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บทคัดยอ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาการดำเนินการของเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการ
ลุมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร 2) ศึกษากระบวนการสงเสริมการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพรเปน
การวิจัยแบบผสานวิธี เก็บขอมูลจากการสัมภาษณจากผูใหขอมูลสำคัญ 32 คน ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางจากประชาชนจำนวน 204 คนจากสูตร
ของ Taro Yamane โดยการสุ  มตัว อยา งแบบงาย สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ย และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) การดำเนินการของเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา
จังหวัดแพร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดำเนินงาน
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการวางแผน และคาเฉลี่ยต่ำสุด ดานการติดตามประเมินผลตามลำดับ
2) กระบวนการสงเสริมการจัดการฝายขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดแก 1. หนวยงานภาครัฐมี
กระบวนการวางแผนกอสรางฝายชะลอน้ำ 2. การจัดสรรน้ำในพื้นที่ทายน้ำอยางเปนระบบ 3. มีการใหความรู
ในการบริหารจัดการน้ำ และ 4.จัดตั้งกลุมผูใชน้ำเพื่อสรางขอตกลงเกี่ยวกับการใชน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน
แตยังขาดการใหความรูในการบริหารจัดการน้ำในแตละฝาย การพัฒนา การติดตามผล และหนวยงานหลักใน
การดูแลยังไมใหความสำคัญของปญหาเทาที่ควร ถึงอยางไรก็ตามยังมีหนวยงานอื่นๆ ไดใหความชวยเหลือ
เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือพื้นที่รับผิดชอบของทหาร โดยใหชุมชนที่มีความเขมแข็งจะมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ำดูแลอยางตอเนื่อง สวนสำหรับชุมชนที่ไมมีคณะกรรมการดูแลพื้นที่ฝายชะลอน้ำมักเกิดความ
เสียหายขึ้น
คำสำคัญ: การสงเสริมศักยภาพ; เครือขาย; การจัดการ
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Abstract
The purposes of this research were 1) To Study the implementation of local
community networks in watershed management for 16 branches of Yom river in Phrae
province and 2) To Study the process of promoting management for 16 branches of Yom River
in Phrae Province. The mixed methods research was designed by interview 32 collected key
informants and analyze by using content analysis techniques. The quantitative method, the
simple group about 204 persons were collected by simple random sampling which calculated
by Taro Yamane’s criteria. Statistics used in data analysis were Mean and standard deviation.
Result indicated that 1)the overview of implementation of local community
networks in watershed management for 16 branches of Yom river in Phrae province was at
the highest level. When considered in each aspect, it was found that the implementation
aspect was at highest level, the planning aspect was the second level, and the evaluation
aspect were at least level. 2) The process of promoting the management of weirs in each size
(The big, medium and small size) were found that 1.The state agency has a process of planning
the construction of the dam to slow down the water., 2. The systematic allocation of water
in downstream areas, 3. Water management knowledge is provided., and 4. Establish a water
user group to create an agreement on the use of water in irrigated areas for solving the water
crisis such as the cultivation out of season and taking care of the dam. But, it still has problem
such as the lack of knowledge on water management in each dam, lack of follow-up
development and the main supervisory agency has not given the importance of the problem
as it should be. However, there are other departments the Provincial Electricity Authority or
the army in the area came to help by encouraging the strong communities to set up the water
management committee to continuously supervise them. While the communities that do not
have a committee to oversee; the dam area often get damaged.
Keywords: Enhancement; Networks; Management

