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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและการใช้ประโยชน์ ระบบการ
จัดการ การมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
ลุ่มน้าลาตะคอง เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้าลาตะคอง จานวน 240 คน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสัง คมชนบท ปัจจุบันมีค วามเป็นสังคม
เมืองมากขึ้น แต่การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าลาตะคองก็ยังคงใช้เพื่อการเกษตรเป็นส่วนมาก ส่วน
น้าที่นามาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค พบว่ามีการนาน้ามาผลิตเป็นน้าประปาก่อน มากกว่าที่จะนา
น้าขึ้นมาใช้โดยตรง ปัญหาที่พบมากในพื้นที่ลุ่มน้าลาตะคอง คือปัญหาน้าเสีย แต่ปัญหาที่ส่งผล
กระทบให้กับชุมชนคือ ขาดน้าทาการเกษตร
2. ระบบการจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าลาตะคอง พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้าลาตะคอง
ยังขาดการบูรณาการการจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในพื้นที่อย่างชัดเจน มีหลายหน่วยงานเข้า
มาจัดการ แบบแยกส่วนในลักษณะต่างคนต่างทา
3. การเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่ มน้าลาตะคอง ในกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า
เข้าไปมีส่วนร่วมน้อย สาเหตุเนื่องจากไม่ ทราบข้อมูลข่าวสาร และไม่รู้ว่าควรจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ได้อย่างไร
4. ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้าลาตะคอง คือ ปัญหาการรุกล้าพื้นที่ลุ่มน้า
ซึ่งชุมชนเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม น้าเสีย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสานึกรับผิดชอบร่วมกัน
ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน และทั่วถึงจากผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มน้า เพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในพื้นที่ลุ่มน้า โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในการจัดการน้าของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีผลกระทบในอนาคต เพื่อตระหนัก
รู้ร่วมกันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่ม ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีความ
ชัดเจน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ
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Abstract
This Research aims to study the condition and utilization, management
system, participation, and relevant social factors affecting the water resource
management of Lamtakong River Basin Community, and is a qualitative study by
using sets of questionnaire for the target groups. The principle respondents were
240 village headmen in of Lamtakong River Basin area.
According to the result of this Study,
1. Even if social conditions were more urbanized but the utilization of
Lamtakong River Basin was mostly for agricultures. The water utilized for the
purpose of consumption is for water supply more than for direct usage. The
problem which was mostly found in Lamtakong River Basin area was wastewater
but the problem affecting the community is lack of water for agriculture;
2. For water resource management system in Lamtakong River Basin,
Lamtakong River Basin area continued lacking of the water management planning
integration in the express manner; moreover, there were several work units entering
to manage it but each work unit was responsible for its duties;
3. There were little participation of the community in Lamtakong River
Basin area in a variety of activities, because there were no any datum causing no
knowledge about how to participate in such activities;
4. An additional important problem in Lamtakong River Basin area was
encroaching on the river basin area which, pursuant to the community’s belief, was
part causing flood and wastewater.
Recommendations: To accelerate creating correct knowledge and
understanding for the community as a regular basis, so as to adjust their behaviors
and so as to create mutual spirits; and to be clearly and thoroughly communicated
by all of those responsible and relevant in the river basin area, so as to mutually
understand in the river basin area, in particular information on water management of
public agencies, to enable the community to understand the problems as currently
arising and as to affect in the future, so as to be mutual aware that it was not the
issue of specific group; therefore, it has to be managed in the systematic and
express manner, so as to enable the community to be confident in the public
agencies.
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ทรัพยากรน้า
48
23 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามที่คนในชุมชนให้ความร่วมมือ
48
24 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามสาเหตุที่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม
49
25 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามผู้ที่เกี่ยวข้องที่ควรเข้าไปแก้ไขปัญหาลาตะคอง 49
26 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามความเห็นในการแก้ปัญหาลาตะคอง
50
27 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามความเห็นในการร่วมกันจัดการปัญหา
ลาตะคอง
50
28 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการ
50
ทรัพยากรน้า
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่

หน้ำ

29 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้าลาตะคอง ปี พ.ศ. 2536–2547
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สำรบัญภำพ
ภำพที่

หน้ำ
1 ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้าลาตะคอง
2 เส้นทางลุม่ น้าลาตะคองก่อนไหลลงลุ่มน้ามูล
3. แผนผังระบบลุ่มน้าลาตะคอง

4
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้าเป็นปัญหาที่ส้าคัญ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก รวมทังประเทศไทยด้วย ภาวะแห้งแล้งและขาดแคลนน้ามี
แนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึนในหลายพืนที่ แม้ว่าประเทศไทยจะถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า แต่หากยังขาดการควบคุมโดยละเลยต่อสภาพแวดล้อม มีการตัด
ไม้ท้าลายป่า กอปรกับจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึน ก็อาจท้าให้ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะขาด
แคลนน้าอย่างรุนแรงดังเช่นในหลายประเทศ ฉะนันการแก้ไขปัญหาจึงจ้าเป็ นต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากหลายฝ่าย ทังจากทางภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ
และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและแหล่งน้าที่มีอยู่ จากรายงานของ
องค์การสหประชาชาติ พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้าที่เกิดขึนในบางพืนที่นันสาเหตุ หนึ่งเกิดจาก
ขาดการวางแผนและการจัดการที่ดีในการใช้น้าและควบคุมมลพิษ เช่น ขาดมาตรการควบคุมที่
เข้มงวดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้าเสียลงในแหล่งน้า ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการป้องกัน
การทิงของเสียลงในแหล่งน้า ขาดการควบคุมการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในภาคเกษตรและขาด
การจัดการและวางแผนที่ดีในเขตเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้น้า เป็นต้น ปัญหาเหล่านีได้เกิดขึน
ในประเทศไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลก
หากมองปัญหาการจัดการทรัพยากรน้า จะพบว่าปัญหาการใช้น้าในแต่ละพืนที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกัน แม้แต่ในพืนที่เดียวกันก็มีความขัดแย้งกับความต้องการใช้น้าไม่เหมือนกัน
ลุ่มน้ามูลซึ่งเป็นลุ่มน้าที่ตังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพืนที่ประมาณ
71,060 ตร.กม. หรือร้อยละ 14 ของประเทศไทย แบ่งเป็น 31 พืนที่ลุ่มน้าสาขา และหนึ่งในลุ่ม
น้าสาขาของลุ่มน้ามูลก็คือลุ่มน้าล้าตะคอง ครอบคลุมพืนที่ 3 จังหวัด 10 อ้าเภอ 65 ต้าบล 584
หมู่บ้าน (ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5, 2553) ก็พบปัญหานีเช่นเดียวกัน ดังนันการจัดการ
ทรัพยากรน้าจึงต้องมีข้อมูลในหลายมิติเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงในแต่ละชุมชนหรือ
พืนที่ เ หล่ านั น เพื่ อให้ หน่ ว ยงานที่ มี หน้ า ที่เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อมู ล ในการพิ จารณาตั ดสิ น ใจให้ค วาม
ช่วยเหลือสนับสนุน หรือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพืนที่ได้ต่อไป
การจัดการลุ่มน้าไม่อาจใช้วิธีการเดียว แต่ต้องเป็นวิธีการที่หลากหลาย ภายใต้
เหตุผลเฉพาะของพืนที่นันๆ เนื่องจากภายในลุ่มน้าหลักลุ่มหนึ่งยังสามารถจ้าแนกออกเป็นลุ่มน้า
สาขา ในแต่ละลุ่มน้าสาขาจ้าแนกออกเป็นหลายลุ่มน้าย่อย และแต่ละลุ่มน้าย่อยก็ประกอบด้วย
หลายร่องน้า ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป สังเกตได้จากในเวลาเดียวกันหมู่บ้านหนึ่งๆ อาจ
ประสบทังปัญหาน้าหลากและปัญหาน้าแล้งพร้อมๆ กัน ใครที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเคยรายงาน
สถานการณ์ของหมู่บ้านในลักษณะดังกล่าว คือในหมู่บ้านเดียวมีทังผู้ประสบภัยแล้งและภัยน้า
ท่วมในเวลาเดียวกัน ดัง นันการจัดการลุ่มน้า จึง ต้องให้ความส้าคัญกับ ระดับ จุลภาค คือต้อ ง
เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนและไร่นา ต้องมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถจ้าแนกได้ว่าครัวเรือนใด ไร่
นาใดมีปัญหาใด เช่น ปัญหาขาดน้า ปัญหาน้ามากเกินไป หรือปัญหาคุณภาพน้า ซึ่งแต่ละปัญหา
ก็ต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ไร่นาที่มีปัญหาน้าท่วมจ้าเป็นต้องมีระบบระบายน้าที่ดี ไร่นาที่มี
ปัญหาขาดน้าจ้าเป็นต้องมีระบบส่งน้าที่ดี แต่ทังหมดนันจ้าเป็นต้องมีแหล่งเก็บกักน้าในระดับไร่
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นา เพื่อเก็บออมปริมาณน้าในฤดูน้าหลาก เพื่อใช้ในช่วงขาดน้าจากระดับครัวเรือน ระดับไร่นา จึง
จะเกิดการจัดการระดับลุ่มน้าย่อย ลุ่มน้าสาขา และลุ่มน้าหลักตามล้าดับ (สมคิด สิงสง, 2553)
ล้าตะคองซึ่งเป็นลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้ามูล และเป็นล้าน้าที่มีความส้าคัญสายหนึ่ งใน
บรรดา 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลียงชีวิตของชาว
นครราชสีมาในเขตชุมชนหนาแน่นทังในเขตเมืองและในเขตท้องถิ่นปริมณฑล ที่ตังอยู่ในพืนที่ลุ่ม
น้า ล้ า ตะคอง นอกจากนี ยั ง เป็ น ที่ ตั งของศู น ย์ ก ลางการปกครองของจั ง หวั ด ศู น ย์ ก ลางการ
บริหารงานส่วนกลางในภูมิภาคหลายหน่วยงาน ศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจ ศูนย์กลางภาคบริการ
และเป็นประตูสู่อิสาน
ประชาชนในลุ่มน้าล้าตะคองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาการขาด
แคลนน้าทังด้านอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อ การผลิต กล่าวคือปัจจุบันปริมาณน้าต้นทุนตามแหล่ง
กักเก็บน้ามีน้อยกว่าความต้องการใช้น้าอยู่ประมาณ 504.875 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
น้าท่ายังมีน้อยกว่าความต้องการใช้น้าอยู่ประมาณ 405.725 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มใน
อนาคตในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะขาดแคลนน้าถึง 615.835 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
น้ า ท่ า จะมี ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการใช้ น้ า อี ก 516.925 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร (ส้ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้าภาค 5, 2549)

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าของชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
2.4 เพื่อศึกษาปัจ จัยที่เ กี่ยวข้อง ที่ส่ง ผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ชุมชน

3. ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า การมีส่วนร่วม รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง
ขอบเขตด้ ำ นประชำกรในกำรศึ ก ษำ พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พุทธศักราช 2457 ตอน 4 ได้ก้าหนดหน้าที่และอ้านาจของผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 27 ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตนตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี มีหน้าที่และอ้านาจ
ในทางปกครองแลรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร (ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2457) ดังนันประชากรในการศึกษาครังนีจึงได้ก้าหนดให้ ผู้ใหญ่บ้าน ในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคองเป็น
ประชากรในพืนที่ ซึ่งจะเป็นตัวแทนที่สามารถสะท้อนสภาพในพืนที่ได้อย่างชัดเจน
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การศึกษาวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะหมู่บ้านในเขตพืนที่ลุ่ม
น้าล้าตะคอง ครอบคลุมพืนที่ทังสิน 584 หมู่บ้าน 65 ต้าบล 10 อ้าเภอ 3 จังหวัด (ส้านักงาน
ทรัพยากรน้าภาค 5 ,2553 : 2-4)
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ ท้าการศึกษาวิจัยตังแต่เดือน ตุลาคม 2554
– กันยายน 2555
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4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลในการวางแผนการด้าเนินงานให้การสนับ สนุน ส่งเสริมบทบาทการมี
ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การบริ ห ารทรั พ ยากรน้ า ในพื นที่ ลุ่ ม น้ า
ล้าตะคอง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เป็ น ข้ อ มู ล ส้ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น้ า ไปประกอบการพิ จ ารณา
ตัดสินใจให้การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ
ลักษณะของท้องถิ่น
3. ท้าให้ประชาชนในพืนที่ลุ่มน้า มีช่องทางในการสื่ อสารโดยตรงกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ การท้างานร่วมกัน ส่ง ผลให้ เกิดความมั่นใจและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการน้าในภาพรวมของประเทศ

5. คำนิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
กำรบริ หำรจัดกำรน้ำ หมายถึง การรับ รู้สภาพปัญหา การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของลุ่มน้าล้าตะคอง
ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้าในพืนที่
ลุม่ นา้ ล้าตะคอง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการบริหารจัดการน้้าของชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดสิทธิชุมชน
2. แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้า
4. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดสิทธิชุมชน (Community rights)
ในปัจจุบันนี้กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทยต่างออกมาเรียกร้องสิทธิกันมากมายอย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิในที่ดิ น ในป่า ในแม่น้า จึงเกิดมีค้าถามตาม
ขึ้นมาเสมอ ๆ ว่าชาวบ้านท้าไมถึงคิดว่าพวกเขามีสิทธิในทรัพยากรเหล่านั้นร่วมกัน ในขณะที่คน
บางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในราชการหรือกลุ่มคนในเมืองที่อยู่นอกสังคมชนบทกลับคิด
ว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ ตัวอย่างเช่นในกรณีของสิทธิที่ ชาวบ้านออกมาเรียกร้องค่าชดเชยจากการ
สูญเสียรายได้จากอาชีพประมงในแม่น้ามูล ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูลเพราะเข้าใจว่า
แม่น้าเป็นทรัพยากรสาธารณะและไม่ใช่เป็นทรัพยากรของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือการที่ชาวบ้านลุก
ขึ้นปกป้องสิทธิของตนด้วยการคัดค้านการสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินหรือการ
สร้างท่อก๊าซก็ตาม
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสหประชาชาติและได้รับรองสิทธิพลเมืองตาม
หลักการสากล โดยในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ.ศ. 2540 ให้ความส้าคัญกับสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 กล่าวว่าทรัพยากร
ธรรมชาติเป็นของสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญให้การรับรองสิทธิพลเมือง ในฐานะประชาชนโดย
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
ความหมายและที่มาของสิทธิชุมชน
“สิ ท ธิ ” ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถานแปลว่ า “อ้ า นาจอั น ชอบธรรม”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
“สิทธิมนุษยชน” ก็คือสิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ “สิทธิพลเมือง” ก็คือสิทธิ
ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ ดังนี้ “สิทธิชุมชน” จึงเป็นสิทธิของชุมชน เป็นอ้านาจอันชอบ
ธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องชอบธรรม ผู้อื่นต้องยอมรับจะละเมิดหรือริดรอนมิได้ (วีระ
สมบูรณ์, 2545)
“สิท ธิชุ มชน” เป็ นอุ ดมการณ์ ที่ แ นบแน่ นกั บ วิถี ชี วิ ตและวั ฒ นธรรมชุ มชนมาอย่ า ง
ยาวนาน (ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2546) จากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัย
ร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิดความเอื้ออาทรและผูกพัน ความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นจะผลักดัน ให้มีการ
คิดค้นหาวิธีการจัดการภายในให้ลุล่วงไป ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าว พัฒนาให้เกิด
“กฎเกณฑ์” ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน แฝง
อยู่ในวิถีชีวิตชุมชน เกิดการผลิตซ้้า เกิดการพัฒนาเป็นแบบแผนที่แข็งแรง ข้อบัญญัติดังกล่าว
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ของชุมชน เป็นข้อบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “ขอบเขตอ้านาจ” ที่สมาชิกแต่ละคนแต่ละฐานะพึงมี
พึงได้รับท่ามกลางการด้าเนินชีวิตด้วยกัน อ้านาจนั้นเป็นอ้านาจที่ทุกคนยอมรับภายใต้ “คุณค่า ที่
ยึดถือร่วมกัน” เป็นอ้านาจที่มีความชอบธรรม ก็คือ “ระบบสิทธิ” ของชุมชนนั่นเอง
“ชุมชน” ความหมายดั้งเดิมหมายถึง หมู่ชน กลุ่มชน ที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาด
เล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ราชบัณฑิตสถาน, 2525)
เสน่ห์ จามริก ให้ความหมายของ “สิทธิชุมชน คือ การให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิใน
การเลื อ กอนาคตของตั ว เอง เป็ น ตั ว ของตั ว เอง เป็ น อิ ส ระโดยตั ว เองในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ชาวบ้านจ้าเป็นจะต้องเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา
เหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกก้าลังจ้องอยู่ หนึ่ง เขาต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยู่กับความต้องการ
ความคาดหวังจากโลกภายนอกเท่าทันที่จะปกป้องสิทธิของเขา ในขณะเดียวกัน ก็ใช้สิทธิที่จะ
พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาสามารถท้าประโยชน์ให้กับโลกได้ อย่างน้อยที่สุดปกปักรักษาทรัพยากร
ของโลก สอง อาจจะบอกว่าเขาก็สนใจอยากจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมที่จะท้าวิจัย สาม อาจจะบอกว่า
เขายินดีที่จะร่วมมือท้าอะไรต่อมิอะไรที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืน ในเวลานี้
เราต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนแค่เรื่องสิทธิท้ากินว่าต้องให้อยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นแค่นี้ไม่พอ มีอะไรหลายอย่าง
ที่เราต้องคิด วิจัย ศึกษา”
ยศ สันตสมบัติ บอกว่า “สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิร่วม เหนือทรัพย์สินของชุมชน
สมาชิกของชุมชนซึ่งท้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า โดยนัยนี้
สิทธิชุมชนให้ความส้าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ดังนั้น แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วสมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมี สิทธิตามธรรมชาติ ในการใช้ทรัพยากร
รวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อ้านาจออกกฎเกณฑ์โดยค้านึงถึง ความเป็นธรรมในสังคม เป็นส้าคัญ
ตัวอย่างเช่น ชุมชนหลายแหล่งมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้แต่ละเฉพาะครัว เรือนที่แต่งงานใหม่และ
ยากจนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิตัดไม้เพื่อใช้ส่วนตัว ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไม่ได้สิทธิอันนั้น”
อานันท์ กาญจนพันธ์ (2542) กล่าวว่า สิทธิชุมชน ไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้น พื้นที่เหล่านั้นก็ยังเป็นของรัฐ แต่อ้านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเป็นของ
ชุมชน ชุมชนสามารถที่ออกหลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพื่อพิทักษ์สิทธิและพื้นที่เหล่านั้นให้คง
อยู่ สิทธิชุมชนจะเกี่ยวข้องกับสิทธิอื่น ๆ ตามคติที่มีอยู่ในเชิงคุณค่า เชิงศีลธรรมของสังคม สิทธิ
ชุมชนจะซ่อนอยู่ในเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิหน้าหมู่ คือ สิทธิของคนที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในป่า ในที่ดินอะไรต่าง ๆ หรือว่าสิทธิในเรื่องของ สิทธิการใช้ สิทธิเหล่านี้เกิดขึ้นตามหลักที่ว่าทุก
คนควรมีสิทธิในการยังชีพ มีสิทธิในการที่จะมีชีวิตเป็นระบบคุณค่าทางศีลธรรมและสิทธิชุมชนยัง
ขยายตัวออกไปเกี่ยวข้องกับสิทธิอื่น ๆ ตามความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สิทธิในความเป็น
มนุษย์ หรือศักดิ์ศรีของความเป็นคน สิทธิชุมชนจะเอื้อต่อการพัฒนา ที่เป็นธรรมและยั่งยืน
แนวคิดของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล “ผู้ยากไร้ทั้งหลายไม่ได้ต้องการด้ารงต้าแหน่ง
สาธารณะ ไม่ได้ต้องการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชิงอ้านาจในรัฐสภา หากต้องการสิทธิในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สิทธิอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกรุกล้้าล่วงเกิน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
พึ่งตนเองของชุมชนของตน
เลิศชาย ศิริชัย บอกว่า “การไม่รับรองสิทธิชุมชนดังกล่าวของรัฐ ไม่เพียงท้าให้
ชุมชนเดือดร้อนในแง่ของแหล่งท้ากินและแหล่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการท้าลายสิ่ง
ส้าคัญที่รัฐไม่เคยนึกถึง คือ วิญญาณของชุมชน ที่ผนึกชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปรากฏให้
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เห็นชัดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเมื่อชุมชนไม่สามารถใช้อ้านาจของตัวเองจัดการดูแลเรื่อง
ทรัพยากรให้เป็นฐานในการเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ ชุมชนก็คลอนแคลน ระบบ
ความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเริ่มถูกฝ่าฝืนหรือท้าทายเพื่อการดิ้นรน
ให้มีชีวิตรอด กรณีการไล่ที่หรือยึดที่ของชุมชนก็ยิ่งชัดเจนมาก เป็นการไล่คนออกมาจากวิญญาณ
ของชุ ม ชนแตกกระจั ด พลั ด พรากไปอยู่ ใ นที่ ค นไม่ ไ ด้ ผู ก พั น กั บ วิ ญ ญาณของบรรพชนและ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน”
โครงการวิจัย “สิทธิชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การ
ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย” ค้นพบว่า “สิทธิ” เป็นสิ่งที่
มนุษย์ได้มาด้วยการต่อสู้กับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน “สิทธิ” จึงเกิดมีขึ้นได้ด้วยการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ด้วยการต่อกรกับสถาบัน และด้วยการเรียกร้องต่อสู้กับอ้านาจรัฐ “สิทธิ
ชุมชน” ไม่อาจมีขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้คนและชุมชนที่ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของชุมชน” นอกจากนี้
ความลึกซึ้งแนบแน่นในอุดมการณ์สิทธิชุมชนเกิดขึ้นได้จากการที่ชุมชนมีความเข้าใจและหวงแหน
ฐานทรัพยากรอันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีครรลองชีวิตของชุมชน
โดยนัยดังกล่าว รัฐและกลไกรัฐ จะไม่สามารถค้นพบประเด็น “สิทธิชุมชน” และไม่อาจเข้าใจ
ซาบซึ้งในความละเอียดอ่อนของ “อุดมการณ์สิทธิชุมชน” ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้เลย ถ้ารัฐไม่
เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ชุมชนหมู่บ้านอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดความสัมพันธ์ในลักษณะที่ถือได้
ว่าเป็น “สิทธิชุมชน” ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันของ
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
รวมไปถึงองค์ประกอบด้านอ้านาจของชุม ชนในการจัดการดูแลเรื่องการใช้ทรัพยากรดังกล่าว
ในด้านอ้านาจของชุมชน พบว่า ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการเข้าถึง
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่ส้าคัญ 3 ประการ ประการแรก ให้ความส้าคัญกับ “สิทธิ
ของผู้มาก่อน” ประการที่สอง ให้ความส้าคัญกับการครอบครองเพื่อ การใช้ประโยชน์ ประการที่
สาม ให้ความส้าคัญกับการครอบครองทรัพยากรในจ้านวนจ้ากัดเฉพาะที่ใช้ประโยชน์ ประการที่
สี่ ให้ ความส้า คัญ กับ สิท ธิ โดยไม่ส ร้า งความเดื อดร้อ น หรื อละเมิด สิท ธิผู้ อื่น ทั้ ง นี้ หลั กสิ ท ธิ
ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนหรือมีความยืดหยุ่น เช่น สิทธิบางอย่างผู้ ใช้ประโยชน์จะใช้ได้เพียง
ระยะสั้น ๆ ในขณะที่สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์สามารถครอบครองได้นานและค่อนข้างถาวร
และสามารถสื บ ต่ อ สิ ท ธิ โ ดยลู ก หลานได้ สิ ท ธิ บ างอย่ า งคนอื่ น สามารถร่ ว มใช้ ไ ด้ เป็ น ต้ น
(ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555)
หลักการสาคัญของสิทธิชุมชน
1. สิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการ
ทรัพยากร การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมร่วมกัน มีวัฒนธรรมร่วมกันจ้าเป็นที่ต้องจัดการร่วมกัน โดยชุมชนได้สร้างข้อตกลงหรือ
กติกาในการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม ข้อตกลงอาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎจารีต
ประเพณี ซึ่งข้อตกลงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุ มชนหรือ
ภายนอกชุมชน ข้อตกลงร่วมจึง มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม สิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตที่กว้าง ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้
2. สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน หมายถึง ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกันของ
ชุ มชนจะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพันธ์กัน เช่ น สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช้ สิทธิการ
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จัดการ ซึ่งสิทธิแต่ละประเภท มีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ และการซ้อนของสิทธิมีหลายระดับ
ทั้งรูปแบบสิทธิและเจ้าของสิทธิ เช่น บางเงื่อนไขสิทธิความเป็นเจ้ าของทรัพยากรบางประเภท
อาจเป็นของรัฐ หรือของบุคคลในชุมชน แต่ชุมชนมีสิทธิการใช้ และสิทธิจัดการ
3. สิทธิชุ มชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ภายนอกเข้ามาร่ว ม
สนั บ สนุ น ตั้ง แต่ ระดั บ ท้ อ งถิ่น สาธารณะและรั ฐ สิ ทธิ ชุ มชนไม่ใ ช่ สิท ธิ ค วามเป็ น เจ้า ของแบบ
เบ็ดเสร็จ เช่น สิทธิรัฐที่เป็นเจ้าของใช้สิทธิตนเองกีดกันภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง เห็น
ได้จากกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน หรือการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ล้วนเป็นกิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและรัฐ ซึ่งชุมชน
ก็ได้สร้างเงื่อนไข กติกาที่มีการควบคุมจากภายนอก เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน กล่าวได้ว่า
สิทธิชุมชนให้ความส้าคัญกับผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก
คนภายนอกจะมาอ้างสิ ทธิเ พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุ มชนเมือง มาอยู่เหนือการมีชี วิตรอดของ
ชุมชนไม่ได้ ท้าให้การมีส่วนร่วมลดหลั่นกันไปตามความจ้าเป็นพื้นฐานของชีวิตและสังคม อย่างไร
ก็ ต ามโดยทั่ ว ไปสิ ท ธิ ชุ ม ชนมั ก มี ลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มจากภายนอกมากกว่ า การกี ด กั น โดย
หลักการส้าคัญของการมีส่วนร่วม ก็คือเป้าหมายของสิทธิชุมชน มิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะส่วน
ของชุมชนเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย
4. อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักพื้นฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความ
เป็นธรรม เห็นได้จากการจัดการป่า การจัดการน้้า ต้องการให้สมาชิ กมีส่วนร่วมเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับ การแบ่ง ปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การที่ชุ มชนจะอยู่รอดได้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ทรัพยากรที่ยั่งยืน การบริโภคให้หมดไปเป็นการท้าลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซึ่งอุดมการณ์
สิทธิชุมชนจะมุ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากร
5. สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย ชุมชนจ้านวนมากได้อาศัยทุนทางสังคมของ
ตนสร้างระบบในการจัดการตนเอง เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอ้านาจในหลายรูปแบบ เช่น สิทธิ
การจัดการทรัพยากร สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
6. สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า สิทธิชุมชนเป็น
การต่อสู้ โดยมีเ ป้าหมายหลักเพื่อไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ป ระชาธิปไตย หรือสังคมที่เคารพ
ความหลากหลาย หรือมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมให้ได้มี เสรีภาพ
ของตนเองในการก้าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน
ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมด้วย รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้มี
เสรีภาพในการก้าหนดกฎ กติกา ระบบสิทธิ การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของตนเอง และมีกลไกสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้รับรองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 โดยได้แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนดั้งเดิม
ดังนั้นสิทธิชุมชนที่ไ ด้รับความคุ้มครองในปัจจุบัน จึงไม่ได้หมายถึงกลุ่ มคนที่อาศัยอยู่ในอาณา
บริ เ วณเดี ย วกั น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายความรวมถึ ง กลุ่ ม คนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี ความเป็ น อยู่
ผลประโยชน์ หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอีกด้วย สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิม ย่อม
มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 66 มีเจตนารมณ์เพื่อรับรองสิทธิชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนดั้งเดิม เป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนท้องถิ่น ศักยภาพความเข้มแข็ง และ
ภู มิ ปั ญ ญาของประชาชนในชุ ม ชน ในการมี สิ ท ธิ แ ละอ้ า นาจร่ ว มกั บ รั ฐเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากเดิมที่ได้
ก้าหนดให้รัฐเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแต่เพียงล้าพัง หลายทศวรรษที่
ผ่านมาในการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น จะต้องค้านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีก ระบวนการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีต อาทิ การจัดการป่าชุมชน การ
ท้ า ประมงพื้ น บ้ า น การท้ า เหมื อ งฝายชุ ม ชนในภาคเหนื อ รวมทั้ ง ประเพณี ใ นการก้ า หนด
ความสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การบวชป่า และการสืบชะตาของแม่น้า
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ การควบคุมดูแล การพัฒนาระบบ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล หลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับ
แนวคิดในเรื่อง สิทธิชุมชน (Community Rights) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันตามธรรมชาติของ
มนุษ ย์ตั้ง แต่ในอดีต โดยเริ่มแรกมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกันและพัฒนาขึ้นเป็น
ชุมชน หมู่บ้าน และต้าบล
สิทธิของชุมชนดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา
66 แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ
1. สิ ท ธิ ใ นการที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
ศิลปวั ฒ นธรรมอันดี ง ามของท้องถิ่นซึ่ ง เป็ นประโยชน์ต่อ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ ในการจั ด การ ดู แ ล และบ้ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3. สิทธิในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
ข้อสังเกต รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้ค้าว่า ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม แทนค้าว่า ชุมชน
ท้องถิ่น ดังที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือนายทุน
จากต่ า งถิ่ น เข้ า ไปตั้ ง ชุ ม ชนขึ้ น ใหม่ แ ละขอใช้ สิ ท ธิ ใ นก ารจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ๆ
สิทธิของบุคคลในการที่จะด้ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษา
และการได้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ และในการ
คุ้ม ครองส่ ง เสริม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดอั น ตรายต่อ สุ ขภาพอนามั ย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
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2. แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation process approach)
ส้านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส้านักงานสภา
สถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้า 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่
ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก้าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการ
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ
1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมี
ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้น สุ ดโครงการ ได้ แ ก่ การร่ วมกั นค้ น หาปั ญหา การ
วางแผน การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิด
ตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลังอ้านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ได้รับผลประโยชน์จากการพั ฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่
ประชาชน มี บ ทบาทหลัก โดยการกระจายอ้ านาจในการวางแผน จากส่ว นกลางมาเป็น ส่ว น
ภูมิภาค เป็นการคืนอ้านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก้าหนดอนาคต ของ
ตนเอง
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527,หน้า 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า
การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การเกี่ ย วข้ อ งทางด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ข องบุ ค คลหนึ่ ง ใน
สถานการณ์ ก ลุ่ ม ซึ่ ง ผลของการเกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ เ ร้ า ใจให้ ก ระท้ า การให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งท้าให้เกิดส่วนร่วมความรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า
การมีส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการ
ตัดสินใจ หรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใช่ มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วม
หรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน
แล้วแต่เหตุการณ์จะเอื้ออ้านวย
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้สรุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของ
โครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในอ้านาจการตัดสินใจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุด
นั้น จักได้รับการตอบสนองและท้าให้มีความเป็ นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ท้าไปนั้นจะตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน
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เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์ (2537, หน้า 178) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้
ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้ องและการมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้
เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม
เนตินา โพธิประสระ (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจ
เป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมในการท้ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้
สายสุนีย์ ปวุฒินันท์ (2541, หน้า 41) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่
ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด้าเนิน
โครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดย
ปราศจากข้ อก้าหนดที่ม าจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของ
สมาชิกในชุมชน รวมทั้งที่อ้านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับ
สมาชิกด้วยความพึงพอใจและผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย
โกวิทย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กร
ชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนัก
ถึงสิทธิของตนที่มีต่อสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคล ได้รับข้อมูลใหม่ที่
ช่วยเพิ่มอ้านาจ ความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก้าหนดเป้าหมายในกิจกรรม
เหล่านั้น
ทองใบ สุดชารี (2543, หน้า 227) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็น
วิธีการที่ผู้น้าสามารถน้ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก้าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่
จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท้างานมากขึ้น มีลักษณะเป็นกระบวนการที่จะท้าให้พนักงานมี สิทธิมี
เสียงในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตน บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความ
ผูกพันในการท้างาน ยิ่ง ไปกว่านั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะท้าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการ
บริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการท้างานและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่
ความส้าเร็จในชีวิตการท้างาน ตลอดจนท้าให้เขาได้รับการยอบรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem) นอกจากนี้ยัง
พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรส่งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะท้าให้บุคคลากรเกิดความเข้าใจการท้างาน และการบริหารงาน
ในองค์การได้ดียิ่งขึ้นอีก ทั้งจะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในการท้างานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น
Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการ
เกี่ยวข้องในด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์ที่จะกระท้าในสิ่งที่บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มท้าให้เกิดการมีส่วนร่วม”
Cohen and Uphoff (n.d อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชนบทว่า หมายถึง ความร่วมมือของท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์
ใด ๆ ก็ตามที่ต้องการให้ประสบผลส้าเร็จในเป้าหมายของการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยหน่ว ยงาน
พัฒนาและรัฐบาลกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม
คือ การเข้า ไปมี ส่ว นร่ ว มท้ ากิ จกรรมใดกิจ กรรมหนึ่ง อาจเป็ นการเข้ า ร่ว มแบบทางตรง หรื อ
ทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการที่ผู้น้าสามารถน้ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก้าลังใจ
ให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท้างานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังท้า
ให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการ
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ท้างาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วมมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความส้าเร็จ
ในชีวิตการท้างาน
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
ไพรินทร์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา ดังนี้
1. ร่วมท้าการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน
ความต้องการของชุมชน
2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ รวมทั้งวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของ
ชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไข
ปัญหารวมทั้งสนองความต้องการของชุมชน
4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ้ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ร่ ว มจั ด หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
หน่วยงาน
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ้ารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่
ได้ท้าไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป
Cotton et al. (1984 อ้างถึงใน เนตินา โพธิประสระ, 2541 หน้า 17) ได้สรุป
ลักษณะของการมีส่วนร่วมออกดังนี้
1. การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ (Formal-informal
Participation)
1.1 การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบของ
องค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตที่องค์กรได้วาง
นโยบายไว้
1.2 การมีส่ วนร่วมอย่างไม่เ ป็นทางการเป็นการมีส่วนร่วมที่เ กิดขึ้นอย่างไม่ มี
โครงสร้าง เป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างพนักงานในบรรยากาศของความ
เป็นส่วนตัวมากกว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ
2. การมีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม (Direct-indirect Participation)
2.1 การมีส่วนร่วมทางตรงเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิก หรือพนักงาน
ใน 10 องค์กรได้มีส่วนร่วมโดยตรงแบบทั่วถึง พนักงานแต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการ
มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง
2.2 การมีส่วนร่วมทางอ้อมเป็นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผ่านทางตัวแทน
พนักงาน
Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) ได้แบ่งลักษณะการมี
ส่วนร่วมเป็น 4 ด้าน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation)
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3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)
ส้าหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้นของการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกันออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ นักบริหารมักจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ แต่ส้าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้ น ยังไม่มีการศึกษาที่
กว้างขวางนักซึ่ง Cohen and Uphoff ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิด
ความคิดที่หลากหลาย มีการก้าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการ
วางแผนเพื่อน้าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น 3 ชนิด คือ
1.1 การตั ด สิ น ใจช่ ว งเริ่ ม ต้ น (Initial Decisions) เป็ น การเริ่ ม ต้ น หาความ
ต้องการจากคนในท้องถิ่นและวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส้าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส้าคัญ
ที่ จ ะเลื อ กเอาโครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม คนและมี ค วามเป็ น รู ป ธรรม โดยผ่ า นการใช้
กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่ส้าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจที่
อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน้าเข้ามา
1.2 การตัดสินใจในช่วงด้าเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่นอาจ
ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในช่ ว งเริ่ ม ต้ น แต่ ถู ก ขอร้ อ งให้ เ ข้ า มาด้ า เนิ น การเมื่ อ โครงการเข้ า มา
ความส้าเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการ
จะต้องค้นหาความต้องการของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล้าดับความส้าคัญ
ของโครงการและวิธีการด้าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
1.3 การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกี่ยว
ข้องในองค์กรเมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น มีการรวบรวมของ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าหนดกฎเกณฑ์ส้าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิก
ยึดถือประกอบด้วย การประชุมเพื่อจัดท้านโยบาย การคัดเลือกผู้น้าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แบ่งได้
เป็น 3 ชนิด คือ
2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ด้าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็น
แหล่งทรัพยากรหลักที่ส้าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น้ามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้
แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ แสดงให้เห็น
ทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม สิ่งส้าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุน
และท้าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน
เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration
and Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือ
สมาชิก ทีมที่ปรึกษา หรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส้าหรับผู้เข้ามา
บริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพิ่มความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิด
ส่วนวิชาการ ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5

