop a set of tools for use in integrated water resources management, based on the study of
the major components. Lastly, the final objective was to form recommendations on ways to
develop organizational competency in sample target areas in the upstream, midstream and
downstream parts of the river basin. Quantitative data on the relevant organizations, institutions
and sectors were collected using questionnaires and qualitative data were collected from
stakeholders at all levels using the tools of community forums, participatory workshops, and
experimental study.
The results revealed the following about the major components of the integrated
water resources management system:
1. Creating an environment that facilitates water resources management – the factors
studied consisted of policies, river basin plans and strategies, knowledge of laws and rights
concerning water resources, and different kinds of government support to meet the needs for
water. The data showed that the citizens and leaders had a low level of knowledge about water
resources management on the national and river basin level. Not all the interested parties were
involved in the process of setting water management strategies. There was a lack of mechanisms
for putting the strategies into operation. Agencies in different places did not all use the existing
laws and regulations in the same way and they did not really put the existing laws into practice.
What is needed is efforts to promote understanding, to publicize information, to set learning
curricula and to undertake more research at the policy level and local level in order to bring about
greater knowledge and understanding of the related water management issues among the
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general public, students, and private sector organizations. Also, a database should be set up for
the Mae Klong River Basin. This will create an environment that facilitates effective water
resources management.
2. Roles and responsibilities of related organizations – A Mae Klong River Basin
Committee was set up as a mechanism to manage water resources, but as a driving force it did
not meet its objectives because of a lack of power to back it up, and because the way of
appointing members of the committee did not insure the actual participation of all stakeholders.
The Mae Klong River Basin Committee should be strengthened and empowered through greater
coordination and linkage with related agencies on the policy-making level (the related ministries
and government departments), the local level (provincial offices) and the operations level (local
people and local administrative organizations). Also, the work of the committee should be
followed up, monitored and evaluated in a unified way throughout the river basin.
3. Water management tools – The research revealed that there are problems with the
allocation of water from the upstream area to meet the needs of people in the midstream area and
the eco system in the downstream area. Some of the water was diverted for use in irrigation in the
lower western Chao Phrya River Project during the dry season, and in 2011 some of the water was
diverted for use in producing tap water for the greater Bangkok metropolis. Since 2010, some of the
water was diverted to help wash saltwater down towards the sea from the Tha Jin River and the
Chao Phrya River above the Sumlae Pump Station. A public media tool should be developed to
enable the stakeholders to access information about the allocation of water from the 3 dams in the
north of the Mae Klong River Basin and the diversion of water outside the basin, which could have
an impact on water use in the basin. Economic tools should be used to insure that the water is used
economically. Income from the diversion of water to outside the basin should be put into a fund for
water management activities. This will make the Mae Klong River Basin Committee more unified in
its management operations.
As for the development of a set of tools for integrated water resources management
for the greatest economic efficiency, social equanimity, and sustainable environmental
conservation, the researchers identified an initial set of tools consisting of five pillars: 1) sufficiency
economy philosophy; 2) networking and strong management mechanisms; 3) participation by all
stakeholders in every step; 4) strategies and suitable plans at every level; and 5) fair and
appropriate laws, regulations and policies. The second set of tools was developed using the spiral
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model, informed by lessons learned about water resource problems and the evolution of water
management over the history of the river basin. This approach helped the researchers access
information and understand the context of the area. It also led to the participation of local
communities in every part of the problem, and gave related agencies greater understanding so
they could work on development projects that more directly address the specific needs of the
water users in each area. The tool sets developed can also be applied in other river basins. For
this research, the Praek Nahm Daeng Community was used as a development model.
As for recommended ways to develop organizational competency for integrated
water resources management, 6 steps were proposed: 1) preparing the people and
communities; 2) fact finding and defining problems and causes; 3) developing learning groups
to analyze alternatives; 4) developing activity groups; 5) developing networks; and 6)
disseminating and expanding. These steps will help bring about the participation of all parties,
local communities, government agencies, private sector organizations, the media, and
educational institutions.