บทนำ
น้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเปนตอการดำรงชีวิตของทั้งมนุษยสัตวพืชและเปน
สิ่งมหัศจรรยที่สุดในโลกที่ทำใหเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในโลกน้ำจึงเปนสัญลักษณแหงการเริ่มตนการดำรงอยูและ
การสิ้นสุดของสรรพสิ่งนอกจากนี้น้ำยังเปนแหลงที่กอกำเนิดชุมชนมนุษยและอารยธรรมอันเกาแกในโลกลวน
สัมพันธใกลชิดกับน้ำทั้งสิ้นดวยมนุษยเชื่อจากการมองเห็นวาในโลกนี้มีน้ำเปนสสารที่มีปริมาณมากที่สุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับสสารอื่นที่มีอยูมนุษยจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการนำน้ำมาใชประโยชนเพื่อตนเองในดานตางๆ
มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้หมายรวมถึงการใชน้ำในประเทศไทยดวย
สภาพปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำดังกลาวอันมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่
ขาดประสิทธิภาพและจากการใชน้ำที่ไมชาญฉลาดและขาดการอนุรักษการจัดการน้ำในประเทศไทยก็ พบ
เชนกันวายังไมสามารถแกไขวิกฤตน้ำไดทั้งที่ไดใชงบประมาณมากแตพบวาปญหาเกี่ยวกับน้ำทวมภัยแลงน้ำ
เนาเสียเปนปญหาซ้ำซากการแกไขปญหาน้ำของรัฐอาจมีประสิทธิภาพคือไดจัดหาแหลงน้ำสรางที่กักเก็บน้ำให
ประชาชนทุกพื้นที่ไดมีผลได (output) คือการมีเขื่อนอางเก็บน้ำชลประทานขุดลอกคลองหากแตลมเหลวใน
ผลลัพธคือขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน้ำที่ดีความขัดแยงในดานความตองการปริมาณน้ำความ
ขั ด แย งในด า นผลประโยชน ท ี ่ ได ร ั บ จากแหลงน้ำและความขั ดแยงในด านคุณภาพน้ำ ที่ พบในสัง คมไทย
ณ ป จ จุ บ ั น และทวี ความรุ นแรงเพิ ่มมากขึ ้น ทุกขณะดวยสาเหตุห ลายประการ (khawsaard, 2003) ดังนี้
(1) นโยบายและแผนงานหลักดานการจัดการน้ำของประเทศขาดความมีเอกภาพขาดความชัดเจนขาดความ
ครอบคลุ มที ่ จ ะนำไปสู การปฏิ บ ัติ ที่ เป นรูป ธรรม (2) การจัดการน้ำที่ผานมารัฐไดขาดมุมมองในมิติทาง
สังคมศาสตรและขาดการมีสวนรวมของผูใชน้ำ (3) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ำมีมากในทาง
ปฏิบัติมักกอใหเกิดความซ้ำซอนและเกิดปญหาการติดตอระหวางหนวยงานเสมอ การสรางเครือขายชุมชน
ทองถิ่นพื้นที่ลุมน้ำยมใน 8 อำเภอ สาขาหลักเปนพื้นที่สวนใหญของลุมน้ำปริมาณน้ำทาที่ไหลลงสูแมน้ำยม
สวนใหญมาจากปริมาณน้ ำทาจากลุ มน้ำสาขาจำนวน 16 สาขา ดังนี้ 1. ลุมน้ำแมแคม 2. ลุมน้ำแมส าย
3. ลุมน้ำแมตา 4. ลุมน้ำแมหลาย 5. ลุมน้ำแมคำมี 6. ลุมน้ำแมพวก 7. ลุมน้ำแมสอง 8. ลุมน้ำแมมาน
9. ลุมน้ำสรอย 10. ลุมน้ำแมกาง 11. ลุมน้ำแมพุง 12. ลุมน้ำแมลาน 13. ลุมน้ำแมจอก 14. ลุมน้ำแมยางหลวง
15. ลุมน้ำแมเกิ๋ง 16. ลุมน้ำงาว ซึ่งยังไมมีการจัดการลุมแมน้ำไดอยางชัดเจนไมสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ Wunnasri (2010) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการใชประโยชน
และอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตลุมน้ำปาสักตอนบน อำเภอหลมเกาจังหวัด
เพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญ สำเร็จการศึกษาขั้นประถมศึกษาอาชีพหลักทำไร
ขาวโพด ปญหาปาเสื่อมโทรม ซึ่งมีสาเหตุจากการเขาครอบครองพื้นที่ทำการเกษตร ปญหาน้ำหลาก อัน
เนื่องจากน้ำเสียในหมูบาน เศษวัสดุผุพังที่ลอยมาเนื่องจากภาวะน้ำหลาก มาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำปาสักตอนบน ประชาชนจะตองมีบทบาทสำคัญโดยการอนุรักษ หามลาสัตว
เปลี่ยนวิถีการแผวถางตอซังขาวโพดและการเผาหญา เปนการไถกลบและปลูกพืชหมุนเวียน ปองกันปญหาการ
ขาดแคลนน้ำ โดยการขุดบอหรืออางเก็บน้ำ
สาเหตุสำคัญที่ทำใหสนใจที่จะศึกษาการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุม
น้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพรเพื่อศึกษาการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุ มชน
ทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพรและเพื่อหาแนวทางการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชน
ทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพรใหมีความเขมแข็งตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดำเนินการของเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาดานเนื้อหาเอกสารแนวคิดทฤษฎี
การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) การจัดเก็บขอมูลเปนการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารวารสารหนังสือพิมพรายวันหนังสือพิมพรายสัปดาหรวมถึงขาวสารทางอินเตอรเน็ตเชน
ขอมูลขาวสารจากเว็บไซตของหนวยงานราชการงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทำใหผูวิจัยเขาถึงเนื้อหาเกี่ยวของกับ
การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพร
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาความคิดเห็น
จากประชาชนในชุ มชนจำนวน 204 คนโดยใช ว ิ ธ ี การสุ  มแบบแบ งชั ้ น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามสำหรับประชาชนในชุมชน (Questionnaire)
เชิงคุณภาพ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก กลุมผูแกฝายหรือผูจัดการลุมน้ำยม ๑๖
สาขาจังหวัดแพร จำนวน 32 คน ตามสายน้ำสาขายอยที่ไหลลงสูแมน้ำยม จำนวน 16 สาขา
ขั้นตอนที่ 3 ผูใหขอมูลสำคัญ