ห น้ า | 15

ความตระหนักถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้งยังท้าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับ
ค้าแนะน้าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา
2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือ
ไม่จ้าเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมา
หลังจากน้าโครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่ง
ไม่ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด คือ
3.1 ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล เช่น เป็นการเพิ่มการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท้าให้การสรุป
ข้อมูลล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และด้าเนินการให้เกิดขึ้น
3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจ้าเป็นต้องมีการ
ก้าหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพ
บริการ และความพึงพอใจ
3.3 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้า
มาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ้านาจทางสังคมและการเมือง
โดยผ่านความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส้าคัญที่ได้จากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง อ้านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท้างานมีประสิทธิผล การมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะ
ให้ใครมีส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวัง จะได้แก้ไขเพื่อหาแนวทางที่มี
ความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย
สามารถประเมินโครงการได้ 2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่ง
ท้าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็น
ด้วยกับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไร และท้าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ
จึงจะได้รับการน้าไปใช้ประโยชน์
ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมี ส่วนร่ วมเป็ นการเปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้มี ส่วนร่ วมในการคิ ดริเ ริ่ ม การ
พิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน
เอง
การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็น
พ้อ งต้ องกัน และเข้ ามาร่ วมรับ ผิ ดชอบเพื่ อด้ า เนิ นการพัฒ นาและเปลี่ย นแปลงไปในทิศ ทางที่
ต้องการ กระท้าผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจ
และอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วม
ส่วนวิชาการ ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5
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รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของสังคม
การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนในการตั ดสินใจระดับต่าง ๆ
ทางการจัดการบริหารและทางการเมือง เพื่อก้าหนดความต้องการในชุมชนของตน
ความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นความหมายที่กว้างเกี่ยวข้องกับบุคคลในทุกระดับ
ทุกส่วน ดังที่องค์การสหประชาชาติได้ก้าหนดความหมายไว้เพื่อการด้าเนินงานขององค์การว่า
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็ก หรือ
สังคมขนาดใหญ่ ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อสังคมนั้น ๆ อันได้แก่ การที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การพิจารณาปัญหา การตั้งนโยบาย การตัดสินใจ ประเด็นส้าคัญ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชาติและการประเมินความต้องการของสังคมนั้นๆ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้น้าชุมชนได้มีส่วน
ช่วยเหลือกัน ตั้งแต่การวางแผน การบริหารงบประมาณ การด้าเนินการ และการติดตามและ
ประเมินผล ดังนั้น ผลส้าเร็จของการพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของประชาชนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างแข็งขัน โดยประชาชนต้องรู้ว่าพวกตนต้องการอะไรเพื่อการพัฒนาของ
ตนเอง
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด้าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์
ความรู้และความช้านาญร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจึงหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถ ของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด้ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และการตัดสินใจต่างๆ
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
กลยุ ท ธ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public
Participation) เป็นแนวความคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็น
กระแสของความคิดที่ท้าให้ผู้คนในสังคมตระหนักดีว่า การด้าเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและมีส่วนได้เสียควรเป็นผู้มีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด การ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันจึงต้องประยุกต์แนวคิดให้ตอบรับกับแนวคิดประชาธิปไตย
โดยต้องสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
และเป็นส่วนส้าคัญของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนกลุ่มที่
มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต ดังนั้นการพัฒนาจึงเริ่มจากความต้องการ
ของชุมชนแทนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
รูปแบบของการมีส่วนร่วม
การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งเป็น
แนวคิดที่สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจ้าเป็นต้องมีความร่วมมือท้าพร้อม ๆ กัน
ในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ส่วนวิชาการ ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5
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รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด้าเนินอยู่โดยทั่วไป สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด้าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ด้าเนินโครงการ
2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือระหว่างผู้ด้าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมาก
ขึ้น
3. การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Public Meeting) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ้านาจตัดสินใจในการท้า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท้าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด้าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่
3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ จากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่อ
อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึง ลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อ
ซักถาม
3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing)
ส้าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จ้าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผล
ดังกล่าวด้วย
3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่าง
เปิดเผยไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการ และฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่ง
จะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็ นที่ยอมรับมีหลักเกณฑ์ และประเด็นในการพิจารณาที่
ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน
4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่
ลักษณะที่ส้าคัญของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุปถึง
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้าหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอด
จนความต้องการของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและ
แก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท้างาน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจ้าเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมในการน้าพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผู้เป็น
เป้าหมาย สิ่งส้าคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความ
ส่วนวิชาการ ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5
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เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะ
ถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิก
ในสังคมเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น กล่าวคือประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า
ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็น พลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและ
ประเทศชาติได้
บทสรุป
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการเพื่อการพั ฒ นา ตั้ง แต่เ ริ่ มด้าเนินงานโครงการอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ได้มีโ อกาสร่ว ม
รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะท้าให้โครงการนั้น ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผล
กระทบทางสังคมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่ว่าจะเป็น
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน หรือระดับประเทศนั้น ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทาง
ของการพัฒนา วางแผนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและ
ยินยอมปฏิบัติตามได้อย่างสมัครใจ และเป็นส่วนส้าคัญที่จะท้าให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่
สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรนา (Water Resources Management)
มนุ ษ ย์ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า มาตั้ ง แต่ 6,000 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลในแหล่ ง
อารยธรรมส้าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ เมโสโปเตเมีย และอียิ ปต์ ในช่วงระยะแรกที่ประชากรยังมี
ไม่มาก ทรัพยากรน้้ายังไม่ขาดแคลน การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป กิจกรรม
การเกษตรเป็นแบบยังชีพมากกว่ามุ่งเน้นเพื่อส่งออก การจัดการทรัพยากรน้้าจึงยังไม่ซ้าซ้อน
โดยเป็นการจัดการด้วยวิธีการใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่การสร้างเขื่ อนและอ่างเก็บน้้า รวมทั้งการวาง
ระบบชลประทานเป็นหลัก ต่อมาภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อระบบและรูปแบบ
การผลิ ต ประกอบกั บ จ้ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการใช้
ทรัพยากรน้้าที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการจัดการทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ มีความซับซ้อน
มากขึ้น นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา นักวิชาการหลากหลายสาขาจึงร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาทรัพยากรน้้าในภาพรวมของลุ่มน้้าลงมา ครอบคลุมถึงสาระต่าง ๆ ของการใช้ และการ
แบ่งปันทรัพยากรน้้า การควบคุมและรักษาคุณภาพน้้า การควบคุมปริมาณและการระบายน้้า
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าถูกพิจารณาควบคู่กับเทคนิคด้านวิศวกรรมและผลประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง เริ่ ม มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารไม่ ใ ช้
สิ่งก่อสร้าง โดยกระบวนการการจัดการทรัพยากรน้้า (เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, 2551)
ปั ญ หาการจั ด การทรั พ ยากรน้้ า จึ ง สามารถจ้ า แนกได้ เ ป็ น 2 ประเด็ น หลั ก คื อ
ปัญหาทางกายภาพ และปัญหาด้านการจัดการ ซึ่งทั้งสองประเด็นมีโครงสร้างและสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ, 2543)
โดยที่ปัญหาการขาดแคลนน้้าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและเป็นปัญหาความ
เหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางสังคมไทยในอีกหลายประเทศ สภาพแห้งแล้งของ
ลุ่มน้้า ต่าง ๆ จะส่ ง ผลต่อสภาวะเศรษฐกิจเมืองและชุ มชน จึ ง จ้า เป็น ต้องหาทางออกในการ
แก้ปัญหาที่วิกฤตินี้อย่างเร่งด่วน (Dyson, Bergkamp และ Scanlon, 2003) ดังนั้น ประเทศ
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ต่าง ๆ จึงพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบในการ
จัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพ
การจั ด การทรั พ ยากรน้้ า จึ ง ได้ พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งเรื่ อ ยมาตามบริ บ ทของปั ญ หา
สภาพการณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยากรน้้า แนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรน้้าจึง
มักสะท้อนผ่านการมองปัญหาเรื่องน้้า ซึ่งมุมมองต่อปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เรื่องน้้าแตกต่างกัน มีผลท้าให้วิธีคิดหรือแนวความคิดต่อการจัดการปัญหาเรื่องน้้าแตกต่างกัน
ออกไป (มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2548) แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้า สามารถจ้าแนก
ออกได้เป็น 3 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าด้านอุปทาน (Supply Side Management:
SSM)
การจัดการทรัพยากรน้้าด้านอุปทานสมัยใหม่ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2478
ภายหลังการสร้างเขื่อ นฮูเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการน้้าโดยการสร้างเขื่อนและอ่าง
เก็บน้้าจึงได้เกิดขึ้นทั่วโลก ส้าหรับประเทศไทย กล่าวได้ว่าการจัดการน้้าหรือการพัฒนาแหล่งน้้า
เป็นแนวคิดหลักของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส้าคัญในการ
จัดการน้้ายึดเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการน้้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นเฉพาะ
การจัดหา (provision) มากกว่าการจัดการ (management) ภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาที่ว่า
การขาดแคลนน้้าหรือปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้้าท่วม เป็นผลเนื่องมาจากการมีแหล่งกักเก็บน้้า
ไม่เพียงพอส้าหรับเก็บกักน้้าฝนที่ตกลงมามากในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง (มูลนิธิ
ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2547)
ปัจจุบันการจัดหาน้้ายังคงเป็นแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ
ไทย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ชลประทาน พ.ศ. 2546 - 2550 ก้าหนดให้มีการเพิ่มพื้นที่ชลประทานขึ้นอีก 4.12 ล้านไร่ และ
เพิ่ มการกั กเก็บ น้้า อี ก 3,803 ล้ านลู กบาศก์เ มตร โดยใช้ ง บประมาณเพื่ อ การดั ง กล่ า วสูง ถึ ง
196,700 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีโ ครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการด้าเนิน
การศึกษาจ้านวน 221 โครงการ (กรมชลประทาน, 2547) และส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ที่เสนอให้มีการสร้างเขื่อน อ่างเก็ บน้้าและโครงการผันน้้าข้ามลุ่มจากภายนอกประเทศ รวมทั้ง
ภายในประเทศเป็นจ้านวนมาก (คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ , 2546) เช่น โครงการผัน
น้้าข้ามลุ่มน้้าจากภายนอกประเทศได้แก่ น้้างึม -ชี เซบังเหงียน-มูล สาละวิน-ภูมิพล เป็นต้น และ
โครงการผันน้้าข้ามลุ่มจากลุ่มน้้าภายในประเทศ ได้แก่ ประแส-หนองปลาไหล กก-ปิง แม่แตงแม่กวง-แม่งัด บางปะกง-บางพระ ป่าสัก-ล้าตะคอง เป็นต้น (ส้านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2547) หรือโครงการชลประทานระบบท่อ (water grid) เป็นต้น
2. แนวคิ ดการจัด การทรัพยากรน้้าด้ านอุ ป สงค์ (Demand Side Management:
DSM)
การจัดการความต้องการใช้น้า หรือการจัดการด้านอุปสงค์เป็นแนวคิดที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากปัญหาการจัดหาแหล่งน้้าที่ท้าได้ยากมากขึ้น เพราะข้อจ้ากัดด้านสภาพแวดล้อม และ
การต่อต้านของประชาชน ประกอบกับปริมาณน้้าต้นทุนที่มีแนวโน้มลดน้อยลง
แนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์ เป็นแนวคิดที่ต้องการควบคุมความต้องการใช้น้าโดย
เป็นการตอบสนองเป้ าหมายในการจัดการน้้าด้า นประสิ ทธิภาพ ซึ่ง กระท้าได้ หลายแนวทาง
กล่าวคือ การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ (economic tool) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปฏิเสธการเข้าถึง
ทรัพยากรน้้าโดยเสรี (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2544) จากความเชื่อที่ว่า การเข้าถึงทรัพยากรน้้า
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โดยเสรี เป็นสาเหตุของการใช้น้าในรูปแบบของใครที่มีความสามารถในการเข้าถึงมากกว่า ทั้งใน
เรื่องของความรู้ เทคโนโลยี อ้านาจ และก้าลังเงิน จะมีความได้เปรียบในการใช้น้าได้มากกว่า ซึ่ง
ก่อให้เ กิดปัญ หาความขัดแย้ง การแย่ง ชิงน้้า และความไม่ยุติธรรมในการใช้น้า ตลอดจนเป็น
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ การตั้งราคาค่า
น้้า การเรียกเก็บค่าน้้าจากผู้ใช้ตามปริมาณน้้าที่ใช้ หรือตามประเภทพืชที่เพาะปลูกในอัตราที่
สะท้อนถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการจัดหาน้้า ดังเช่น การเก็บเงิน “ค่าเบี้ยน้้า” ในการจัดการน้้า
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลกลางต้องจ่ายค่าเบี้ยน้้าประมาณร้อยละ 67 รัฐบาลท้องถิ่นหรือ
จังหวัดซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้จัดการอ่างเก็บน้้าต้องจ่ายร้อยละ 20 – 23 และเกษตรกรต้องร่วมจ่าย
ด้วยประมาณร้อยละ 10 – 13 เป็นต้น หรือการลดการใช้น้าโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
น้้า เป็นต้น อีกทั้งการก้าหนดสิทธิในน้้า ซึ่งอาจกระท้าโดยการออกโฉนดน้้า การก้าหนดการ
จัดเก็บค่าน้้าเพื่อคืนเงินลงทุน (cost recovery) ภายใต้กลไกตลาดเสรี ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิการใช้
น้้าสามารถจ้าหน่าย หรือถ่ายโอน เปลี่ยนเจ้าของได้เหมือนกับโฉนดที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้น้าที่
คุ้มค่า (ธนาคารโลก, 2542) นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรน้้าตามสิทธิของผลตอบแทนของกลุ่ม
ผู้ใช้น้า โดยจัดล้าดับกิจกรรมการใช้น้าตามล้าดับที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และจัดสรรน้้า
ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้าที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุดก่อน
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource
Management: IWRM)
การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ เป็นแนวคิดที่ริเริ่มจากการประชุมเรื่องน้้า
และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงดับบลิ น (1992) และถูกน้ามาศึกษาเพื่อขยายผลต่อเนื่องเรื่อยมาใน
การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกที่กรุงริโอเดอ จา เนโร (1992) การประชุมน้้าโลกครั้งที่ 1 ที่กรุงโม
รอคโค (1997) การประชุมน้้าโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงเฮก (2000) และการประชุมน้้าโลกครั้งที่ 3 ที่
กรุงโตเกียว (2003) โดยได้รับการผลักดันจากองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องเรื่องน้้า ได้แก่ World
Water Council (WWC) และ Global Water Partnership (GWP)
แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ เป็นแนวคิดที่พิจารณาการจัดการ
น้้าในแง่ที่เกี่ยวพันกับทรัพยากรอื่น ๆ ในลุ่มน้้า เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องการจัดการลุ่มน้้า ทั้งนี้
เพื่อให้การใช้น้าเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค้านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและมี
เป้าหมายให้ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุด (Mudege และ Taylor, 2001) โดย
สรุปแล้ว การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการในการส่งเสริมการประสาน
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้้า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาซึ่ง
ประโยชน์สูง สุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสัง คมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ส่ง ผล
กระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์
การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ มีแนวคิดขั้นพื้นฐานที่แตกต่างจากแนวคิด
การจัดการทรัพยากรน้้าแบบดั้งเดิม ที่การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการนั้นค้านึงถึงการ
จัดการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น การบูรณาการจึงสามารถพิจารณาได้ภายใต้สองระบบ
หลัก คือ ระบบทางธรรมชาติ ซึ่งมีความส้าคัญเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่มีอยู่
และระบบทางมนุษย์ ซึ่ง เป็นผู้ก้าหนดหรือท้าให้เกิดความต้องการในการใช้ การผลิตของเสีย
รวมทั้งการปนเปื้อนของทรัพยากรน้้า อีกทั้งยังเป็นผู้ก้าหนดล้าดับความส้าคัญในการพัฒนา ซึ่งมี
ผลต่อความต้องการใช้น้าการจัดการทรัพยากรน้้าโดยไม่พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่
ลุ่มน้้า จะท้าให้การใช้น้าเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด (Keller และคณะ, 1996) จึง
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ต้องมีการบูรณาการทั้งพื้นที่ ความรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ซึ่งการบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นสิ่งส้าคัญในการจัดการทรัพยากรน้้า การใช้ขอบเขตพื้นที่
ทางการปกครอง (Political Boundary) ไม่สามารถใช้ในการจัดการและชี้ผลกระทบ หรืออธิบาย
ถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ได้ชัดเจนเท่ากับการใช้พื้นที่ลุ่มน้้าเป็นขอบเขต (Watershed
Boundary)
การจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทยในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นการ
จัดการทรัพยากรน้้าแบบเป็นภาคส่วน (Sectoral Water Management) กล่าวคือ เป็นการ
จั ด การปั ญ หาเฉพาะหน้ า เป็ น เรื่ อ ง ๆ และเป็ น การจั ด การเฉพาะในส่ ว นของน้้ า ต้ น ทุ น
(Supply Side Management) โดยให้ความส้าคัญกับการจัดหาน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า และการ
จัดส่งน้้าเพื่อสนองความต้องการใช้น้าในบริเวณต่าง ๆ โดยมิได้จัดการด้านความต้องการใช้น้าใน
กิจกรรมต่าง ๆ (Demand Side Management) ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยมีปริมาณน้้าต้นทุนที่มาก
เกินความต้องการของผู้บริโภค การจัดสรรทรัพยากรน้้าในรูปแบบดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้
และเหมาะสม แต่เมื่อความต้องการใช้น้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ชุมชน รูปแบบความต้องการใช้น้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับสภาวะฝนแล้ง ท้าให้ปริมาณ
น้้าเก็บกักในเขื่อนต่าง ๆ ลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าทั้งในภาคเมืองและ
ชนบท (ทวีวงศ์ ศรีบุรี, 2544) การก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ประสบปัญหาทั้งใน
ด้านของการหาพื้นที่ การต่อต้ านของประชาชน และความเสียหายต่อ ระบบนิเ วศน์ รวมทั้ ง
ปริมาณน้้าฝนที่ลดลงประกอบกับการจัดการทรัพยากรน้้าที่ให้ความส้าคัญกับเมืองและภาคการ
ผลิต จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้น้า อีกทั้งการจัดการทรัพยากรที่ผ่าน
มาเป็นไปตามขอบเขตที่การปกครองเป็นหลัก มิได้พิจารณาเป็นพื้นที่ลุ่มน้้า สาเหตุของปัญหา
ทรั พ ยากรน้้ า ขาดแคลนนั้ น จึ ง มิ ใ ช่ เ กิ ด จากสภาพทางกายภาพของพื้ น ที่ หรื อ การจั ด สรรน้้ า
(allocation) เท่านั้น แต่เกิดจากการจัดการทรัพยากรน้้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ
องค์ความรู้ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Integrated Area Approach)
สมเกียรติ (2542) กล่าวว่า การน้าทรัพยากรน้้าที่มี อยู่ไปใช้ ป ระโยชน์ ดัง กล่า ว
โดยทั่วไปในสากลโลกแล้วมีการดึงน้้าไปใช้ปริมาณที่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของปริมาณน้้าท่าที่ไหล
ลงผิวดินตามธรรมชาติ แต่ประเทศไทยจะมีอัตราการใช้น้ามากถึง ร้อยละ 29 ท้าให้ต้องมีการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าเพื่อส้ารองน้้าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นผลให้มีการเลือกสถานที่ก่อสร้าง
แหล่งเก็บกักน้้าที่ยังคงเหลืออยู่ก็มักจะประสบปัญหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านเทคนิคหรือไม่ก็อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์หรือเป็นท้าเลที่ตั้งของราษฎรที่เข้าไปจับจองพัฒนาเป็นพื้นที่
ท้ากินอยู่เป็นจ้านวนมาก หรือมีข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อาทิ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ระบบนิเวศ เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรน้้าควบคู่ไปกับการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มากขึ้นเพื่อน้ามาประยุกต์ในการพัฒนาแหล่งน้้าที่น้าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป
การวางแผนการจัดการลุ่มน้้าเป็นการจัดวางระบบการจัดการทรัพยากรน้้าและ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ประโยชน์และการควบคุมสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าบน
แม่น้าสายประธาน และล้าน้้าสาขารวมทั้งลุ่มน้้าใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความสมดุลและสามารถใช้
ประโยชน์สูงสุดทั้ง Tangible และ Intangible คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
หลักปฏิบัติในการจัดการลุ่มน้้าสามารถแบ่งออกเป็น 3 หลักการ ตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Planning)
2. ก้าหนดแผนการใช้ทรัพยากรลุ่มน้้า (Resources Utilization and
Conservation)
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3. แผนการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Pollution Control)
แผนการจั ด การลุ่ ม น้้ า อาจมี ร ายละเอี ย ดที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่
ประเด็นปัญหาสาคัญในพืนที่ลุ่มนา
จากข้อมูลโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล
กรมทรัพยากรน้้า ปี 2548 ได้สรุปประเด็นปัญหาส้าคัญในพื้นที่ลุ่มน้้า ดังนี้
1. ปัญหาด้านการขาดแคลนนา
1) ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าต้นทุนมีจ้ากัด ไม่มีศักยภาพใน
การพัฒนาอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ที่จะมีผลในระดับลุ่มน้้าสาขา โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลส่วนที่ 1
บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่จังหวัด
จึงมีข้อจ้ากัดในการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรมส่วนที่
เหลือจะเป็นลักษณะการใช้น้าท่า หรือเก็บกักน้้าไว้ในพื้นที่โดยก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้้า หรือการ
ปรับ ปรุ ง แหล่ง น้้าธรรมชาติ ซึ่ ง สามารถเสริ ม ปริมาณน้้ าในช่ ว งฤดูฝนเท่ านั้น ส่ว นในฤดู แล้ ง
ไม่สามารถ ท้าการเพาะปลูกได้
2) ปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบประปาหมู่ บ้ า น หรื อ บ่ อ น้้ า บาดาล
สาธารณะ และอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้้าเพื่อชลประทานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อสร้าง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งมีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้
และขาดงบประมาณในการดูแลบ้ารุงรักษา ท้าให้ระบบท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3) ความต้ อ งการใช้ น้ า มี ม ากขึ้ น อั น เป็ น ผลมาจากการขยายตั ว ของชุ ม ชนใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาทั้งทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และจังหวัด
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทั้งการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ท้าให้ปริมาณน้้าที่เก็บกักได้และความต้องการในการใช้น้าไม่สมดุลกัน
4) พื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธารที่ยังคงเป็นสภาพป่าจริงมีปริมาณน้อยและอยู่ในระดับ
ความวิกฤตที่รุนแรงมาก ท้าให้พื้นที่ต้นน้้าในลุ่มน้้ามูลซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าไม่มีป่าดูดซับน้้าหรือ
ชะลอน้้าฝนให้ซึมลงไปเก็บกักในดินได้มากเหมือนเช่นเดิม โดยในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพป่า
เหลืออยู่เพียงร้อยละ 16 ของพื้นที่จังหวัด
5) ปริมาณน้้าท่าในฤดูแล้งมีปริมาณน้ อยมาก และมีการขาดแคลนน้้าทั้งในเขต
พื้น ที่ ช ลประทาน และในพื้ น ที่ เ กษตรน้้ า ฝน ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาระบบชลประทาน
ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ล้าน้้าหลักหรือล้าน้้าสาขา
2. ปัญหานาท่วม
ปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหารุนแรงมากนักและไม่เป็นปัญหาหลัก
มีเพียงเทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุมาจากฝนที่
ตกในพื้นที่และระบบระบายน้้าไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน อีกสาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณน้้าใน
ล้าตะคองมีมากเกินความสามารถที่ล้าตะคองจะรับได้ จึงเอ่อล้นตลิ่งของล้าน้้าเข้าท่วมพื้นที่ของ
เทศบาลที่อยู่บริเวณริมตลิ่ง แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง และมีระยะเวลาของการท่วมไม่นาน
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3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนา
1) บทบาท หน้าที่ของคณะอนุกรรมการลุ่มน้้าถึงแม้จะมีความชัดเจน แต่จะมี
อุปสรรคในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งขอบเขตพื้นที่การ
ด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการลุ่มน้้าที่ครอบคลุมเฉพาะแต่ละลุ่มน้้าเท่านั้น ท้าให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเป็นระบบ ทั้งกลุ่มลุ่มน้้าไม่ชัดเจน
2) การบริ ห ารจั ด การลุ่ ม น้้ า แบบบู ร ณาการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า เนิ น การใน
รูปแบบของคณะอนุกรรมการและคณะท้างานระดับต่างๆ พบว่ายังไม่มี หน่วยงานที่จะท้าหน้าที่
เป็นส้านักงานเลขานุการเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของคณะท้างานดังกล่าว จึงสมควรที่จะ
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในก้ากับของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ในระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด เป็นส้านักงานเลขานุ การของ
คณะท้างานลุ่มน้้าในแต่ละระดับ
3) ปัญหาการถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ พบว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์กรที่รับการถ่ายโอนในการจัดหางบประมาณมาท้าการ
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา แต่ไม่มีรายรับเข้าท้องถิ่น รวมทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การด้าเนินงานด้วย
4) ปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล ทั้งที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล หรือมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอ่อนแอและมีสถานภาพโครงสร้าง
ทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานที่ไม่ชัดเจน
4. ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรนาและคุณภาพนา
1) ปัญ หาการบุ กรุ กพื้ น ที่ป่ า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การบุก รุก เข้า ไปใช้ ที่ดิ นเพื่ อ
การเกษตร ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้าชั้น 1A และ 1B นอกจากนั้นมีการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลมีพื้นที่ป่าเหลือเพียง
7.15 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่ลุ่มน้้า และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเหลือพื้นที่
ป่าอยู่เพียง 1.87 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่จังหวัด
2) ปัญหาด้านทรัพยากรดิน ได้แก่ ทรัพยากรดินที่มีเนื้อดินเป็นทราย ดินตื้น ที่มี
ปัญหาในการดูดซับน้้าและแร่ธาตุ และทรัพยากรดินและที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ติดต่อกันมา
ยาวนานโดยไม่มีการปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินเค็มซึ่งพบในพื้นที่
ของทุ ก จัง หวัด ในพื้ น ที่ลุ่ ม น้้า มู ล โดยในจั ง หวั ดนครราชสี ม ามี ปั ญหาตั้ง แต่ร ะดับ รุ นแรงน้ อ ย
(ร้อยละ 17.53 ของพื้นที่จังหวัด) ระดับรุนแรงปานกลาง (ร้อยละ 11.8 ของพื้นที่จังหวัด) และ
จนถึงขั้นรุนแรงมาก (ร้อยละ 1.51 ของพื้นที่จังหวัด)
3) ปั ญ หาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ผิ ด ประเภท ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมรรถนะของ
ทรัพยากรดินและที่ดิน เช่น การปรับพื้นที่ในบริเวณที่ดอนมาใช้ท้านา ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้
ดินขาดน้้าได้ง่าย ข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตต่้า
4) ปัญหาคุณภาพน้้า คุณภาพน้้าในแม่น้ามูลโดยรวมในปี พ.ศ.2548 มีแนวโน้ม
คุณภาพต่้าลง เมื่อมีระยะทางห่างจากปากแม่น้ามากขึ้น และเมื่อผ่านชุมชนเมืองนครราชสีมา
และในแม่น้าล้าตะคองก็มีแนวโน้มคุณภาพต่้าลงเช่นกัน เนื่องจากได้รับการปนเปื้อนจากน้้าทิ้งของ
ชุมชน
5) ปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ ทางน้้ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ ท้ า ให้ ร ะบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จท้างานไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ คือ ขาดบุคลากรด้านการเดิน
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ระบบและควบคุมดูแลรักษา ขาดงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการระบบบ้าบัด
น้้าเสีย ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ประชาชน รวมทั้งขาดความชัดเจนใน
การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียที่
ควรเป็นนโยบายชั ดเจนจากภาครัฐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการ
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”
สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนนาและภัยแล้ง
ปัญหาการขาดแคลนน้้าและภัยแล้งส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล
และเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงที่ติดต่อกันยาวนานในพื้นที่ลุ่มน้้า ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มน้้าที่
เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการขยาย
พื้นที่การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ท้าให้มีความต้องการน้้าจืดเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง ขณะที่ศักยภาพของพื้นที่ในการพั ฒนาแหล่งเก็บกัก
น้้าต้นทุนมีจ้ากัด อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฝายตามล้าน้้า
หนองบึง ธรรมชาติ และสระเก็บน้้าที่มีอยู่ยังไม่สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม แหล่งเก็บกักน้้าและแหล่งน้้า
ธรรมชาติที่มีอยู่เกิดการตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้้า สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้้าที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล สรุปได้ดังนี้
1. ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่ง เก็บกักน้้าต้นทุนมีจ้ากัด ไม่มีศักยภาพใน
การพัฒนาอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 500 ล้าน ลบ.ม.) ที่จะมีผลในระดับลุ่มน้้าสาขา
อีก ทั้ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นเป็ น พื้น ที่ ก ารเกษตร คิ ด เป็ น ร้ อยละ 76.3 ของพื้ นที่ ลุ่ ม น้้า จึ ง มี
ข้อจ้ากัดในการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรมส่วนที่เหลือ
จะเป็นลักษณะการใช้น้าท่า หรือเก็บกักน้้าไว้ในพื้นที่ โดยก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้้า หรือการ
ปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถเสริมปริมาณน้้าในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนในฤดูแล้งจึงไม่
สามารถท้าการเพาะปลูกได้
2. ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลส่วนที่
1 ซึ่งได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน
บริเวณพื้นที่รับน้้าเหนืออ่างเก็บน้้า เช่น อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง จึงเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การเก็บ
กักน้้าไว้ใช้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้้าบาดาลสาธารณะ
และอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้้าเพื่อชลประทานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้าง แล้ว
ถ่ายโอนให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่ง มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ และขาด
งบประมาณในการดูแลบ้ารุงรักษา ท้าให้ระบบท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4. ความต้องการใช้น้ามีมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน เช่น ใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาทั้งทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และจังหวัด
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลที่ มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทั้งการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ท้าให้ปริมาณน้้าที่เก็บกักได้และความต้องการในการใช้น้าไม่สมดุลกัน
5. พื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธารที่ยังคงเป็นสภาพป่าจริงมีปริมาณน้อยและอยู่ในระดับความ
วิกฤตที่รุนแรงมาก ท้าให้พื้นที่ต้น น้้าในลุ่มน้้ามูลซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าไม่มีป่าดูดซับน้้าหรือชะลอ
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น้้าฝนให้ซึมลงไปเก็บกักในดินได้มากเหมือนเช่นเดิม โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ามูลส่วนที่ 2 ที่
มีสภาพป่าเหลืออยู่น้อยมาก โดยเหลือเพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ลุ่มน้้า
6. ปริมาณน้้าท่าในฤดู แล้ง มีป ริมาณน้อยมาก และไม่มีก ารเก็บ กักน้้ าที่เ พียงพอ
โดยเฉพาะในล้าน้้ามูลส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบชลประทานถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้
ล้าน้้าหลักหรือล้าน้้าสาขา (โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
มูล กรมทรัพยากรน้้า, 2548)
การใช้ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า เป็ น หน่ ว ยวางแผนด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งมี
ความส้าคัญและได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตแต่ละประเทศจะต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมในพื้นที่ลุ่มน้้าเป็นล้าดับแรก และกิจกรรมของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในพื้นที่ต่้ากว่า การใช้พื้นที่
ลุ่มน้้าในการจัดการสามารถพิจารณาผลดี ผลเสียด้านสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (Easter และ Hufschmidt, 1986 อ้างถึงใน เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, 2551)