Key words: integrated water resources management, facilitating environment, management
mechanisms, management tools
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การวิจัยเรื อง “การบริ หารจัดการทรั พยากรนํ าแบบผสมผสาน (IWRM) ของประเทศและ
การผลักดันสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาลุ่มนําแม่ กลอง” สําเร็ จลุล่วงได้ เนืองจากได้ รับการสนับสนุนใน
ด้ านต่างๆ ทังด้ านงบประมาณ ความร่ วมมื อ การมี ส่วนร่ วม คําแนะนํ า และความอนุเ คราะห์ จ ากผู้ที
เกียวข้ องหลายฝ่ าย
ในการศึกษาเรื องนีเป็ นเรื องใหม่สําหรับประเทศไทย ซึงเกี ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในหลาย
ภาคส่วนทังหน่ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน อี ก ทังยัง เกี ยวพัน กับวิ ถีชี วิ ตของผู้คนในหลายมิ ติ ทัง
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิงแวดล้ อม ดังนันความสําเร็ จของการศึกษาจะมีคณ
ุ ภาพหรื อไม่
นัน การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียนับว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก คณะที
ปรึกษาจึงเลือกใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการศึกษาครังนี โดยมีการศึกษาทังใน
เชิงปริ มาณโดยการสอบถาม และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม การสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และการศึกษาเชิงทดสอบจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึงท่านทังหลายที เข้ ามามี
ส่วนร่ วมต่างให้ ความร่ วมมืออย่างดีและเต็มใจ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่ าไม้
กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมจังหวัด
กรมประมง กรมส่งเสริ มการเกษตร หน่วยงานทีทําหน้ าทีบริ หารส่วนท้ องถิน ครู อาจารย์ในท้ องถิน ผู้นํา
และสมาชิกชุมชนทีเป็ นกรณีตวั อย่างจาก 11 พืนที ได้ แก่ ชุมชนบ้ านอีตอ่ ง บ้ านทุ่งนางครวญ และบ้ านทุ่ง
ก้ างย่าง จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้ านสะพานดํา บ้ านท่ามะขาม และบ้ านบางกะม่า และคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation; JMC) จังหวัดราชบุรี ชุมชน
บ้ านลมทวน แพรกหนามแดง อบต.สวนหลวง และอบต.ท้ ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม และอี กหลาย
หน่วยงานและหลายท่านทีมิได้ เอ่ยนาม คณะทีปรึ กษาขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้ ให้ ความร่ วมมืออย่างดี
ยิง ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนถึงการร่ วมกันให้ ข้อมูล คิด วางแผน และลงมือปฏิบตั ิจริ งในทุก
ขันตอน
คณะทีปรึกษาขอขอบพระคุณผู้เชียวชาญจากกรมทรัพยากรนํา ซึงประกอบด้ วย ผู้อํานวยการส่วน
วิ เ คราะห์ คุณ ภาพนํ า (นายพรศัก ดิ จี ว ะสุ ว รรณ) ผู้ อํ า นวยการส่ ว นวิ จัย และพัฒ นาทรั พ ยากรนํ า
(นายบุญชัย งามวิทย์ โรจน์) นางสาวพิสบุษ์ จัตวาพรวนิช (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเ ศษ) นางวรรณรั ฐ นา อดิเ รกตระการ (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการพิ เศษ) นายภาณุ
มนุญวรวงศ์ (นักธรณีวิทยาชํานาญการ) นายธี ระเดช คุรุวฒ
ุ ิ (นักธรณีวิทยาชํานาญการ) และนางสาว
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สมพิศ ประสมทรัพย์ (ผู้อํานวยการส่วนประสานและบริ หารจัดการลุ่มนําแม่กลอง สํานักงานทรัพยากร
ทรัพยากรนําภาค 7) ทีได้ ให้ คําแนะนําในการดําเนินโครงการและการจัดทํารายงานทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ทีม
ทีปรึกษาแล้ ว ยังร่วมลงพืนทีในการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง
ท้ ายทีสุด ผู้วิจยั ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรนํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ทีได้
สนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และบุคลากรบางส่วนในการศึกษาครังนี
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