ประชาชนผูใชน้ำจากแมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร และกลุมผูแกฝายหรือผูจัดการลุมน้ำยม 16
สาขาจังหวัดแพร
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการศึกษา
แบบสอบถามเชิงปริมาณ(Questionnaire) ศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนผูใชน้ำจากแมน้ำยม 16
สาขา จังหวัดแพร
การสัมภาษณ
การสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interviews) เพื่อเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยมี
เครื่องมือคือแนวคำถาม (Guild Line) ในการสัมภาษณเชิงลึกโดยยึดหลักการสัมภาษณตามตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยแตสามารถปรับไปตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ใหขอมูล
การจัดประชุมกลุมยอย
วิธีการจดบันทึก (Field Note) มีวัตถุประสงคเพื่อบันทึกขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมอยางครบถวนและสมบูรณเปน
การจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกการสนทนากลุมการสัมภาษณกลุมโดยใชวิธีการจดบันทึกขอมูล
หลังจากที่พูดคุยสัมภาษณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมโดยผูวิจัยไดจดบันทึกขอมูลไวตลอดกระบวนการ
เพื่อนำขอมูลนั้นมาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งกับกลุมผูแกฝายหรือผูจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพร
ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมขอมูล
5.1 เชิงปริมาณ
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5.1.1 คณะผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการเครือขาย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
5.1.2 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 204 คน โดยการเลือกจากประชากรทั้งหมด
เพื่อศึกษาดานความคิดเห็นเกี่ยวกับประบวนการสงเสริมศักยภาพเครือขายของการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา
จังหวัดแพร
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 คณะผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สำหรับผูที่เกี่ยวของ
โดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพเครือขายการจัดการ การสรางเครือขายในการดำเนินงาน
ลุมน้ำยม ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการดำเนินการ ดานการติดตามผล และดานการรับผลประโยชน
5.2.2 ดำเนินการจดบันทึก (Field Note) เพื่อบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการสงเสริมการ
จั ด การลุ  มน้ ำ ยม 16 สาขา วิ เ คราะห โ ดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสว นเบี ่ย งแบนมาตรฐาน (Stan Dard
Deviation) ของคะแนนจากการแจกแบบสอบถามของชุมชนผูใชน้ำลุมน้ำยม 16 สาขา
ข อมู ล จากการสั มภาษณ ผู  ว ิ จ ั ย จะทำการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามสาระสำคัญ ของ
ประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทำการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique)
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการศึกษาวิจัย และ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย
วิเคราะห ข อมูล เกี่ ยวกั บภาพรวมของการสงเสริมศักยภาพเครือขายการจัดการลุมน้ำยมในการ
ดำเนินการของเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาในจังหวัดแพร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลำดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ดานการดำเนินงาน ดานการวางแผน ดานการรับ
ผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล ตามลำดับ
ขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ พบวา กระบวนการสงเสริมการจัดการฝายขนาดใหญ ขนาดกลาง
หนวยงานภาครัฐมีกระบวนการวางแผนกอสรางฝายชะลอน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ทายน้ำอยางเปนระบบ
โดยสรางความตระหนัก การใหความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการวางแผน การบริหารจัดการน้ำและ
จัดตั้งกลุมผูใชน้ำเพื่อสรางขอตกลงเกี่ยวกับการใชน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ในกรณีชวงฤดูน้ำนอยหรือการ
คาดการณปริมาณน้ำที่คาดวาไมเพียงพอตอการเกษตร เชนการทำการเกษตรนอกฤดูกาล (การปลูกขาวนาปรัง
ขาวโพด และถั่วเหลือง) และมีการดูแลรักษาลำนำและฝายชะลอน้ำ กระบวนการสงเสริมการจัดการฝายขนาด
เล็ก ไดมีการวางแผนในการเก็บขอมูลการใชประโยชนจากกลุมผูใชน้ำในพื้นที่ และมีการสงเสริมการจัดทำฝาย
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำฝาย เมื่อจัดทำโครงการสำเร็จขาดการสงเสริมการใหความรูในการ
บริหารจัดการน้ำในแตละฝาย การพัฒนา การติดตามผล และปญหาของฝายชะลอน้ำ เกิดการกัดเซาะตลิ่งสอง
ฝงน้ำ บางฝายมีการชำรุดแตหนวยงานทองถิ่นบางพื้นที่ไมไดใสใจในการบำรุงรักษาและใหความสำคัญของ
ปญหาเทาที่ควร มีหนวยงานอื่นๆเขามาชวยแกไปปญหาสรางฝายชะลอน้ำใหแกชุมชน แตใหชุมชนบริหาร
จัดการเอง สำหรับชุมชนที่มีความเขมแข็งจะมีคณะกรรมการดูแลอยางตอเนื่อง แตสำหรับชุมชนที่ไมเขมแข็ง
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ไมมีคณะกรรมการดูแลพื้นที่ฝายชะลอน้ำมักเกิดความเสียหายหรือขาดการดูแลรักษา ทำใหเกิดความทรุด
โทรมของฝายชะลอน้ำและลำน้ำขึ้น นำเสนอผลการวิจัยโดยการประชาสัมพันธทางสิ่งสื่อพิมพ