4. ข้อมูลพืนฐานและสถานการณ์ของทรัพยากรในพืนที่ลุ่มนาลาตะคอง
1. สภาพลุ่มนาและการแบ่งลุ่มนาย่อย
ลุ่มน้้าล้าตะคองมีพื้นที่ประมาณ 3,518 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,198,550 ไร่ มี
ต้น ก้ า เนิ ด บริเ วณสั นปั น น้้ าของลุ่ มน้้ า มู ล ลุ่ ม น้้ าป่ า สั ก และลุ่ ม น้้ า นครนายก ไหลผ่ า นอ้ า เภอ
ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนินเมืองนครราชสีมา และบรรจบแม่น้ามูล บริเวณอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ส่ ว นล้ า น้้ า สายรองที่ ส้ า คั ญ มี 3 สาย ประกอบด้ ว ย ห้ ว ยซั บ ประดู่
ห้วยบ้านยาง และธารอโศก ลุ่มน้้าล้าตะคองแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าย่อยออกเป็น 6 ลุ่มน้้า (ดังแสดง
ในตารางที่ 1.1 และรูปที่ 1.1) พื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคองตามเขตการปกครอง ครอบคลุมพื้นที่ 10
อ้าเภอ 3 จังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1 ขอบเขตลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าล้าตะคอง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อลุ่มนา
ล้าตะคองส่วนที่ 1
ซับประดู่
ห้วยบ้านยาง
ล้าตะคองส่วนที่ 2
ล้าตะคองส่วนที่ 3
ธารอโศก

รหัส
50501
50502
50503
50504
50505
50506

ขนาดพืนที่
(ตารางกิโลเมตร)
888
160
29
1,382
517
542
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ตารางที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคองตามเขตการปกครอง
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

นครราชสีมา

ขามทะเลสอ

ขามทะเลสอ
โป่งแดง
ท่าช้าง
พระพุทธ
หนองงูเหลือม
ตะเคียน
ขนงพระ
คลองม่วง
จันทึก
ปากช่อง
โป่งตาลอง
วังกะทะ
วังไทร
หนองน้้าแดง
หนองสาหร่าย
หมูสี
โคกกรวด
จอหอ
ตลาด
บ้านเกาะ
บ้านโพธิ์
บ้านใหม่
ปรุใหญ่
พลกรัง
พะเนา
พุดซา
โพธิ์กลาง

1-9
1-4,6-8
6-7
1-2,4,12
2,5,7,10-14
11
1-13
1-21
1-4,13-20
1,3,4-5,8,10-14,16-19
6-7,10-11
2,5,11,13,19
1-15
3-4,6-8, 10-11
1-25
1-19
1-14
2,6,8-12
1-6,8
1-6
1-3,5-6, 9-10
1-12
1-7
1-7
1-5,7-9
2,4-8,12, 14-17
1-11

เฉลิมพระเกียรติ

ด่านขุนทด
ปากช่อง

เมืองฯ
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จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

เมืองฯ

มะเริง
สีมุม
สุรนารี
หนองกระทุ่ม
หนองจะบก
หนองบัวศาลา
หนองไผ่ล้อม
หนองระเวียง
หมื่นไวย
หัวทะเล
กฤษณา
กุดน้อย
คลองไผ่
ดอนเมือง
บ้านหัน
มิตรภาพ
ลาดบัวขาว
วังโรงใหญ่
สีคิ้ว
หนองน้้าใส
หนองบัวน้อย
หนองหญ้าขาว
กุดจิก
โค้งยาง
โคราช
นากลาง
โนนค่า
บุ่งขี้เหล็ก

1-8
1-10
1-10
1-9
1-5
1-3,9-10
1,2,7
1
1-9
1-12
4-8,10,12
1-14
1-10
1,3,5,14
1-11
1-8,10-13
1-5,7-8,10 -17
1-6, 11-12,14
1-18
1-17
1-12
1-3,5-6,8-15
1-6
1-8
1-8
1-9
1-4,7-8
1-12

สีควิ้

สูงเนิน
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จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

สูงเนิน

มะเกลือเก่า
มะเกลือใหม่
สูงเนิน
เสมา
หนองตะไก้
60
ค้าโตนด
บุฝ้าย
โพธิ์งาม
3
นาหินลาด
หินตั้ง
2
65

1-5,13,16-19
1-11
1-14
1-15
1-4,10
579
6
7
9
3
11
7
2
584

รวมนครราชสีมา
ปราจีนบุรี

7
ประจันตคาม

รวมปราจีนบุรี
นครนายก

1
ปากพลี
เมืองฯ
2
10

รวมนครนายก
รวมทังหมด

2. ลักษณะภูมิประเทศ
2.1 ที่ตัง
ลุ่มน้้าล้าตะคองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้้ามูล พื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่าง
เป็นภูเขาสูงชัน และลดหลั่นเป็นเนินสูง ส่วนพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นที่ราบ สลับเนินเขาลาดลง
ทางทิศตะวันออก โดยล้าตะคองจะไหลไปรวมกับ แม่น้ามูลในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาล้ามูลตอนบน
บริเวณบ้านท่าช้าง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2.2 อาณาเขต
ทิศ ใต้ : ติ ดเทื อกเขาบรรทั ด ที่ สูง ประมาณ +1,350 จากระดับ น้้ าทะเล
เมตร
ทิศตะวันออก : ติดกับล้าพระเพลิง และล้ามูลตอนบน
ทิศตะวันตก : ติดกับที่ราบสูงระหว่างลุ่มน้้าป่าสักและลุม่ น้า้ นครนายก
ทิศเหนือ : ติดกับลุ่มน้้าล้าเชียงไกร
ขอบเขตลุ่มน้้า : ครอบคลุมพื้นที่ปกครอง 10 อ้าเภอของ 3 จังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี : อ้าเภอประจันตคาม
จังหวัดนครนายก : อ้าเภอปากพลี เมืองนครนายก
จังหวัดนครราชสีมา : อ้าเภอปากช่อง สีคิ้ว ขามทะเลสอ สูงเนิน
ด่านขุนทด เมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ
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3. สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มนาลาตะคอง
3.1 ทรัพยากรนา
1) ปริมาณน้าฝน
ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2545
พื้นที่รับน้้าฝน
: 3,518 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย : รายปี 1200.42 มิลลิเมตร
ฤดูฝน : 976.72 มิลลิเมตร (พค. - ตค.)
ฤดูแล้ง : 223.70 มิลลิเมตร (พย. - เมย.)
2) ปริมาณน้าท่า
ข้อมูลปริมาณน้้าท่า : ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2545
พื้นที่ลุ่มน้้า
: 3,518 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย : รายปี 467.47 ล้านลูกบาศก์เมตร
ฤดูฝน 359.58 ล้านลูกบาศก์เมตร(พค. - ตค.)
ฤดูแล้ง 107.89 ล้านลูกบาศก์เมตร (พย. - เมย.)
3) ปริมาณน้าใต้ดิน
(1) จ้านวนบ่อน้้าตื้น บ่อขุด และบ่อน้้าบาดาลที่ยังใช้ได้อยู่
ปริมาณนาที่สูบข้นมาใช้
ลาดับที่
ประเภท
จานวนบ่อ
ต่อปี (ลบ.ม.)
1.
บ่อน้้าบาดาล
1.1 ส่วนตัว
1.2 สาธารณะ
รวม
2.

4,257
816
5,073

8,674,200

บ่อน้้าตื้น
1.1 ส่วนตัว

2,798

1.2 สาธารณะ

526

รวม

3,324

1,628,400

รวมทังหมด

8,397

10,302,600

(2) คุณภาพน้้าบาดาล
 ความเป็นกรด–ด่าง อยู่ในช่วง 5.50 - 12.2 มิลลิกรัม/ลิตร
 ปริมาณเหล็ก
อยู่ในช่วง 0.01 - 422 มิลลิกรัม/ลิตร
 ปริมาณสารละลาย อยู่ในช่วง 2.00 - 37,118 มิลลิกรัม/ลิตร
 ความกระด้าง
อยู่ในช่วง 1.00 - 8,800 มิลลิกรัม/ลิตร
 ปริมาณคลอไรด์ อยู่ในช่วง 1.00 - 20,700 มิลลิกรัม/ลิตร
 ปริมาณไนเตรท
อยู่ในช่วง 0.30 - 740 มิลลิกรัม/ลิตร
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(3) ศักยภาพของแหล่งน้้าใต้ดิน
(3.1) พื้นที่รับน้้าและปริมาณน้้าไหลลงสู่แหล่งน้้าบาดาล
ปริมาณนาฝนเฉลี่ย
ปริมาณนาฝนที่
ลาดับ
พืนที่ชันนา
ไหลซ้มลงสู่แหล่ง
ประเภทชันนา
(ล้าน ลบ.
ที่
(ตร.กม)
นาบาดาล
(มม.)
ม.)
(ลบ.ม.)
1. ชั้นหินร่วน
341.61
1,115.44
381.05
38.10
2. ชั้นหินแข็ง
3,001.76
1,115.44
3,348.30
167.41
รวม
3,343.37
1,115.44
3,729.35
205.51
(3.2) ปริมาณน้้าบาดาลที่กักเก็บ
ค่าการ
ปริมาณนา (ล้าน ลบ.ม.)
พืนที่ เปลี่ยนแปลง
ลาดับ
ประเภท
ชันนา
ระดับนา
ที่เก็บกัก ที่พัฒนาได้ ที่สูบ
ที่
ชันนา
(ตร.กม) เฉลี่ย (มม.)
ข้นมา
ใช้ได้
1. ชั้นหินร่วน
341.61
2.33
127.35
15.28
10.30
2. ชั้นหินแข็ง
3,001.76
2.39
143.48
17.22
รวม
3,343.37
2.36
270.83
32.50
10.30
3.2 ทรัพยากรป่าไม้
1) พืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
พื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง 3,518.00 ตร.กม. 2,198,750 ไร่
(1.1) ป่าอุทยานแห่งชาติ 898.28 ตร.กม. 561,425 ไร่ 25.53 %
(1.2) ป่าสงวนแห่งชาติ 187.04 ตร.กม. 116,900 ไร่ 5.32 %
รวม 1,085.32 ตร.กม. 678,325 ไร่ 30.85 %
2) ประเภทของป่า
(2.1) ป่าไม่ผลัดใบ เรียกว่า ป่าดงดิบ
(2.2) ป่าผลัดใบ แบ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
3) สถานภาพของป่าไม้ ลุ่มน้้าล้าตะคองมีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่ลุ่มน้้าเท่ากับ 0.3085 ซึ่งน้อยกว่า 0.33 ถือว่าสถานภาพป่าไม้มีปัญหาในระดับความรุนแรง
มาก
อัตราส่วนระหว่างพืนที่ป่าไม้ต่อพืนที่ลุ่มนา
ระดับความรุนแรง
> 0.66
ไม่รุนแรง
0.50 - 0.66
รุนแรงน้อย
0.33 - 0.49
รุนแรงปานกลาง
< 0.33
รุนแรงมาก
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3.3 ทรัพยากรดิน
(1) กลุ่มชุดดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก
- พื้นที่ราบลุ่ม ประมาณ 42.9 % ของพื้นที่ลุ่มน้้า
- พื้นที่ดอนไร่ ประมาณ 50.4 % ของพื้นที่ลุ่มน้้า
- พื้นที่ภูเขา ประมาณ 3.3 % ของพื้นที่ลุ่มน้้า
- พื้นที่อยู่อาศัยอื่น ๆ (นอกกลุ่ม) ประมาณ 3.4 %
ของพื้นที่ลุ่มน้้า
(2) ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ส้าหรับนาข้าว ประมาณ 129,375 ไร่
- ส้าหรับพืชไร่ ประมาณ 1,268,750 ไร่
- ส้าหรับผลไม้ ประมาณ 1,270,000 ไร่
(3) ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการชลประทาน 1,586,250 ไร่
3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) พื้นทีเ่ กษตรกรรม ประมาณ 76.31 % ของพื้นที่ลุ่มน้้า
- นาข้าว
- พืชไร่
- ไม้ผลและไม้ยืนต้น
(2) พื้นที่ป่าไม้

ประมาณ

16.09 %

ของพื้นที่ลุ่มน้้า

(3) พื้นที่ชุมชน

ประมาณ

4.44 %

ของพื้นที่ลุ่มน้้า

(4) พื้นที่แหล่งน้้า

ประมาณ

1.67 %

ของพื้นที่ลุ่มน้้า

(5) พื้นที่อื่นๆ

ประมาณ

1.49 %

ของพื้นที่ลุ่มน้้า

4. แหล่งนาต้นทุน : ประกอบด้วยน้้าท่าจากล้าน้้าสายต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่ล้าตะคอง
พื้นที่รับน้้าฝน :
3,518 ตร.กม.
ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย : 467.5 ล้าน ลบ.ม./ปี
โครงการพัฒนาแหล่งน้้า :
ความจุในการกักเก็บน้้ารวม 368.35 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน
ขนาดใหญ่ : อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง
1 โครงการ
ขนาดกลาง : อ่างเก็บน้้าซับประดู่
2 โครงการ
อ่างเก็บน้้าห้วยบ้านยาง
ขนาดเล็ก :
69 โครงการ
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า :
3 โครงการ
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แผนงานในอนาคต : ความจุรวม ล้าน 0.24 ลบ.ม.
พื้นที่เพาะปลูก 9,276 ไร่
ขนาดกลาง : 2 โครงการ
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า : 1 โครงการ

ภาพที่ 3 แผนผังระบบลุ่มน้้าล้าตะคอง
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ตารางที่ 3 ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขตามล้าดับความส้าคัญของลุ่มน้้าล้าตะคอง
ปัญหาตามลาดับความสาคัญ

สาเหตุตามลาดับ
ความสาคัญ

แนวทางแก้ไขตามลาดับ
ความสาคัญ

1. ขาดแคลนน้า้ เพื่อการเกษตร

1. แหล่งกักเก็บน้า้ ไม่เพียงพอ
2. แหล่งกักเก็บน้้าตื้นเขิน
3. ฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตาม
ฤดูกาล
4. ตัดไม้ท้าลายป่า
5. ไม่มีระบบชลประทาน

1. ขุดลอกแหล่งน้้าธรรมชาติที่ตื้น
เขิน
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝาย
3. ขุดสระกักเก็บน้้า
4. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การใช้น้า
5. จัดหาแหล่งน้้าเพิ่ม

2. ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค
นอกพืน้ ที่บริการประปา

1. แหล่งกักเก็บน้า้ ไม่เพียงพอ
2. ไม่มีระบบประปา
3. แหล่งน้้าตืน้ เขิน
4. ประชาชนใช้นา้ ไม่ประหยัด
5.ป่าไม้ถูกท้าลาย

1. ก่อสร้างระบบประปา
2. ขุดลอกแหล่งน้า้ ที่ตื้นเขิน
3. ขุดสระกักเก็บน้้า
4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
น้้า
5. โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า

3. น้้าท่วมชุมชนที่อยู่อาศัย

1. ไม่มีระบบระบายน้า้
2. แหล่งน้้าตื้นเขิน
3. ระบบระบายน้้าอุดตัน
4. มีวัชพืชในแหล่งน้า้
5. มีสิ่งกีดขวางทางน้้า

1. ก่อสร้างทางระบายน้้า
2. ขุดลอกแหล่งน้า้ ที่ตื้นเขิน
3. รื้อสิ่งกีดขวางทางน้า้ ออก/
แขวนบานประตู
4. ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้า
5. ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้า้

4. คุณภาพน้้าเพื่อกิจกรรมอืน่ ๆ

1. น้้าเสียจากชุมชน
2. น้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. การก้าจัดวัชพืชไม่ต่อเนื่อง
มีวัชพืชมาก
4. การใช้สารเคมี

1. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
2. ออกกฎระเบียบ
3. สร้างจิตส้านึก
4. อบรมให้ความรู้
5. ก้าจัดวัชพืช

5. ขาดแคลนน้้าประปาในพืน้ ที่บริการ 1. ปริมาณน้้าใต้ดินไม่เพียงพอ
ประปา
2. ระบบประปาขนาดเล็ก
เกินไป
3. แหล่งน้้าดิบไม่เพียงพอ
4. ขาดงบประมาณ

1. ก่อสร้าง/ขยายระบบประปา
2. ขุดเจาะบ่อบาดาล
3. ก่อสร้างอ่างเก็บน้า้
4. ก่อสร้างภาชนะกักเก็บน้้า
5. ขุดลอกแหล่งน้้าที่ตื้นเขิน

ที่มา : โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล, 2548
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสือ อภิชาติเกรียงไกร (2543) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้้า กรณี พื้น ที่ลุ่มน้้ าล้าตะคอง จั ง หวัด นครราชสีมา โดยมี วัตถุป ระสงค์ส้ าคัญคื อ
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคองมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้าค่อนข้างน้อยหรือน้อยมากทั้งในบทบาทการน้าเสนอปัญหาหรือ
เข้าร่วมประชุ มเพื่อค้นหาสาเหตุ บทบาทในการร่วมวางแผนด้าเนินการ บทบาทในการออก
ค่ า ใช้ จ่ า ย บทบาทในการออกแรงหรื อ เข้ า ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา บทบาทในการร่ ว มติ ด ตามหรื อ
ประเมินผล การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มักมีแรงจูงใจจากส่วนราชการ ทั้งนี้เพราะประชาชนมี
ความคิดว่าหน้าที่ในการจัดการเป็นเรื่องของหน่วยราชการเท่านั้น ประชาชนไม่ควรยุ่งเกี่ยว แต่
หากหน่วยการราชการใด ๆ มาชักชวนหรือขอร้องก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือด้วย ส่วนใหญ่แล้วยังไม่
มีโครงการความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นระบบและจริงจัง จะมีแต่โครงการระยะสั้น ในรูปแบบ
ง่ าย ๆ ตามนโยบายเฉพาะหน้า บทบาทของประชาชนยั ง ไม่ไ ด้รับ การส่ง เสริม อย่างจริง จั ง
ในขณะที่หน่วยงานราชการระดับล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้า
และองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากขึ้น และได้พยายามที่จะผสานบทบาทของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรลุ่มน้้าล้าตะคองนี้ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ แต่ยังไม่ประสบความส้าเร็จ
เพราะการก้าหนดบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละภาคส่วนนั้นยังไม่ได้เริ่มแต่อย่างใด โอกาสต่าง ๆ ยัง
เป็นเพียงข้อบัญญัติในนโยบายและกฏหมายเท่านั้น
เนตรนภา รัตนโพธานันท์ (2542) ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ น้าในล้า ตะคอง ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ น้าในล้าตะคอง และ
ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์ในล้าตะคองของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สรุป
ผลการวิจัยได้ว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์ น้าในล้าตะคองที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมคิดเป็นร้อยละ 78.67 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์
น้้าในล้าตะคอง ได้แก่ อายุ อาชี พ ระดับ การศึกษา รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน จ้านวนสมาชิ กใน
ครัวเรือน ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง ทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง
ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ
0.0001 ส่ ว นตั ว แปรเพศ ระยะเวลาที่ อ ยู่ อ าศั ย ประสบการณ์ ที่ เ คยเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากน้้าในล้าตะคอง และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าใน
ล้าตะคอง ไม่พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคองแต่อย่างใด
สุรชัย ชอบชื่น รอ. (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลในการ
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1. การมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากประชาชนที่
เป็นหัวหน้าครัวเรือนได้รับฟังข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งออกไปท้างานเพื่อหารายได้
ให้กับครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน จึงท้าให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาไม่เ ป็นไปตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขั้นตอน พบว่าขั้นตอนการริเริ่มพัฒนา ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา ขั้นตอนการด้าเนินงานการ
พัฒ นา และขั้นตอนการรับ ผลประโยชน์จากการพัฒ นา อยู่ในระดับ ปานกลางแต่ขั้นตอนการ
ประเมินผลจากการพัฒนา อยู่ในระดับน้อย 2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลในการพัฒนาท้ องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏผลดังนี้ 2.1
จ้ า แนกโดยเพศ โดยภาพรวม พบว่ า แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 อาจ
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เนื่องมาจากสังคมให้การยอมรับเพศชายมากกว่าเพศหญิง และยอมรับแนวความคิดของเพศชาย
มากกว่า จึงท้าให้เพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแตกต่างจากเพศชาย ยกเว้นกิจกรรมที่
เกี่ ย วกั บ เพศหญิ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นขั้ น ตอน พบว่ า ขั้ นตอนการวางแผนพั ฒ นา ขั้ น ตอนการ
ประเมินผลจากการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขั้นตอนการ
ริเริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการด้าเนินงานการพัฒนา ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ จากการพัฒนา
พบว่าไม่แตกต่างกัน 2.2 จ้าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากประชาชนมีอายุต่้ากว่า 30 ปี จะให้ความส้าคัญกับการมีส่วน
ร่วมน้อยเพราะจะมุ่งแต่ออกไปท้างานหรือออกไปขายแรงงานนอกถิ่นมากกว่าประชาชนที่มีอายุ
อยู่ในระดับ 40-49 ปี จะมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ การกล้า
ตัดสินใจ การแสดงออก และการยอมรับของชุมชน 2.3 จ้าแนกตามรายได้ โดยภาพรวม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีรายได้น้อยจะมุ่ง
แต่ท้างานหาเงินเพิ่มให้ครอบครัว เพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะมีรายได้น้อย อีกทั้งมีอาชีพเป็น
เกษตรกรเป็นหลักต้องด้าเนินอาชีพตามฤดูกาลของธรรมชาติ จึงให้ความสนใจในกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมไม่มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าขั้นตอนการิเริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการวางแผน
พัฒนา ขั้นตอนการด้าเนินงาน การพัฒนา ขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ขั้นตอน
การประเมินผลจากการพัฒ นา แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.4
จ้าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อาจเนื่องจากประชาชนที่มีความรู้ในระดั บประถมศึกษาต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ
หรือได้รับความรู้และการสนับสนุนจากการพัฒ นาเพราะรายได้น้อยจึงท้าให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากกว่าประชาชนที่มีระดับความรู้สูงกว่าและมีรายได้จากความรู้มากกว่า เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ขั้นตอนริเ ริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการวางแผนพัฒ นา ขั้นตอนการด้าเนินงานการ
พัฒนา ขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ส่วนขั้นตอนการประเมินผลจากการพัฒนา
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นการจ้ า แนกตามระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น อาจ
เนื่องมาจากเกิดความรัก ความผูกพันกับถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจึงอยากจะพัฒนาชุมชนของตนให้เกิด
ความเจริญความสะดวกสบายให้เหมือนกับชุมชนอื่น ๆ และเกิดความรักความผูกพันในชุมชน
ระหว่า งผู้ น้า กับ ผู้ตาม จึง ท้า ให้ ตัว แปรระยะเวลาที่อ ยู่ในพื้น ที่ไ ม่มี ผลต่อ การมีส่ วนร่ว ม เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่าขั้นตอนด้าเนินงานการพัฒนา ขั้นตอนการประเมินผลจากการ
พัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 ส่วนขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการ
วางแผนพัฒนา ขั้นตอนการรับประโยชน์จากการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ประชา อินทร์แก้ว และคณะ (2539) ได้ศึกษาสภาพการตั้ง ถิ่นฐานและคิดเห็น
เกี่ยวกับ การตั้ง ถิ่นฐานใหม่ของประชากรในชุ มชนแออัดริ มฝั่ง ล้าตะคอง ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา พบว่าตัวล้าตะคองที่ไหลผ่านเขตเทศบาลถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างทั้ง ของทาง
ราชการและเอกชน พื้ น ที่ ริ ม ฝั่ ง ล้ า ตะคองอั น เป็ น ที่ ส าธารณะ เป็ น บริ เ วณแคบ ๆ เป็ น ที่ ตั้ ง
บ้านเรือนชั่วคราวและกึ่งถาวรจ้านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณที่ติดอยู่กับชุมชนใหญ่ เช่น
ชุมชนทุ่งสว่าง ศาลาลอย ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 ลักษณะของบ้านเรือนมีโครงสร้างไม่แข็งแรง
ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน บ้านอยู่ชิดติดกันเรียงรายไปตามความยาวของล้าน้้า เป็นการตั้งถิ่นฐาน
ในลักษณะที่ไม่มีการวางแผน ประมาณ 1 ใน 5 ของบ้านทั้งหมดไม่มีบ้านเลขที่ ผลการวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้า มีอาชีพหลักรับจ้างและค้าขาย มีรายได้
โดยเฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 10,000 บาท ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว และ
เป็นบ้านของตนเอง รองลงมาเป็นบ้านเช่าและบ้านของญาติพี่น้อ ง ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
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ครึ่งหนึ่งเป็นที่สาธารณะ 4 ใน 5 ของบ้านทั้งหมด ตั้งอยู่ห่างจากล้าตะคองไม่เกิน 10 เมตร
ครึ่งหนึ่งสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 1 ใน 4 เพิ่งสร้างขึ้นในช่วงไม่เกิน 5 ปี มา
นี้เอง ภูมิล้าเนาเดิมของประชากร ส่วนมากอยู่ในอ้า เภอเมืองนครราชสีมา เหตุที่ย้ายมาเพราะมี
ช่องทางท้ามาหากินและมีงานท้า ความรู้สึกของประชากรที่มีต่อชุมชน ส่วนมากชอบเพราะอยู่
ใกล้แหล่งความเจริญและรายได้ดีกว่าเดิม ไม่เคยคิดที่จะย้ายกลับภูมิล้าเนาเดิม มีเพียง 1 ใน 4
ที่เคยคิดและเคยปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับการย้ายกลั บภูมิล้าเนาและย้ายไปอยู่ที่อื่น ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งหมดยินดีที่จะย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่รัฐจัดให้ โดยหวังว่าที่ใหม่จะดีกว่าที่เดิม และ
จะท้าให้มีโ อกาสมีที่ดินเป็นของตนเอง ทั้ง นี้แหล่ง ที่อยู่ใหม่ควรอยู่ใกล้กับตัวเมือง ประชาชน
ส่วนมากต้องการให้มีประปา ไฟฟ้า ที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ระบบบัดน้้าเสีย และก้าจัดน้้าโสโครก
โทรศัพท์สาธารณะ ระบบขนส่ง ศูนย์พัฒนาอาชีพ ศูย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่น อยู่ใน
บริเวณพื้นที่เดียวกันด้วย
เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม (2551) ศึกษาการจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าล้าตะคองแบบ
บูรณาการ พบว่าลุ่มน้้าล้าตะคองเป็นลุ่มน้้าที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน้้าและอาจเกิดความขัดแย้ง
ในการใช้น้าขึ้น เนื่องจากความต้องการน้้าในภาพรวมมีมากกว่าปริมาณน้้าต้นทุนในลุ่มน้้าคิดเป็น
109.34 ล้านลบ.ม. ในอนาคต (พ.ศ. 2567) ลุ่มน้้าล้าตะคองจะมีจ้านวนประชากร 974,900 คน
และมีความต้องการน้้า 324.63 ล้านลบ.ม. โดยเป็นความต้องการน้้าเพื่อการผลิต (เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม) 184.26 ล้านลบ.ม. น้้าเพื่อประชากร 83.77 ล้านลบ.ม. และน้้าเพื่อธรรมชาติ
56.64 ล้านลบ.ม. ในการศึกษาระดับเมือง พบว่าเมืองนครราชสีมามีความเป็นเมืองสูงการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย โดยมีการลดลง
ของพื้นที่เกษตรกรรมเฉลี่ย 2.76 ตารางกิโลเมตร/ปี แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะมี
เพียงการใช้พื้นที่เพื่อพานิช กรรม และที่อยู่อาศัยเท่านั้น และอาจต้องมีการขยายพื้นที่เทศบาล
ออกไปประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร เพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในด้านของความ
ต้องการใช้น้ามีปริมาณ 59.18 ล้านลบ.ม. โดยปัจจุบันประชากรมีอัตราการใช้น้าคิดเป็น 3.58
ลิตร/คน/วัน ซึ่งถึงแม้ว่าในอนาคตแนวโน้มจ้านวนประชากรจะลดลงก็ตาม แต่อัตราการใช้น้า
กลับเพิ่มสูงขึ้น (513 ลิตร/คน/วัน) ในด้านการศึกษาการพัฒนาพื้นที่แบ่งพื้นที่ลุ่มน้้าออกเป็น 3
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ ยว พื้นที่พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม และพื้นที่พัฒนาเพื่อ
การพัฒนาเมืองและเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ที่มีการใช้น้ามากที่สุด คือ พื้นที่กลุ่มการพัฒนาเมือง
และเกษตรกรรม โดยการใช้น้าในปัจจุบันและความต้องการน้้าในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 78.73
และ 114.10 ของปริมาณน้้าเก็บกักเฉลี่ยในอ่างเก็บน้้าตามล้าดับ แนวทางการพัฒนาพื้นที่และ
ทรัพยากรน้้าเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้้าจ้าเป็นต้องควบคุมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่และ
จัดการทรัพยากรน้้าทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานทั้งในพื้นที่เหนือเขื่อน ซึ่งการใช้น้าในพื้นที่จะมีผล
ต่อปริมาณน้้าต้นทุนของพื้นที่ท้ายน้้า รูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ท้ายเขื่อนที่จะไม่ก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนน้้า คือการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถท้าได้ตามแผนพัฒนาที่ก้าหนดไว้โดยมีเงื่อนไข
และการพัฒนาเกษตรกรรมเป็นการใช้น้าเฉพาะฤดูแล้งและไม่มีการขยายพื้นที่ชลประทาน การใช้
น้้าเพื่อประชากรเป็นไปในอัตราที่ก้าหนด และน้้าเพื่อธรรมชาติเป็นการใช้น้าเพียงร้อยละ 10 ของ
ปริมาณน้้าใช้ จริง โดยปริมาณน้้าเก็บ กักในอ่า งเก็บ น้้าล้าตะคองจะต้ องมีป ริมาณไม่น้อยกว่ า
171.02 ล้านลบ.ม.
ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทคณะกรรมการชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน ท้าให้บทบาท
การจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนเมืองแตกต่างกัน คณะกรรมการชุมชนเมืองที่
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ได้ รับ การสนั บ สนุ นด้ า นการให้ค้ า แนะน้ า ปรึ ก ษา ด้ า นงบประมาณ ด้า นข้อ มูล ข่ าวสาร และ
แรงงาน จากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าจะมีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก
เพลงพิณ มั่นอยู่ (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต้าบลเขตจังหวัดพะเยา พบว่า
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานด้านสิ่ งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้าน
ข้อมูลข่าวสาร โดยมีอิทธิพลเชิงบวก กล่าวคือการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
มาก ท้ า ให้ ค ณะกรรมการฝ่ า ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมในระดับมาก
ส้านักประเมินผล ส้ านักงบประมาณ (2540) ได้ป ระเมินผลการปฏิบัติง านของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล จากการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุ นของรัฐประจ้าปี 2539
พบว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ งิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมา
ได้แก่การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้้า ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท้า การคิดเป็น
ร้อยละ 18.2 และ 14.1 ตามล้าดับ ส่วนความพร้อมในการปฏิบัติงานขององค์การด้านต่าง ๆ
พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรในองค์การยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะ และประสบการณ์ใน
การด้าเนินการพัฒนาพื้นที่ ท้าให้ผลการด้าเนินงานด้านระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุม
ขาดความชัดเจน ท้าให้เกิดปัญหาในการด้าเนินงาน
ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้าได้แก่ งบประมาณที่
จัดสรรเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการด้าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ
และยังพบว่าการจัดการทรัพยากรน้้าของหน่วยงานแบบที่ด้าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จะมี
ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรน้้าน้อยกว่าหน่วยงานที่มีการจัดรูปแบบในลักษณะเครือข่าย
ระหว่ า งองค์ ก ร โดยการจั ด ระบบประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และภาค
ประชาชน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน สภาพความเป็นอยู่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าของ
ชุมชน ประวัติชุมชน โครงสร้างทางพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรน้้า
ศึกษาการบริหารจัดการ ดูแล รักษา ฟื้นฟู การจัดสรร ความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ การระดมทรัพยากรน้้าในพื้นที่ และกฎระเบียบ เงื่อนไข ในการเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า
ศึกษาบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้า
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาการบริหารจัดการน้าของชุมชน ในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงส้ารวจ (Exploratory Research)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง
จ้านวน 240 คน โดยเน้นหมู่บ้านที่อยู่ติดลุ่มน้าล้าตะคอง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี คื อ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในพื นที่ ลุ่ ม น้ า
ล้าตะคอง จ้านวน 584 ราย (ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค 5, 2553)
2. การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทังนีจากข้อมูลข้างต้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อย
ที่สุดที่ยอมรับได้ ว่าเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้นัน ผู้วิจัยใช้สูตรการค้านวณจาก
สูตรอย่างง่าย (สุวิมล ติรกานันท์, 2544 : 154) ได้ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (α = .05, zα/2 = 1.96) โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% (หมายความ
ว่า ความแตกต่างระหว่างค่าพารามิเตอร์ของประชากรกับ ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5%)
ตามสูตร
n

เมื่อ

N
1  Ne 2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะท้าการศึกษา
N = จ้านวนประชากรในการศึกษา จ้านวน 584 หมู่บ้าน
e = ความคลาดเคลื่อนที่ก้าหนด 0.05 (5%)
แทนค่า n =
584
1+584(0.05)2
=
237
ดังนัน กลุ่มตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครังนี มีทังสินอย่างน้อย 237 คน ผู้วิจัยจึงได้
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างส้าหรับการวิจัยครังนีไว้จ้านวนทังสิน 240 คน โดยเน้นหนักในพืนที่หมู่บ้าน
ที่อยู่ติดล้าตะคองเป็นหลัก จากนันใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sample) เพื่อท้า
การจับสลากจากรายชื่อของหมู่บ้าน
n

=

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครังนี ได้ให้ความส้าคัญกับการศึกษาข้อมูล โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิง
ส้ารวจ (Exploratory Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการทรัพยากรน้าของ
ชุ มชนในทุ ก ๆ ด้ าน ทังข้อ มูล ปฐมภูมิ และข้ อมูล ทุติ ยภู มิโ ดยการทบทวนข้อ มูล และวิเ คราะห์
เบืองต้น ผู้ศึกษาจึงได้ก้าหนดเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี
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ส่วนที่ 1 วิธีการสังเกต (Observation) ประกอบด้วย
- สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
- วิถีชีวิต การด้ารงชีพ
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมชุมชน
- ความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมในชุมชน
- สภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าและสภาพของทรัพยากรอื่น
เช่น ที่ดิน ป่าไม้
- บทบาท พฤติกรรมของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์กร
ชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้า
- บทบาทพฤติกรรมของสมาชิก การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้า
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) โครงสร้างแบบสอบถามประกอบ
- เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งท้าควบคู่ไปกับการสังเกต โดยโครงสร้างของ
ค้าถาม ประกอบด้วย
- ลักษณะของชุมชน โครงสร้างพืนฐานทางสังคม วิถีการด้ารงชีพ
- สภาพแวดล้อมของทรัพยากรน้า สภาพการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากร
น้าและสภาพทั่วไป
- วิธีการจัดการทรัพยากรน้าของชุมชน
- บทบาท การมีส่วนร่วมของผู้น้าชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้า
- บทบาท การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรน้า
- ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการน้า

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี แบ่งเป็น 2 ลักษณะตามแหล่งที่มาของ
ข้อมูล โดยมีขันตอนดังนี
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยใน
พืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง ประกอบด้วย แบบสอบถามจากผู้น้าชุมชนแบบเป็นทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน
จ้านวน 240 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารรายงาน สื่อ สิ่งพิมพ์ ต้ารา เอกสารทางราชการ ข้อก้าหนด กฎหมาย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมแล้วมาด้าเนินการดังต่อไปนี
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ท้ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ าก
แบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency Distribution)และการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage Distribution)
เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้วน้าเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบ
ค้าอธิบาย
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2. การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ท้า การตรวจสอบสามเส้ า ด้า นข้ อมู ล (data
triangulation) โดยน้าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบกัน และท้า
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้าน
ต่ า ง ๆ กั น เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล เรื่ อ งเดี ย วกั น และท้ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง เอกสารอื่ น
ประกอบด้วย หากข้อมูลที่ได้รับมีความแตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน ผู้วิจัยต้องเข้าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลอีกครัง เพื่อน้ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
3. น้าค้าตอบจากการประมวลข้อมูลทังหมดจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว
สรุปรวบยอดอีกครังหนึ่ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและการใช้ประโยชน์ ระบบการ
จัดการทรัพยากรน้้า การมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ชุมชนลุ่มน้้าล้าตะคอง โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง นอกจากแบบสอบถามจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปแล้ว
ผู้วิจัยยังได้ก้าหนดหัวข้อส้าหรับกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลด้านลึก เพื่อรับทราบถึงข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับการสภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพื้นที่
ลุม่ น้า้ ล้าตะคอง
ดัง นั้นผลจากการศึก ษาในครั้ง นี้ผู้ วิจัยต้ องการที่จะน้ าเสนอภาพของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคองตามที่เป็นอยู่ ผลการวิจัยจะได้น้าเสนอ
ตามล้าดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 240 คน ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง ระดับการศึกษา
เพศ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 84.3
จ้านวน 202 ราย รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 15.7 จ้านวน 38 ราย ตามล้าดับ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามเพศ
เพศ
จ้านวน
ร้อยละ
ชาย
202
84.3
หญิง
38
15.7
รวม
240
100
อายุ ประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี ร้อยละ 52.6
จ้านวน 126 ราย รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.8 จ้านวน 108 ราย และกลุ่มอายุต่้า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 2.6 จ้านวน 6 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามอายุ
อายุ
จ้านวน
ร้อยละ
ต่้ากว่า 30 ปี
6
2.6
31 - 50 ปี
126
52.6
51 ปีขนึ้ ไป
108
44.8
รวม
240
100
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ระดับการศึกษา ประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 29.2 จ้านวน 70 ราย รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อย
ละ 23.3 จ้านวน 56 ราย มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 17.1 จ้านวน
41 ราย มีระดับ การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 13.8 จ้านวน 33 ราย มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 12.1 จ้านวน 29 ราย มีระดับการศึกษาแบบ
อื่น ๆ ร้อยละ 2.5 จ้านวน 6 ราย และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2 จ้านวน
5 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจ้านวนร้อยละของระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จ้านวน
ร้อยละ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
41
17.1
มัธยมศึกษาตอนต้น
70
29.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
56
23.3
อนุปริญญา/ปวส
29
12.1
ปริญญาตรี
33
13.8
สูงกว่าปริญญาตรี
5
2
อื่น ๆ
6
2.5
รวม
240
100
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง ประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ 21 ปีขั้นไป ร้อยละ 89.6 จ้านวน 215 ราย รองลงมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 10 –
20 ปี ร้อยละ 8.3 จ้านวน 20 ราย และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่้ากว่า 10 ปี ร้อยละ 2.1 จ้านวน 5
ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน
อายุ
จ้านวน
ร้อยละ
ต่้ากว่า 10 ปี
5
2.1
10 – 20 ปี
20
8.3
21 ปีขึ้นไป
215
89.6
รวม
240
100
ตอนที่ 2 ข้อมูลชุมชน
อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 73.8 จ้านวน
177 ราย รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 23.8 จ้านวน 57 ราย ประกอบอาชีพเป็น
เจ้าของธุรกิจ /ค้าขายร้อยละ 2 จ้านวน 5 ราย และรับราชการร้อยละ 0.4 จ้านวน 1 ราย
ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามอาชีพของประชาชนในชุมชน
อาชีพ
จ้านวน
เกษตรกรรม
177
รับจ้าง
57
รับราชการ
1
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย
5
รวม
240