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคารอยละของประชาชนที่ใช น้ำลุ มแมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร รอยละของ
ประชาชนผูใชน้ำสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 117 คิดเปนรอยละ 57.4 และเปนเพศหญิง จำนวน 87 คิด
เปนรอยละ 42.6 อายุของผูใชน้ำลุมน้ำยมที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ 50 ป ขึ้นไป จำนวน
118 คิดเปนรอยละ 57.8 อาชีพของผูใชน้ำลุมน้ำยมสวนใหญเปนเกษตรกร จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ
44.1 และรายไดของผูใชน้ำสวนใหญอยูในชวง 5.001 – 10,000 บาท
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมของการสงเสริมศักยภาพเครือขายการจัดการลุมน้ำยมในการ
ดำเนินการของเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาในจังหวัดแพร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลำดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ดานการดำเนินงาน ดานการวางแผน ดานการรับ
ผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล ตามลำดับ
จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูใชน้ำลุมแมน้ำยมในการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นใน
การจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร ผูวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ดานการวางแผน ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา เจาหนาที่ใหทานไดมีสวนรวมในการวางแผนกำหนดรายละเอียดหรือการสงเสริมศักยภาพเครือขายของ
การจัดการลุมน้ำยม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก เจาหนาที่ใหทานไดมีสวนรวมในการวางแผนการเพื่อ
เสริมศักยภาพการจัดการน้ำอยางสม่ำเสมอ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก เจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมใน
การวางแผนการปรับปรุงลุมน้ำยม ตามลำดับ
2. ดานการดำเนินงาน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา เจาหนาที่ใหทานไดมีสวนรวมในการพัฒนาลุมน้ำอยางสม่ำเสมอ และเจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมใน
การดำเนินการจัดการเครือขายการจัดการลุมน้ำยม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก เจาหนาที่ใหทานมีสวน
รวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเจาหนาที่ผูจัดการลุม น้ำยม และเจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมในการ
ดำเนินการสงเสริมการจัดการน้ำแกประชาชนผูใชน้ำอยางตอเนื่อง และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก เจาหนาที่
ใหทานมีสวนรวมในการจัดการดำเนินการประสานงานเครือขายการจัดการลุมน้ำยมตามลำดับ
3. ดานการติดตามประเมินผล ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา เจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมในการจัดการดำเนินการติดตามผลประเมินผลการประสานงาน
เครือขายการจัดการลุมน้ำยม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก เจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมในการประเมินผล
การดำเนินงานของผูแกฝาย และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก เจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมติดตามความกาวหนา
ของการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานของการจัดการลุมน้ำยม ตามลำดับ
4. ดานการรับผลประโยชน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การทำกิจกรรมรว มกั น ทำใหทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับ บุคลากรนักจัดการน้ำเปน อย างดี
รองลงมา ไดแก ทานไดรับการถายทอดความรูจากผูแกฝาย เพื่อนำความรูมาใชในการจัดการน้ำของชุมชน
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และทานไดรับผลประโยชนจากการดำเนินงานของเจาหนาที่จัดการลุมน้ำยมอยูเสมอ และดานที่มีคาต่ำสุด
ไดแก ทานไดรับประโยชนจากการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จ ตามลำดับ
จากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ พบวา กระบวนการสงเสริมการจัดการฝายขนาดใหญ ขนาด
กลาง หนวยงานภาครัฐมีกระบวนการวางแผนกอสรางฝายชะลอน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ทายน้ำอยางเปน
ระบบ โดยสรางความตระหนัก การใหความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการวางแผน การบริหารจัดการน้ำ
และจัดตั้งกลุมผูใชน้ำเพื่อสรางขอตกลงเกี่ยวกับการใชน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ในกรณีชวงฤดูน้ำนอยหรือ
การคาดการณปริมาณน้ำที่คาดวาไมเพียงพอตอการเกษตร เชนการทำการเกษตรนอกฤดูกาล (การปลูกขาวนา
ปรัง ขาวโพด และถั่วเหลือง) และมีการดูแลรักษาลำนำและฝายชะลอน้ำ กระบวนการสงเสริมการจัดการฝาย
ขนาดเล็ก ไดมีการวางแผนในการเก็บขอมูลการใชประโยชนจากกลุมผูใชน้ำในพื้นที่ และมีการสงเสริมการ
จัดทำฝายโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำฝาย เมื่อจัดทำโครงการสำเร็จขาดการสงเสริมการใหความรู
ในการบริหารจัดการน้ำในแตละฝาย การพัฒนา การติดตามผล และปญหาของฝายชะลอน้ำ เกิดการกัดเซาะ
ตลิ่งสองฝงน้ำ บางฝายมีการชำรุดแตหนวยงานทองถิ่นบางพื้นที่ไมไดใสใจในการบำรุงรักษาและใหความสำคัญ
ของปญหาเทาที่ควร มีหนวยงานอื่นๆเขามาชวยแกไปปญหาสรางฝายชะลอน้ำใหแกชุมชน แตใหชุมชนบริหาร
จัดการเอง สำหรับชุมชนที่มีความเขมแข็งจะมีคณะกรรมการดูแลอยางตอเนื่อง แตสำหรับชุมชนที่ไมเขมแข็ง
ไมมีคณะกรรมการดูแลพื้นที่ฝายชะลอน้ำมักเกิดความเสียหายหรือขาดการดูแลรักษา ทำใหเกิดความทรุด
โทรมของฝายชะลอน้ำและลำน้ำขึ้น