ร้อยละ
73.8
23.8
0.4
2
100

ฐานะทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะปานกลางร้อยละ 88.3
จ้านวน 212 ราย รองลงมาอยู่ในฐานะยากจนร้อยละ 7.9 จ้านวน 19 ราย และอยู่ในฐานะดี
ร้อยละ 3.8 จ้านวน 9 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ฐานะทางเศรษฐกิจ
จ้านวน
ร้อยละ
ดี
9
3.8
ปานกลาง
212
88.3
ยากจน
19
7.9
รวม
240
100
การใช้น้าจากแหล่งน้้า ในการอุปโภค – บริโภค ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้น้าจาก
น้้าประปาร้อยละ 41.3 จ้านวน 99 ราย รองลงมาใช้ น้าจากล้าตะคองโดยตรงร้อยละ 27.1
จ้านวน 65 ราย จากน้้าบาดาลร้อยละ 18.8 จ้านวน 45 ราย จากน้้าฝนร้อยละ 9.6 จ้านวน
23 ราย ซื้อจากรถขายน้้าร้อยละ 2.0 จ้านวน 5 ราย และอื่น ๆ ร้อยละ 1.3 จ้านวน 3 ราย
ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกการใช้น้าในการอุปโภค-บริโภคของคนในชุมชน
การใช้น้าจากแหล่งน้้า
จ้านวน
ร้อยละ
จากล้าตะคองโดยตรง
65
27.1
จากน้้าประปา
99
41.3
จากน้้าบาดาล
45
18.8
จากน้้าฝน
23
9.6
ซื้อจากรถขายน้้า
5
2.0
อื่น ๆ
3
1.2
รวม
240
100
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าล้าตะคองของคนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร
ร้อยละ 63.8 จ้านวน 153 ราย รองลงมาใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคในครัวเรือนร้อยละ 38.8 จ้านวน
93 ราย ใช้เป็นแหล่งท้าการประมงร้อยละ 64 จ้านวน 26.7 ราย ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร้อย
ละ 25.0 จ้านวน 60 ราย ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยร้อยละ 19.6 จ้านวน 47 ราย และอื่น ๆ
ร้อยละ 6.3 จ้านวน 15 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าล้าตะคองของคนใน
ชุมชน
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
จ้านวน
ร้อยละ
N=240
การเกษตร
153
63.8
อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน
93
38.8
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
60
25.0
เป็นแหล่งท้าการประมง
64
26.7
อื่น ๆ
15
6.3
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย
47
19.6
ปัญหาที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง ส่วนใหญ่คือปัญหาน้้าเสียร้อยละ 29.1 จ้านวน
70 ราย รองลงมาปัญหาน้้าขาดแคลนร้อยละ 24.1 จ้านวน 58 ราย ปัญหาแหล่งน้้าตื้นเขิน
ร้อยละ 21.3 จ้านวน 51 ราย ปัญหาการรุกที่ล้าตะคองร้อยละ 9.6 จ้านวน 23 ราย ปัญหาน้้า
ท่วม ร้อยละ 7.5 จ้านวน 18 ราย ปัญหาการแย่งชิงน้้าร้อยละ 6.7 จ้านวน 16 และปัญหาอื่น ๆ
ร้อยละ 1.7 จ้านวน 4 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามปัญหาที่พบในล้าตะคอง
ปัญหาที่พบในแหล่งน้้า
จ้านวน
ร้อยละ
ปัญหาน้้าเสีย
70
29.1
ปัญหาน้้าขาดแคลน
58
24.1
ปัญหาน้้าท่วม
18
7.5
ปัญหาการแย่งชิงน้้า
16
6.7
ปัญหาแหล่งน้้าตื้นเขิน
51
21.3
ปัญหาการรุกที่ล้าตะคอง
23
9.6
ปัญหาอื่น ๆ
4
1.7
รวม
240
100
ปัญหาที่ส่งผลกระทบมากที่สุดของคนในลุ่มน้้าล้าตะคอง ส่วนใหญ่พบว่าปัญหาขาด
น้้าท้าการเกษตรร้อยละ 41.3 จ้านวน 99 ราย รองลงมาปัญหาน้้าอุปโภค/บริโภคไม่สะอาดร้อย
ละ 25.4 จ้านวน 61 ราย ปัญหาน้้าท่วมร้อยละ 8.8 จ้านวน 21 ราย ปัญหาน้้าประปาไม่ไหล
และปัญหาน้้าเสียมีจ้านวนเท่ากันคือร้อยละ 8.3 จ้านวน 20 ราย ไม่มีปัญหาร้อยละ 7.1 จ้านวน
17 ราย และอื่น ๆ ร้อยละ 0.8 จ้านวน 2 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามปัญหาน้้าที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่
ปัญหาที่ส่งผลกระทบ
จ้านวน
ร้อยละ
ขาดน้้าท้าการเกษตร
99
41.3
น้้าประปาไม่ไหล
20
8.3
น้้าท่วม
21
8.8
น้้าเสีย
20
8.3
น้้าอุปโภค/บริโภค ไม่สะอาด
61
25.4
อื่น ๆ
2
0.8
ไม่มี
17
7.1
รวม
240
100
ประเภทที่ก่อให้เกิดปัญหาน้้าในพื้นที่มากที่สุด พบว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ร้อยละ 42.5 จ้านวน 102 ราย จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยร้อยละ 27.9 จ้านวน 67 ราย จาก
เกษตรกรรมร้อยละ 22.1 จ้านวน 53 ราย จากสถานบริการเอกชนต่าง ๆ ร้อยละ 4.2 จ้านวน
10 ราย และจากหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.3 จ้านวน 8 ราย ตามล้า ดับ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามประเภทที่ก่อให้เกิดปัญหาน้้าในพื้นที่
ต้นเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหา
จ้านวน
ร้อยละ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
67
27.9
โรงงานอุตสาหกรรม
102
42.5
เกษตรกรรม
53
22.1
สถานบริการเอกชนต่าง ๆ
10
4.2
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8
3.3
รวม
240
100
การรับรู้การเกิดปัญหาในล้าตะคองที่คนในชุมชนรับรู้จากสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่พบว่า
ประสบปัญหาด้วยตนเองร้อยละ 57.5 จ้านวน 138 ราย จากสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 43.3 จ้านวน
104 ราย จากอบต/เทศบาลร้อยละ 35.4 จ้านวน 85 ราย จากหน่วยงานราชการร้อยละ 31.3
จ้านวน 75 ราย จากวิทยุกระจายเสียงร้อยละ 27.9 จ้านวน 67 ราย จากหนังสือพิมพ์ร้อยละ
24.6 จ้านวน 59 ราย จากองค์กรพัฒนาเอกชนร้อยละ 6.3 จ้านวน 15 ราย และอื่น ๆ ร้อย
ละ 3.3 จ้านวน 8 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามสื่อต่าง ๆ ที่คนในชุมชนรับ รู้การเกิดปัญหาใน
ล้าตะคอง
ที่มาของการรับรู้ปัญหา
จ้านวน
ร้อยละ
N=240
ประสบปัญหาด้วยตนเอง
138
57.5
วิทยุกระจายเสียง
67
27.9
โทรทัศน์
104
43.3
หนังสือพิมพ์
59
24.6
นิตยสาร/วารสาร
11
4.6
อบต/เทศบาล
85
35.4
องค์กรพัฒนาเอกชน
15
6.3
หน่วยงานราชการ
75
31.3
อื่น ๆ
8
3.3
หน่วยงานราชการด้านน้้าที่คนในชุมชนลุ่มน้้าล้าตะคองรู้จักมากที่สุด ส่วนใหญ่พบว่า
หน่วยงานจากส้านักงานชลประทานที่ 8 ร้อยละ 59.6 จ้านวน 143 ราย รองลงมาส้านักงาน
ทรั พ ยากรน้้ า ภาค 5 ร้ อ ยละ 48.3 จ้ า นวน 116 ราย ส้ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อมจัง หวัดร้อยละ 35 จ้านวน 84 ราย ส้า นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จัง หวัดร้อยละ 23.3 จ้านวน 56 ราย ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลภาค 5 ร้อยละ 18.8
จ้านวน 45 ราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 ร้อยละ 16.3 จ้านวน 39 ราย
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 ร้อยละ 10 จ้านวน 24 ราย หน่วยราชการอื่น ๆ ร้อยละ 9.2
จ้านวน 22 ราย และศูนย์อุทกวิทยาและบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร้อยละ 4.2
จ้านวน 10 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามหน่วยงานทีค่ นในชุมชนรู้จัก
หน่วยงาน
จ้านวน
ร้อยละ
N=240
ส้านักงานชลประทานที่ 8
143
59.6
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 5
116
48.3
ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลภาค 5
45
18.8
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11
24
10
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
84
35
จังหวัด
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5
39
16.3
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
56
23.3
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10
4.2
ตอนล่าง
อื่น ๆ
22
9.2
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ความเชื่ อ มั่ น ที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานภ าครั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ล้าตะคอง พบว่าได้แต่ไม่สมบูรณ์ร้อยละ 48.7 จ้านวน 117 ราย รองลงมาเชื่อมั่นว่าแก้ไขได้ร้อย
ละ 45 จ้านวน 108 ราย และไม่ได้ร้อยละ 6.3 จ้านวน 15 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงจ้านวนและร้อยละของความเชื่อ มั่นที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ล้าตะคอง
ความเชื่อมั่น
จ้านวน
ร้อยละ
ได้
108
45
ไม้ได้
15
6.3
ได้แต่ไม่สมบูรณ์
117
48.7
รวม
240
100
คณะกรรมการลุ่มล้าตะคอง ประชาชนส่วนใหญ่เคยได้ยินร้อยละ 58.4 จ้านวน
140 ราย และไม่เคยได้ยินร้อยละ 41.6 จ้านวน 100 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามชื่อคณะกรรมการทีร่ ู้จัก
คณะกรรมการลุ่มน้้าในพื้นที่ลมุ่ น้า้ ล้าตะคอง
จ้านวน
ร้อยละ
เคยได้ยิน
140
58.4
ไม่เคยได้ยิน
100
41.6
รวม
240
100
คณะกรรมการภาคี เ ครื อ ข่ า ยผู้ ใ ช้ น้ า ล้ า ตะคอง ประชาชนส่ ว นใหญ่ เ คยได้ ยิ น
ร้อยละ 56.6 จ้านวน 136 ราย และไม่เคยได้ยินร้อยละ 43.4 จ้านวน 104 ราย ตามล้าดับ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามชื่อคณะกรรมการภาคีเครือข่ายที่รู้จัก
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้าล้าตะคอง
จ้านวน
ร้อยละ
เคย
136
56.6
ไม่เคย
104
43.4
รวม
240
100
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้าของล้าตะคอง
พบว่าไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมร้อยละ 52.9 จ้านวน 127 ราย และเคยเข้าไปมีส่วนร่วม ร้อยละ
47.1 จ้านวน 113 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงจ้านวนและร้อยละของคนในพื้นที่ทเี่ ข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้า
ของล้าตะคอง
การมีส่วนร่วม
จ้านวน
ร้อยละ
เคย
113
47.1
ไม่เคย
127
52.9
รวม
240
100
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สาเหตุที่เข้าไปมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้าล้าตะคอง พบว่าส่วน
ใหญ่ เ ป็ นผู้ น้ า และเข้ า ใจปั ญ หาร้อ ยละ 70 จ้ า นวน 168 ราย รองลงมาสมั ครใจเพราะเห็ น
ประโยชน์ ร้อยละ 17.5 จ้านวน 42 ราย ท้าตามค้าสั่งผู้น้าร้อยละ 4.2 จ้านวน 10 ราย เป็นวัฒ
ธรรมท้องถิ่นในการร่วมกันท้างานร้อยละ 3.8 จ้านวน 9 ราย อื่น ๆ ร้อยละ 2.5 จ้านวน 6 ราย
ได้รับการชักชวนร้อยละ 2 จ้านวน 5 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามเหตุผลที่เข้าไปมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากร
น้้าลุ่มน้้าล้าตะคอง
เหตุผลการเข้าไปมีส่วนร่วม
จ้านวน
ร้อยละ
ได้รับการชักชวน
5
2.0
สมัครใจเพราะเห็นประโยชน์
42
17.5
ท้าตามค้าสั่งผู้น้า
10
4.2
เป็นผู้น้าและเข้าใจปัญหา
168
70
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นในการร่วมกันท้างาน
9
3.8
อื่น ๆ
6
2.5
รวม
240
100
กิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่พบว่าขุดลอกล้าคลอง ร้อยละ 58.8 จ้านวน
141 ราย รองลงมาเป็นกิจกรรมเก็บขยะ ร้อยละ 55 จ้านวน 132 ราย ปลูกต้นไม้ ร้อยละ 48.3
จ้านวน 116 ราย บริจาคเงิน/สิ่งของ ร้อยละ 9.2 จ้านวน 22 ราย อื่น ๆ ร้อยละ 8.3 จ้านวน
20 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรน้้า
กิจกรรม
จ้านวน
ร้อยละ
N=240
ขุดลอกล้าคลอง
141
58.8
เก็บขยะ
132
55
ปลูกต้นไม้
116
48.3
บริจาคเงิน/สิ่งของ
22
9.2
อื่น ๆ
20
8.3
การเข้าไปมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่วนใหญ่พบว่าไม่ค่อยเข้าไปมีส่วนร่วม ร้อยละ
53.8 จ้านวน 129 ราย รองลงมาเข้าไปมีส่วนร่วมดี ร้อยละ 46.2 จ้านวน 111ราย ตามล้าดับ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามที่คนในชุมชนให้ความร่วมมือ
การเข้าไปมีส่วนร่วม
จ้านวน
ร้อยละ
เข้าไปมีส่วนร่วมดี
111
46.2
ไม่ค่อยเข้าไปมีส่วนร่วม
129
53.8
รวม
240
100
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สาเหตุที่คนในชุมชนไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่พบว่า ไม่มีข้อมูลร้อยละ 43.8
จ้านวน 105 ราย รองลงมาไม่ทราบข่าวหรือกิจกรรมร้อยละ 22 จ้านวน 53 ราย ไม่ทราบว่า
จะเข้า ไปอย่า งไรร้อ ยละ 10 จ้า นวน 24 ราย ไม่เ ข้ าใจปัญ หาร้อ ยละ 7.9 จ้า นวน 19 ราย
ขัดแย้งทางความคิดหรือวิธีการร้อ ยละ 6.6 จ้านวน 16 ราย ไม่มีเวลาว่างร้อยละ 4.1 จ้านวน
10 ราย ไม่เห็นประโยชน์ร้อยละ 2.9 จ้านวน 7 ราย ไม่มีค่าตอบแทนร้อยละ 2.5 จ้านวน 6
ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามสาเหตุที่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม
สาเหตุ
จ้านวน
ร้อยละ
N=240
ไม่มีข้อมูล
105
43.8
ไม่ทราบข่าวหรือกิจกรรม
53
22
ไม่ทราบว่าจะเข้าไปอย่างไร
24
10
ไม่เข้าใจปัญหา
19
7.9
ไม่เห็นประโยชน์
7
2.9
ไม่มีค่าตอบแทน
6
2.5
ไม่มีเวลาว่าง
10
4.1
ขัดแย้งทางความคิดหรือวิธีการ
16
6.6
รวม
240
100
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คนในชุมชนเห็นสมควรเข้าไปแก้ไขปัญหาล้าตะคอง ส่วนใหญ่
พบว่าทุกฝ่ายร่วมกันร้อยละ 78.4 จ้านวน 188 ราย รองลงมาเป็นหน่วยงานราชการร้อยละ 8.3
จ้านวน 20 ราย ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 7.9 จ้านวน 19 ราย
และผู้ก่อปัญหาในล้าตะคองร้อยละ 5.4 จ้านวน 13 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามผู้ที่เกี่ยวข้องที่ควรเข้าไปแก้ไขปัญหาล้าตะคอง
ผู้แก้ไขปัญหา
จ้านวน
ร้อยละ
หน่วยงานราชการ
20
8.3
ผู้ก่อปัญหาในล้าตะคอง
13
5.4
ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
19
7.9
ทุกฝ่ายร่วมกัน
188
78.4
รวม
240
100
การจั ด การแก้ ไ ขปั ญหาล้ า ตะคองที่ ค วรเป็ น หน้ า ที่ข องใคร ส่ ว นใหญ่พ บว่ า ทุ ก
องค์กรที่อยู่ใ นพื้นที่ล้าตะคองร่วมกันจัดการร้อยละ 71.7 จ้านวน 172 ราย รองลงมาอบต/
เทศบาลร่วมกับประชาชนจัดการร้อยละ 15 จ้านวน 36 ราย ชุมชนจัดการกันเองร้ อยละ 5
จ้านวน 12 ราย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดร้อยละ 6.3 จ้านวน 15 ราย อบต/
เทศบาลจัดการร้อยละ 1.3 จ้านวน 3 ราย ประชาชนต่างคนต่างแก้ไขปัญหาของตัวเองร้อยละ
0.8 จ้านวน 2 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามความเห็นในการแก้ปัญหาล้าตะคอง
ผู้แก้ไข
จ้านวน
ร้อยละ
ขุมชนจัดการกันเอง
12
5
อบต/เทศบาล จัดการ
3
1.3
ทุกองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ล้าตะคองร่วมกันจัดการ
172
71.7
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
15
6.3
อบต/เทศบาลร่วมกับประชาชนจัดการ
36
15
ประชาชนต่างคนต่างแก้ไขปัญหาของตัวเอง
2
0.8
รวม
240
100
ความเห็นในการร่วมกันจัดการปัญหาล้าตะคอง ส่วนใหญ่พบว่าดีขึ้นร้อยละ 83.3
จ้านวน 200 ราย รองลงมาไม่แน่ใจร้อยละ 15.9 จ้านวน 38 ราย และไม่ดีขึ้นร้อยละ 0.8
จ้านวน 2 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามความเห็นในการร่วมกันจัดการปัญหาล้าตะคอง
ความเห็น
จ้านวน
ร้อยละ
ดีขึ้น
200
83.3
ไม่ดีขึ้น
2
0.8
ไม่แน่ใจ
38
15.9
รวม
240
100
คนในชุ มชนได้มีการน้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดการทรัพยากรน้้าหรือไม่
พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร้อยละ 80.8 จ้านวน 192 ราย รองลงมามีการ
น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร้อยละ 19.2 จ้านวน 46 ราย ตามล้าดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่
28
ตารางที่ 28 แสดงจ้านวนและร้อยละจ้าแนกตามการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการทรัพยากร
น้้า
การน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการทรัพยากรน้้า
จ้านวน
ร้อยละ
มี
46
19.2
ไม่มี
192
80.8
รวม
240
100
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ของ
หมู่บ้านในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง
ผู้วิจัยได้ก้าหนดแบบสอบถาม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะคอง เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย จากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุป
ประเด็นส้าคัญได้ดังต่อไปนี้
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1. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการล้าตะคองที่ไม่ประสบผลส้าเร็จ พบว่า
1.1 แผนการบริหารจัดการลุ่มน้้าล้าตะคอง พบว่า ยังไม่มีความชัดเจน มีหลาย
หน่วยงานเข้ามาจัดการ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการลุ่มน้้า
ร่วมกันอย่างจริงจัง
1.2 ปัญหาการรุกล้้าล้าตะคอง พบว่ามีบ้านเรือน และสถานประกอบการรุกล้้า
เข้าไปในพื้นที่ล้าตะคอง เป็นเหตุให้พื้นที่ล้าคลองบางช่วงแคบมากท้าให้น้าไหลไม่สะดวก เมื่อเกิด
ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน ก็จะเกิดปัญหาน้้าเอ่อ ท่วม สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยใกล้กับล้าตะคอง และในขณะเดียวกันล้าตะคองบางช่วงก็ตื้นเขิน ไม่ได้รับการขุดลอก แต่ก็
มีข้อมูลบางหมู่บ้านที่ได้รับการขุดลอกซึ่งจะมีการขุดลอกเป็นช่วง ๆ ไม่ตลอดล้าน้้า ท้าให้พบว่า
หมู่บ้านบางแห่งก็ต้องการฝายกักน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ เมื่อมีฝกตกลงมา บางหมู่บ้านก็ต้องการ
ให้มีการขุดลอกล้าน้้า เพื่อป้องกันน้้าท่วม เป็นต้น
1.3 ขาดความรู้ความเข้าใจ พบว่าคนในพื้นที่ล้าตะคองยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และจิตส้านึกของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เป็นเหตุให้ต่างคนต่างแย่งกันใช้ และไม่เอื้อ
ให้มีการแบ่งปันส้าหรับผู้ที่อยู่ท้ายน้้าโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะแล้ง
1.4 ขาดการบังคับใช้กฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อผู้ประกอบการ หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่
หน่วยงานภาครัฐเองที่ ปล่อยของเสียลงสู่ล้าตะคองโดยไม่ผ่านการบ้าบัด และบังคับใช้กฎหมาย
ส้าหรับการรุกล้้าล้าตะคองด้วยเช่นกัน
1.5 ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบข่าวการด้าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในลุ่มน้้าล้าตะคอง
2. สิ่ง ที่ชุม ชนต้องการให้มีการด้าเนิน การในพืนที่ลุ่ม น้า ล้าตะคองมากที่สุด
พบว่า
2.1 การสื่อสารของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะ
คอง ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ชัดเจน ทั่วถึง สม่้าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ตระหนักรู้ร่วมกันในพื้นที่ ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในการ
จัดการน้้าของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และมีผลกระทบใน
อนาคต
2.2 ต้องสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีจิตส้านึกรับผิดชอบร่วมกันต่อทรัพยากรน้้า เพราะปัจจุบันไม่สามารถ
น้าน้้าขึ้นมาใช้โดยตรงได้ เนื่องจากน้้าในล้าคลองมีกลิ่น และไม่สะอาด
2.3 หน่วยงานราชการต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากชุมชนไม่เกิด
ความเชื่อมั่น และมองว่าหน่วยงานภาครัฐไม่จริงจังต่อการแก้ไขปัญหา และการด้าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ล้าตะคองต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร
2.4 ความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่าไม่ทราบว่าจะฟังหน่วยงานใด
เพราะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในพื้นที่ล้าตะคอง ท้าให้เกิดความสับสน
2.5 ล้าตะคองต้องได้รับการขุดลอกตลอดทั้งสาย เพื่อให้มีพื้นที่รับน้้ามากขึ้น
เพื่อป้องกันน้้าขาดแคลนในหน้าแล้ง และน้้าท่วมในหน้าฝน และควรต้องท้าฝายชะลอน้้าเป็น
ระยะเพื่อป้องกันน้้าหลาก ท้าให้ไม่สามารถกักเก็บน้้าได้ทันในช่วงหน้าฝน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ของ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของชุมชนในพืนทีล่ มุ่ นา้ ล้าตะคอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ท้าการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 240 คน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง และในการศึกษาครังนี
ได้อาศัยข้อมูลที่จ้าเป็น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสาร บันทึก หนังสือ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ
ในพืนที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องที่ศึกษา และข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความรู้สึกของประชาชนในพืนที่ที่ผู้วิจัยได้สังเกต และสัมผัสได้ในพืนที่
ศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษาวิจัย และมีการน้าเสนอผลการศึกษาในลักษณะ
ของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. สภาพทั่วไป การใช้ประโยชน์ และสภาพปัญหาในลุ่มน้า
ลุ่มน้าล้าตะคอง เป็นลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้ามูล มีพืนที่ประมาณ 3,518 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,198,550 ไร่ มีต้นก้าเนิดบริเวณสันปันน้าของลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่ม
น้านครนายก ไหลผ่านอ้าเภอปากช่ อง สีคิว สูงเนิน เมืองนครราชสีมา และบรรจบแม่น้ามูล
บริ เ วณอ้ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ล้ า ตะคองมี ค วามยาวตลอดสายรวม
ประมาณ 220 กิโลเมตร แหล่งน้าสาขาที่ส้าคัญมี 3 สาย ประกอบด้วย ห้วยซับประดู่ ห้วย
บ้านยาง และธารอโศก ลุ่มน้าล้าตะคองแบ่งขอบเขตลุ่มน้าย่อยออกเป็น 6 ลุ่มน้า ได้แก่
ล้าตะคองส่วนที่ 1 มีพืนที่ประมาณ 888 ตารางกิโลเมตร ซับประดู่ มีพืนที่ประมาณ 160 ตาราง
กิโลเมตร ห้วยบ้านยาง มีพืนที่ 29 ตารางกิโลเมตร ล้าตะคองส่วนที่ 2 มีพืนที่ประมาณ 1,382
ตารางกิโลเมตร ล้าตะคองส่วนที่ 3 มีพืนที่ 517 ตารางกิโลเมตร และธารอโศก มีพืนที่ประมาณ
542 ตารางกิโลเมตร
พืนที่ลุ่มน้าล้าตะคองแบ่งตามเขตการปกครอง จะครอบคลุมพืนที่ 584 หมู่บ้าน 65
ต้าบล 10 อ้าเภอ 3 จังหวัด ดังนี
- จังหวัดนครราชสีมา 7 อ้าเภอ 60 ต้าบล 579 หมู่บ้าน
- จังหวัดปราจีนบุรี 1 อ้าเภอ 3 ต้าบล 3 หมู่บ้าน
- จังหวัดนครนายก 2 อ้าเภอ 2 ต้าบล 2 หมู่บ้าน
ปริมาณน้าฝนรายปีโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1200.42 มิลลิเมตร โดยปริมาณฝน 976.72
มิลลิเมตร (ร้อยละ 81) เกิดในช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงกันยายน เป็นเดือนที่มีปริมาณฝน
สูงสุด และปริมาณฝน 223.70 มิลลิเมตร (ร้อยละ 19) เกิดขึนในช่วงฤดูแล้ง ส่วนปริมาณน้าท่า
โดยเฉลี่ยคิดเป็นรายปีเท่ากับ 467.47 ล้านลูกบาศก์เ มตร โดยปริมาณน้าท่า 359.58 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 77) อยู่ในช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณ
น้าท่าสูงสุด และมีปริมาณน้าท่า 107.89 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 23) ในฤดูแล้ง
ประชากรในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง พบว่าประชากรอ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มีจ้านวนมากที่สุด คือ 186,056 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 ของประชากรทังหมดในพืนที่ ลุ่มน้ า
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ล้าตะคอง รองลงมาคืออ้าเภอปากช่อง จ้านวน 112,450 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และอ้าเภอที่มี
ประชากรน้อยที่สุดคือ อ้าเภอขามทะเลสอ จ้านวน 24,567 คน คิดเป็นร้อยละ 5 (กรมการ
ปกครอง, 2552)
การประกอบอาชี พ ของประชาชนในพื นที่ ลุ่ม น้ า ล้ าตะคอง มี ก ารประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมอยู่ในช่วงร้อยละ 8.64 – 63.46 โดยอ้าเภอที่มีครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สู ง สุดคืออ้าเภอขามทะเลสอ คิดเป็นร้อยละ 63.46 รองลงมาได้แก่อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ
สูง เนิน และสีคิ ว คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 49.23, 35.42 และ 30.24 ตามล้า ดั บ โดยอ้ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา มีจ้านวนที่ขึนทะเบียนเกษตรกรน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.64 ของจ้านวนครัวเรือน
ทังหมด (กระทรวงมหาดไทย, 2551)
จากการส้ารวจสภาพทั่วไปของล้าตะคอง พบว่าล้าน้ามีลักษณะตืนเขินเป็นส่วนใหญ่
และมีสภาพขาดแคลนน้า ปริมาณน้ามีน้อย หากเป็นฤดูแล้งน้าจะมีสีด้าคล้าลักษณะเป็นน้าเสีย
โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านตัวอ้าเภอปากช่อง และอ้าเภอเมืองจะเห็นสีน้าด้าคล้าชัดเจนมาก ล้าน้า
บางช่วงมีลักษณะแคบและตืนเขินมาก และพบการบุกรุกล้าน้าเป็นระยะ ๆ ตลอดแนวล้าน้าตังแต่
ช่วงต้นน้าในอ้าเภอปากช่องจนถึงท้ายน้า โดยเฉพาะในเขตอ้าเภอเมืองพบการสร้างบ้านเรือนรุก
ล้าล้าน้าเป็นจ้านวนมาก โดยสภาพการตังบ้านเรือนรุกล้าล้าน้าส่งผลต่อลักษณะของล้าน้า การ
ไหลของน้า และการระบายน้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาน้าท่วมเสมอเมื่อมีฝนตกในพืนที่เป็นเวลา
ติดต่อกัน
ในลุ่มน้าล้าตะคอง จะพบว่ามีตะกอนเป็นจ้านวนมากเนื่องจากถูกพัดพามาจากพืนที่
ต้นน้า โดยสามารถสังเกตสภาพน้าได้อย่างชัดเจนในช่วงฤดูฝนที่น้ามีลักษณะสีน้าตาลแดง ขุ่น
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้าในล้าน้าที่เพิ่มขึนอย่างรวดเร็วในช่วงฝนตกและลดลงอย่าง
รวดเร็ วเมื่อ ฝนหยุ ด แสดงให้ เ ห็นถึ ง สภาพพืนที่รั บ น้ามี พืช ปกคลุมน้ อย จึ ง ไม่ส ามารถดูดซั บ
ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาและชะลออัตราการไหลบ่าของน้าผิวดินได้ จึงท้าให้มีการชะล้างหน้าดิน
เนื่องจากการตกของฝนและการกัดเซาะร่องน้าของน้าผิวดิน ผ่านพืนที่ที่มีความลาดชันสูงบริเวณ
ต้นน้า ตะกอนดินที่เกิดขึนจะถูกพัดพาและสะสมในล้าน้ามีแนวโน้มสูงขึน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพืนที่ต้นน้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลส้าคั ญที่แสดงถึงกิจกรรมของ
ประชากรบนพืนที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้าที่แตกต่างกัน อีกทังยังมีความสัมพันธ์
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการขยายตัวของพืนที่ในอนาคต
จากข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา และส้านักงานจังหวัดนครราชสีมา (อ้างถึงใน เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, 2551)
ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง ปี พ.ศ. 2536 –
2547 โดยจ้าแนกเป็นพืนที่เหนือเขื่อนล้าตะคองและพืนที่ท้ายเขื่อนล้าตะคอง สรุปได้ดังนี
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ตารางที่ 29 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้าล้าตะคอง ปี พ.ศ. 2536 – 2547
การ
ปี
2536
ปี
2547
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปลี่ยนแปลง
ตร.กม.
1,430
928.79
470.04
31.17
2,444
204.06
1,322.09
635.92
271.93
3,874

ร้อยละ
37.00
64.95
32.87
2.18
63.00
8.35
54.50
26.02
11.13
100

พืนที่เหนือเขื่อน
- พืนที่เกษตรกรรม
- พืนที่ป่าไม้
- พืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง
พืนที่ท้ายเขื่อน
- พืนที่ชลประทาน
- พืนที่เกษตรนอกชลประทาน
- พืนที่ป่าไม้
- พืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง
รวม
หมายเหตุ : ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ร้อยละ/ปี

ตร.กม.
1,430
800.80
514.80
114.40
2,444
204.06
1,758.35
215.04
266.55
3,874

ร้อยละ
37.00
56.00
36.00
8.00
63.00
8.35
71.95
8.80
10.91
100

ตร.กม.

ร้อยละ

-127.99
44.76
83.23

-1.38
0.95
26.70

0.00
-426.26
-420.88
-5.38

0.00
2.67
-5.52
-0.16

การใช้ ประโยชน์ที่ดินในพืนที่เ หนือเขื่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ดัง นี
พืนที่เกษตรกรรมมีขนาดพืนที่ลดลง 127.99 ตารางกิโลเมตร (เฉลี่ยร้อยละ 1.38 ต่อปี) พืนที่ป่า
ไม้ มี ข นาดเพิ่ ม ขึ น 44.76 ตารางกิ โ ลเมตร (เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.95 ต่ อ ปี ) ส่ ว นพื นที่ ชุ ม ชน
อุตสาหกรรมและแหล่งน้ามีขนาดพืนที่เพิ่มขึน 83.23 ตารางกิโลเมตร (เฉลี่ยร้อยละ 26.70 ต่อ
ปี) โดยพืนที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึนเป็นพืนที่ป่าจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พืนที่ท้ายเขื่อนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท ดั งนี พืนที่
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานมีขนาดพืนที่เพิ่มขึน 426.26 ตารางกิโลเมตร (เฉลี่ยร้อยละ
2.67 ต่อปี) พืนที่ป่าไม้มีขนาดพืนที่ลดลง 420.88 ตารางกิโลเมจร (เฉลี่ยร้อยละ 5.52 ต่อปี)
ส่วนพืนที่ชุมชน พืนที่อุตสาหกรรม และแหล่งน้ามรขนาดลดลง 5.38 ตารางกิโลเมตร (เฉลี่ย
ร้อยละ 0.16 ต่อปี)
จากข้ อ มู ล ตารางดั ง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า ในพื นที่ เ หนื อ เขื่ อ น พื นที่ ชุ ม ชน พื นที่
อุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้างมีการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงกว่าการใช้ที่ดินประเภทอื่น
ซึ่งการขยายตัวของเมือง และอุตสาหกรรม จะส่งผลต่อการใช้น้าเพิ่ม มากขึน ส้าหรับพืนที่ท้าย
เขื่ อนมี การขยายตั ว ของพื นที่เ กษตรกรรมนอกเขตชลประทานสู ง ที่สุ ด ซึ่ ง พื นที่เ กษตรกรรม
ดังกล่าวใช้น้าฝนในการเพาะปลูกเป็นหลัก
2. ระบบการจั ด การทรั พ ยากรน้ า ในพื นที่ ลุ่ ม น้ า ล้ า ตะคอง จากข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า
แผนการบริหารจัดการลุ่มน้าล้าตะคองไม่มีความชัดเจน มีหลายหน่วยงานเข้ามา
จัดการ ชุมชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการลุ่มน้า ร่วมกันอย่าง
จริงจัง ปัจจุบันจะเป็นลักษณะต่างคนต่างท้า และชุมชนในพืนที่ล้าตะคองยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ และขาดจิตส้านึกของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เป็นเหตุให้ต่างคนต่างแย่งกันใช้
และไม่เอือให้มีการแบ่งปันส้าหรับผู้ที่อยู่ท้ายน้าโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง
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3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง พบว่า ชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้า
ตะคองเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ น้อย สาเหตุหลักคือ ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง จึงไม่รู้ว่าควร
จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
4. ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ หารจั ด การทรั พยากรน้ าในพื นที่ลุ่ ม น้ า ล้า ตะคอง
พบว่ามีบ้านเรือน และสถานประกอบการรุกล้าเข้าไปในพืนที่ล้าน้า เป็นเหตุให้พืนที่ล้าตะคองบาง
ช่วงแคบมากท้าให้น้าไหลไม่สะดวก เมื่อเกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน ก็จะเกิดปัญหาน้าเอ่อท่วม
สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้กับล้า น้า และในขณะเดียวกันล้าน้าบางช่วงก็
ตืนเขิน ไม่ได้รับการขุดลอก แต่ก็มีข้อมูลบางหมู่บ้านที่ได้รับการขุดลอกซึ่งจะมีการขุดลอกเป็นช่วง
ๆ ไม่ตลอดล้าน้า ท้าให้พบว่าหมู่บ้านบางแห่งก็ต้องการฝายกักน้า เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้เมื่อมีฝ นตก
ลงมา บางหมู่บ้านก็ต้องการให้มีการขุดลอกล้าน้า เพื่อป้องกันน้าท่วม เป็นต้น ตลอดรวมถึงการ
บังคับใช้กฎหมาย ชุมชนเห็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังต่อผู้กระท้าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการรุกล้าล้าน้า หรือการปล่อยของเสียลงสู่ล้าน้าโดย
ไม่ผ่านการบ้าบัด หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐเองก็ปล่อยของเสียลงสู่ล้าตะคอง และชุมชนเชื่อว่า
สาเหตุการรุกล้าล้าน้า และการปล่อยของเสียลงสู่ล้าน้าเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้า
เสีย และน้าท่วมในพืนที่

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้าของชุมชน ในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง สามารถน้า
ประเด็นส้าคัญจากผลการศึกษาวิจัยมาอภิปรายผลได้ ดังนี
1. จากสภาพและการใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรน้าในชุมชนพืนที่ล้าตะคอง พบว่า
ชุมชนส่วนใหญ่ยังใช้น้าเพื่อการเกษตร ส่วนน้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภค ชุมชนส่วนใหญ่ใช้น้า
จากน้าประปา มากกว่าการน้าน้าจากล้าน้ามาใช้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม
(2551 : บทคัดย่อ) ลุ่มน้าล้าตะคองเป็นลุ่มน้าที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน้าและอาจเกิดความ
ขัดแย้งในการใช้น้าขึน เนื่องจากความต้องการน้าในภาพรวมมีมากกว่าปริมาณน้าต้นทุนในลุ่มน้า
คิดเป็น 109.34 ล้านลบ.ม. ในอนาคต (พ.ศ. 2567) ลุ่มน้าล้าตะคองจะมีจ้านวนประชากร
974,900 คน และมีความต้องการน้า 324.63 ล้านลบ.ม. โดยเป็นความต้องการน้าเพื่อการผลิต
(เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) 184.26 ล้านลบ.ม. น้าเพื่อประชากร 83.77 ล้านลบ.ม. และน้า
เพื่อธรรมชาติ 56.64 ล้านลบ.ม. ในการศึกษาระดับเมือง พบว่าเมืองนครราชสีมามีความเป็น
เมืองสูงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจากพืนที่เกษตรกรรมเป็นพืนที่เพื่อการพักอาศัย
โดยมีการลดลงของพืนที่เกษตรกรรมเฉลี่ย 2.76 ตารางกิโลเมตร/ปี แนวโน้มการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคตจะมีเพียงการใช้พืนที่เพื่อพานิช กรรม และที่อยู่อาศัยเท่านัน และอาจต้องมีการ
ขยายพืนที่เ ทศบาลออกไปประมาณ 10 ตารางกิโ ลเมตร เพื่อรองรับ กิจกรรมที่จะเกิดขึนใน
อนาคต ในด้านของความต้องการใช้น้ามีปริมาณ 59.18 ล้านลบ.ม. โดยปัจจุบันประชากรมีอัตรา
การใช้น้าคิดเป็น 3.58 ลิตร/คน/วัน ซึ่งถึงแม้ว่าในอนาคตแนวโน้มจ้านวนประชากรจะลดลงก็
ตาม แต่อัตราการใช้น้ากลับเพิ่มสูงขึน (513 ลิตร/คน/วัน) ในด้านการศึกษาการพัฒนาพืนที่แบ่ง
พืนที่ลุ่มน้าออกเป็น 3 พืนที่ ได้แก่ พืนที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ ยว พืนที่พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
และพืนที่พัฒนาเพื่อการพัฒนาเมืองและเกษตรกรรม ซึ่งพืนที่ที่มีการใช้น้ามากที่สุด คือ พืนที่
กลุ่มการพัฒนาเมืองและเกษตรกรรม โดยการใช้น้าในปัจจุบันและความต้องการน้าในอนาคต คิด
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เป็นร้อยละ 78.73 และ 114.10 ของปริมาณน้าเก็บกักเฉลี่ยในอ่างเก็บน้าตามล้าดับ แนวทางการ
พัฒนาพืนที่และทรัพยากรน้าเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้าจ้าเป็นต้องควบคุมและวางแผนการ
พัฒนาพืนที่และจัดการทรัพยากรน้าทังด้านอุปสงค์และอุปทานทังในพืนที่เหนือเขื่อน ซึ่งการใช้น้า
ในพืนที่จะมีผลต่อปริมาณน้าต้นทุนของพืนที่ท้ายน้า รูปแบบการพัฒนาของพืนที่ท้ายเขื่อนที่จะไม่
ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้า คือการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถท้าได้ตามแผนพัฒนาที่ก้าหนดไว้
โดยมีเ งื่อนไข และการพัฒ นาเกษตรกรรมเป็นการใช้ น้าเฉพาะฤดูแล้งและไม่มีการขยายพืนที่
ชลประทาน การใช้น้าเพื่อประชากรเป็นไปในอัตราที่ก้าหนด และน้าเพื่อธรรมชาติเป็นการใช้น้า
เพียงร้อยละ 10 ของปริมาณน้าใช้จริง โดยปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าล้าตะคองจะต้องมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 171.02 ล้านลบ.ม. และสอดคล้องกับกรมทรัพยากรน้า (2548, โครงการ
จัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้ามูล ) เนื่องจากศักยภาพของพืนที่ใน
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าต้นทุนมีจ้ากัด ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่จะมี
ผลในระดับลุ่มน้าสาขา โดยเฉพาะในพืนที่ลุ่มน้ามูลส่วนที่ 1 บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้
พั ฒ นาเป็ น อ่ า งเก็ บ น้ า ขนาดใหญ่ ไ ปแล้ ว เป็ น ส่ ว นใหญ่ อี ก ทั งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น พื นที่
การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 78 ของพืนที่จังหวัด จึงมีข้อจ้ากัดในการ
พัฒนาพืนที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ ส้าหรับพืนที่เกษตรกรรมส่วนที่เหลือจะเป็นลักษณะ
การใช้น้าท่า หรือเก็บกักน้าไว้ในพืนที่โดยก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้า หรือการปรับปรุงแหล่งน้า
ธรรมชาติ ซึ่ง สามารถเสริมปริ มาณน้าในช่ วงฤดูฝนเท่านัน ส่ว นในฤดูแล้ง ไม่ สามารถท้าการ
เพาะปลูกได้ ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้ าน หรือบ่อน้าบาดาลสาธารณะ
และอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้าเพื่อชลประทานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้าง แล้ว
ถ่ายโอนให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่ง มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ และขาด
งบประมาณในการดูแลบ้ารุงรักษา ท้าให้ระบบท้างานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพ ประกอบกับความ
ต้ อ งการใช้ น้ า มี ม ากขึ นอั น เป็ น ผลมาจากการขยายตั ว ของชุ ม ชนในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่ มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทังทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และจังหวัดส่วนใหญ่ในพืนที่ลุ่มน้า
มูลที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทังการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ท้าให้ปริมาณน้าที่เก็บกักได้และความต้องการในการใช้น้าไม่สมดุลกัน ส่วนพืนที่ป่าต้นน้าล้าธารที่
ยังคงเป็นสภาพป่าจริงมีปริมาณน้อยและอยู่ในระดับความวิกฤตที่รุนแรงมาก ท้าให้พืนที่ต้นน้า
ในลุ่มน้ามูลซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดน้าไม่มีป่าดูดซับน้าหรือชะลอน้าฝนให้ซึมลงไปเก็บกักในดินได้มาก
เหมือนเช่นเดิม โดยในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพป่าเหลืออยู่เพียงร้อยละ 16 ของพืนที่จังหวัด
ส้าหรับปริมาณน้าท่าในฤดูแล้ง มีป ริมาณน้อยมาก และมีการขาดแคลนน้าทังในเขตพืนที่
ชลประทาน และในพืนที่เกษตรน้าฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบชลประทานถึงแม้ว่าจะ
อยู่ใกล้ล้าน้าหลักหรือล้าน้าสาขา
2. ระบบการจั ด การทรั พ ยากรน้ า ของชุ ม ชน ในพื นที่ ลุ่ ม น้ า ล้ า ตะคอง พบว่ า
แผนการบริหารจัดการไม่มีความชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการบูรณาการแผนงานร่วมกัน
ระบบการจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่เป็นลักษณะต่างคนต่างท้า ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดจิตส้านึกของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นเหตุให้ในแต่ละชุมชนมีการแย่งกันใช้น้า และ
ไม่เอือให้มีการแบ่งปันส้าหรับผู้ที่อยู่ท้ายน้า โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทวีวงศ์ ศรีบุรี (2544) การจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทยในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมานัน
เป็นการจัดการทรัพยากรน้าแบบเป็นภาคส่วน (Sectoral Water Management) กล่าวคือ เป็น
การจั ด การปั ญ หาเฉพาะหน้ า เป็ น เรื่ อ ง ๆ และเป็ น การจั ด การเฉพาะในส่ ว นของน้ า ต้ น ทุ น
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(Supply Side Management) โดยให้ความส้าคัญกับการจัดหาน้า การพัฒนาแหล่งน้า และการ
จัดส่งน้าเพื่อสนองความต้องการใช้น้าในบริเวณต่าง ๆ โดยมิได้จัดการด้านความต้องการใช้น้าใน
กิจกรรมต่าง ๆ (Demand Side Management) ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยมีปริมาณน้าต้นทุนที่มาก
เกินความต้องการของผู้บริโภค การจัด สรรทรัพยากรน้าในรูปแบบดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้
และเหมาะสม แต่เมื่อความต้องการใช้น้าเพิ่มมากขึนทังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ชุมชน รูปแบบความต้องการใช้น้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับสภาวะฝนแล้ง ท้าให้ปริมาณ
น้าเก็บกักในเขื่อนต่าง ๆ ลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิด ปัญหาการขาดแคลนน้าทังในภาคเมืองและ
ชนบท การก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ประสบปัญหาทังในด้านของการหาพืนที่ การ
ต่อต้านของประชาชน และความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ รวมทังปริมาณน้าฝนที่ลดลงประกอบ
กับ การจัดการทรัพยากรน้าที่ใ ห้ความส้าคัญกับ เมืองและภาคการผลิต จึง ส่ง ผลให้เ กิดความ
ขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้น้า อีกทังการจัดการทรัพยากรที่ผ่านมาเป็นไปตามขอบเขตที่
การปกครองเป็นหลัก มิได้พิจารณาเป็นพืนที่ลุ่มน้า สาเหตุของปัญหาทรัพยากรน้าขาดแคลนนัน
จึงมิใช่เกิดจากสภาพทางกายภาพของพืนที่ หรือการจัดสรรน้า (allocation) เท่านัน แต่เกิดจาก
การจัดการทรัพยากรน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ และการวิเคราะห์เชิง
พืนที่ (Integrated Area Approach) สอดคล้องกับกรมทรัพยากรน้า (2548, โครงการจัดท้า
แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้ามูล ) การบริหารจัดการลุ่มน้าแบบบูรณา
การโดยการมีส่วนร่วมด้าเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการและคณะท้างานระดับต่างๆ
พบว่ายังไม่มีหน่วยงานที่จะท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของ
คณะท้างานดังกล่าว จึงสมควรที่จะขอความร่วมมือให้หน่วยงานในก้ากับของกรมส่งเสริม
การเกษตร หรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทังในระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ และระดับ
จังหวัด เป็นส้านักงานเลขานุการของคณะท้างานลุ่มน้าในแต่ละระดับ บทบาท หน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการลุ่มน้าถึงแม้จะมีความชัดเจน แต่จะมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่ไ ม่ มีกฎหมายรองรับ อีก ทังขอบเขตพื นที่ก ารด้ าเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการลุ่ม น้า ที่
ครอบคลุมเฉพาะแต่ละลุ่มน้าเท่านัน ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นระบบ ทังกลุ่มลุ่ม
น้าไม่ชัดเจน ปัญหาการถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
พบว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์กรที่รับการถ่ายโอนในการจัดหางบประมาณมาท้าการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา แต่ไม่มีรายรับเข้าท้องถิ่น รวมทังยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ด้าเนินงานด้วย และปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้าในพืนที่ลุ่มน้ามูล ทังที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล หรือมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอ่อนแอและมีสถานภาพโครงสร้าง
ทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการบุกรุกเข้าไปใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ในพืนที่ลุ่มน้าชัน 1A และ 1B
นอกจากนันมีการบุกรุกพืนที่ป่าไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ในพืนที่
ลุ่มน้ามูลมีพืนที่ป่าเหลือเพียง 7.15 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของพืนที่ลุ่มน้า และในพืนที่
จังหวัดนครราชสีมาเหลือพืนที่ป่าอยู่เพียง 1.87 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของพืนที่จังหวัด
ปัญหาด้านทรัพยากรดิน ได้แก่ ทรัพยากรดินที่มีเนือดินเป็นทราย ดินตืน ที่มีปัญหาในการดูดซับ
น้าและแร่ธาตุ และทรัพยากรดินและที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ติดต่อกันมายาวนานโดยไม่มีการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างเหมาะสม นอกจากนี ยังมีปัญหาดินเค็มซึ่ง พบในพืนที่ของทุกจังหวัดใน
พืนที่ลุ่มน้ามูล โดยในจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาตังแต่ระดับรุนแรงน้อย (ร้อยละ 17.53 ของ
พืนที่จังหวัด) ระดับรุนแรงปานกลาง (ร้อยละ 11.8 ของพืนที่จังหวัด) และจนถึงขันรุนแรงมาก
(ร้อยละ 1.51 ของพืนที่จังหวัด) ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ไม่สอดคล้องกับ
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สมรรถนะของทรัพยากรดินและที่ดิน เช่ น การปรับ พืนที่ในบริเ วณที่ดอนมาใช้ ท้านา ซึ่ง เป็น
สาเหตุ ส้า คั ญ ท้ า ให้ ดิ นขาดน้ า ได้ ง่ า ย ข้า วที่ป ลู กให้ ผลผลิต ต่้ า และสอดคล้อ งกับ เนตรนภา
รัตนโพธานันท์ (2542) ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์ น้าในล้าตะคองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคองที่ถูกต้องอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมคิดเป็นร้อยละ 78.67 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ้า นวน
สมาชิกในครัวเรือน ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง ทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้าในล้าตะ
คอง ก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคอง อย่างมีนัยส้าคัญที่
ระดับ 0.0001 ส่วนตัวแปรเพศ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ประสบการณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากน้าในล้าตะคอง และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าใน
ล้าตะคอง ไม่พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าในล้าตะคองแต่อย่างใด และสอดคล้องกับ
ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้าได้แก่ งบประมาณที่
จัดสรรเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งชีประสิทธิผลการด้าเนินงานของหน่วยงานนัน ๆ
และยังพบว่าการจัดการทรัพยากรน้าของหน่วยงานแบบที่ด้าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จะมี
ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรน้าน้อยกว่าหน่วยงานที่มีการจัดรูปแบบในลักษณะเครือข่าย
ระหว่ า งองค์ กร โดยการจัด ระบบประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และภาค
ประชาชน
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง พบว่า ชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้า
ตะคองเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ น้อย สาเหตุหลักคือ ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจั ดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง จึงไม่รู้ว่าควรจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร สอดคล้องกับ เสือ อภิชาติเกรียงไกร (2543) ประชาชนในพืนที่ลุ่มน้า
ล้าตะคองมี ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าค่อนข้างน้อยหรือน้อ ยมากทังในบทบาทการ
น้าเสนอปัญ หาหรื อเข้ าร่ว มประชุ มเพื่ อ ค้น หาสาเหตุ บทบาทในการร่ว มวางแผนด้า เนิน การ
บทบาทในการออกค่าใช้จ่าย บทบาทในการออกแรงหรือเข้าร่วมแก้ไขปัญหา บทบาทในการร่วม
ติดตามหรือประเมินผล การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มักมีแรงจูงใจจากส่วนราชการ ทังนีเพราะ
ประชาชนมีความคิดว่าหน้าที่ในการจัดการเป็นเรื่องของหน่วยราชการเท่านัน ประชาชนไม่ควรยุ่ง
เกี่ยว แต่หากหน่วยการราชการใด ๆ มาชักชวนหรือขอร้องก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือด้วย ส่วนใหญ่
แล้วยังไม่มีโครงการความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นระบบและจริงจัง จะมีแต่โครงการระยะสัน
ในรูปแบบง่าย ๆ ตามนโยบายเฉพาะหน้า บทบาทของประชาชนยั งไม่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจัง ในขณะที่หน่วยงานราชการระดับล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประชาชนใน
พืนที่ลุ่มน้าและองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากขึน และได้พยายามที่จะผสานบทบาทของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรลุ่มน้าล้าตะคองนี เพื่อร่วมกันบริหารจัด การ แต่ยังไม่ประสบ
ความส้าเร็จเพราะการก้าหนดบทบาทที่ชั ดเจนของแต่ละภาคส่วนนันยัง ไม่ได้เ ริ่มแต่อย่างใด
โอกาสต่าง ๆ ยัง เป็นเพียงข้อบัญญัติในนโยบายและกฎหมายเท่านัน สอดคล้องกับ ปนัดดา
ภู่เจริญศิลป์ (2541) การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน ท้าให้บทบาทการจั ดการ
สิ่ง แวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนเมืองแตกต่างกัน คณะกรรมการชุ มชนเมืองที่ได้รับ การ
สนับสนุนด้านการให้ค้าแนะน้าปรึกษา ด้านงบประมาณ ด้านข้อมูลข่าวสาร และแรงงาน จาก
หน่วยงานภาครัฐมากกว่าจะมีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาก และสอดคล้องกับ เพลงพิณ มั่นอยู่ (2540) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
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ด้านการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านข้อมูลข่าวสาร
โดยมีอิทธิพลเชิ ง บวก กล่าวคือการสนับ สนุนข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐมาก ท้าให้
คณะกรรมการฝ่ายองค์การบริหารส่วนต้าบลมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่ง แวดล้อมใน
ระดับมาก
4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง
พบว่ามีบ้านเรือน และสถานประกอบการรุกล้า เข้าไปในพืนที่ล้าน้า เป็นเหตุให้พืนที่ล้าน้าบางช่วง
แคบมากท้าให้น้าไหลไม่สะดวก เมื่อเกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน ก็จะเกิดปัญหาน้าเอ่อท่วม และ
ในขณะเดียวกันล้าน้าบางช่วงก็ตืนเขิน ตลอดรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ชุมชนเห็นว่าหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อผู้กระท้าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การรุกล้าล้าน้า หรือการปล่ อยของเสียลงสู่ล้าน้าโดยไม่ผ่านการบ้าบัด หรือแม้แต่หน่วยงาน
ภาครัฐเองก็ปล่อยของเสียลงสู่ล้าตะคอง และชุมชนเชื่อว่าสาเหตุการรุกล้าล้าน้า และการปล่อย
ของเสียลงสู่ล้าน้าเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้าเสีย และน้าท่วมในพืนที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับ สถาบันราชภัฏนครราชสีม า (2539) สภาพการตังถิ่นฐานของประชากรในชุมชนแออัดริมฝั่ง
ล้าตะคอง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าตัวล้าตะคองที่ไหลผ่านเขตเทศบาลถูกปิดกัน
ด้วยสิ่งก่อสร้างทังของทางราชการและเอกชน พืนที่ริมฝั่ง ล้าตะคองอันเป็นที่สาธารณะ เป็น
บริเวณแคบ ๆ เป็นที่ตังบ้านเรือนชั่วคราวและกึ่งถาวรจ้านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่
ติ ด อยู่ กั บ ชุ ม ชนใหญ่ เช่ น ชุ ม ชนทุ่ ง สว่ า ง ศาลาลอย ชุ ม ชนเกษตรสามั ค คี 2 ลั ก ษณะของ
บ้านเรือนมีโครงสร้างไม่แข็งแรง ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน บ้านอยู่ชิดติดกันเรียงรายไปตามความ
ยาวของล้าน้ า เป็น การตังถิ่ นฐานในลัก ษณะที่ไ ม่ มีการวางแผน ประมาณ 1 ใน 5 ของบ้า น
ทังหมดไม่มีบ้านเลขที่ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้า
มีอาชีพหลักรับจ้างและค้าขาย มีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 10,000 บาท ลักษณะที่พัก
อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชันเดียว และเป็นบ้านของตนเอง รองลงมาเป็นบ้านเช่าและบ้านของ
ญาติพี่น้อ ง ที่ดินที่ ใ ช้ ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยครึ่ ง หนึ่ง เป็นที่สาธารณะ 4 ใน 5 ของบ้า นทังหมด
ตังอยู่ห่างจากล้าตะคองไม่เกิน 10 เมตร ครึ่งหนึ่งสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 1
ใน 4 เพิ่งสร้างขึนในช่วงไม่เกิน 5 ปี มานีเอง ภูมิล้าเนาเดิมของประชากร ส่วนมากอยู่ในอ้าเภอ
เมื อ งนครราชสี ม า เหตุ ที่ ย้ า ยมาเพราะมี ช่ อ งทางท้ า มาหากิ น และมี ง านท้ า ความรู้ สึ ก ของ
ประชากรที่มีต่อชุมชน ส่วนมากชอบเพราะอยู่ใกล้แหล่งความเจริญและรายได้ดีกว่าเดิม ไม่เคย
คิดที่จะย้ายกลับภูมิล้าเนาเดิม มีเพียง 1 ใน 4 ที่เคยคิดและเคยปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับการย้าย
กลับภูมิล้าเนาและย้ายไปอยู่ที่อื่น ครึ่งหนึ่งของประชากรทังหมดยินดีที่จะย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่
รัฐจัดให้ โดยหวังว่าที่ใหม่จะดีกว่าที่เดิม และจะท้าให้มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเอง ทังนีแหล่งที่
อยู่ใหม่ควรอยู่ใกล้กับตัวเมือง ประชาชนส่วนมากต้องการให้มีประปา ไฟฟ้า ที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ระบบบัดน้าเสีย และก้าจัดน้าโสโครก โทรศัพท์สาธารณะ ระบบขนส่ง ศูนย์พัฒนาอาชีพ ศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่น อยู่ในบริเวณพืนที่เดียวกันด้วย และสอดคล้องกับกรมทรัพยากร
น้า (2548, โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ลุ่มน้ามูล ) ปัญหา
คุณภาพน้า คุณภาพน้าในแม่น้ามูลโดยรวมในปี พ.ศ.2548 มีแนวโน้มคุณภาพต่้าลง เมื่อมี
ระยะทางห่างจากปากแม่น้ามากขึน และเมื่อผ่านชุมชนเมืองนครราชสีมา และในแม่น้าล้าตะคอง
ก็มีแนวโน้มคุณภาพต่้าลงเช่นกัน เนื่องจากได้รับการปนเปื้อนจากน้าทิงของชุมชน ปัญหาด้าน
มลพิ ษ ทางน้ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ ท้ า ให้ ร ะบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ที่ ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ท้ า งานไม่ มี
ประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ คือ ขาดบุคลากรด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา
ขาดงบประมาณส้ า หรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด้ า เนิ น การระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ขาดการ
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ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ป ระชาชน รวมทังขาดความชัดเจนในการบังคับใช้
กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหรือข้ อบั ง คับ ด้า นการจัด เก็ บ ค่า บริ การบ้าบั ดน้ าเสี ยที่ ควรเป็ น
นโยบายชั ด เจนจากภาครั ฐ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ส่วนปัญหาน้าท่วมในพืนที่ส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหารุนแรงมากนักและไม่เป็น
ปัญ หาหลัก มีเ พี ยงเทศบาลนครนครราชสีมาที่ได้รับ ผลกระทบอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
สาเหตุมาจากฝนที่ตกในพืนที่และระบบระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้ทัน อีกสาเหตุหนึ่งมา
จากปริมาณน้าในล้าตะคองมีมากเกินความสามารถที่ล้าตะคองจะรับได้ จึงเอ่อล้นตลิ่งของล้าน้า
เข้าท่วมพืนที่ของเทศบาลที่อยู่บริเวณริมตลิ่ง แต่เกิดขึนไม่บ่อยครัง และมีระยะเวลาของการท่วม
ไม่นาน

ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกระตุ้นเตือนให้ ชุมชนตระหนักในสิทธิชุมชนให้มาก
ขึน เพื่อส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าล้าตะคอง เพราะหากชุมชนขาดการรับรู้ใน
สิทธิของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิชุมชน จะส่งผลให้ชุมชนขาดการมี ส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนผู้ใช้น้าในพืนที่ลุ่มน้า
ล้าตะคองที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการที่จ้าเป็น
ตลอดจนงบประมาณส้าหรับการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่ตามความเหมาะสม
3. ควรสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งให้มากขึน และต้องให้ ชุมชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ในพื นที่ โดยเริ่ ม ตั งแต่ แ ผนการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
แผนการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาแหล่งน้า การแก้ไขปัญหาในระหว่างฤดูกาล โดยให้ความส้าคัญต่อ
สภาพข้อเท็จจริงในพืนที่ ระบบนิเวศน์สังคม และเศรษฐกิจ ของชุมชนแต่ละกลุ่ม
4. หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ควร
มีการสื่อสารกับชุมชนในพืนทีล่ ุ่มน้าอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ความไว้ใจ เพื่อให้การ
ประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื นที่มีความชัดเจน และมีความเข้าใจตรงกัน
ก่อให้เกิดความร่วมมือมากขึน
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้า จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นระบบลุ่มน้าอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูแหล่งน้าที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน มิเช่นนันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละพืนที่
ลุม่ นา้ ได้
2. หน่วยงานภาครัฐควรต้องลดบทบาทลง แต่ต้องเร่งสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม และสนับสนุนให้เครือข่ายภายในลุ่มน้ามีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3. นโยบายภาครัฐที่เน้นการใช้จ่ายในการลงทุนเพียงด้านเดียว ไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ ต้องเน้นการสร้างเสริมความรู้ให้กับชุมชน
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ต้ อ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจร่ ว มกั น ว่ า การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
จ้าเป็นต้องมีการบูรณาการเชิงพืนที่เป็นสิ่งส้าคัญ การใช้ขอบเขตพืนที่ทางการปกครอง (political
boundary) ไม่สามารถใช้ในการชีผลกระทบ หรืออธิบายถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ได้
ชัดเจนเท่ากับการใช้พืนที่ลุ่มน้าเป็นขอบเขต
2. หน่วยงานภาครัฐต้องเสริม สร้างความรู้ ให้กับ ชุ มชน เพื่อให้เ กิด การปรับ
โครงสร้างของอาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพืนที่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การ
ปลูกพืชใช้น้าน้อย การท้าเกษตรอินทรีย์ หรือการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในพืนที่อย่างยั่งยืน
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ปั ญ หาในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า หากมี ก ารศึ ก ษาความ
เชื่ อมโยงในด้า นที่ส่ง ผลกระทบทางสัง คม และทางเศรษฐกิจ ในพืนที่ ได้อย่างชั ดเจน จะเป็ น
ประโยชน์ให้ชุมชนในลุ่มน้า เห็นความส้าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ระหว่างของรัฐกับของชุมชน
ในพืนที่ที่เท่ากัน เปรียบเทียบว่าการจัดการแบบไหนใช้ต้นทุนต่้ากว่า และคุ้มค่ากว่ากัน ซึ่งจะต้อง
บู รณาการศึกษาวิจัยร่วมกันในหลายสาขา เช่ น สัง คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ จะท้าให้ได้ค้าตอบที่ชัดเจนมากขึน
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