องคความรูใหม
ลุมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร

ภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคประชาชน
ประชาชนผูใชน้ำลุมแมน้ำ
ยม 16 สาขา จังหวัดแพร

เครือขายการจัดการน้ำ

กระบวนการจัดการน้ำ

การวางแผน

การดำเนินการ

การติดตามผล

การรับผลประโยชน
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การวางแผน
1.ประชาคมเพื่อคนหา
ปญหาและสาเหตุของ
การใชน้ำแตละสาขา
2. รวมคิดหาวิธีการสราง
รูปแบบฝายชะลอน้ำ
และวิธกี ารดำเนินการ
3. วางนโยบาย กำหนด
แผนงานกิจกรรม
โครงการ เพื่อบรรเทา
หรือขจัดปญหาการใชน้ำ
แตละสาขาตอบสนอง
ความตองการของชุมชน

การดำเนินการ
หนวยงานภาครัฐรวมกับ
ผูนำชุมชน หนวยงาน
ภาคเอกชน ประชาชน
รวมกันดำเนินการสรางฝาย
มีการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการรวมกับทุกฝาย

การติดตามผล
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ผูนำชุมชน
ประชาชนควบคุม
ติดตามผล ประเมินผล
และรวมกันบำรุงรักษา
ฝายใหใชประโยชนได
ยืนนานตลอดไป

การรับผลประโยชน

1.มีน้ำใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
2.หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ผูนำชุมชน
ประชาชนมีความใกลชิดกัน
ในการทำงานรวมกันในการ
แกปญหาการใชน้ำ
3.ผูนำชุมชน ประชาชนมี
ความรูในการบริหารการ
จัดการน้ำรวมกันในระบบ
เครือขายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการน้ำอยางมีอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากแผนภาพ องคความรูที่ไดจากการวิจัย การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการ
จัดการลุมน้ำยม 16 สาขาจังหวัดแพร มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินการของเครือขาย
ชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาในจังหวัดแพร 2) เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมการจัดการลุม
น้ำยม 16 สาขาในจังหวัดแพร ดังนี้
ดานการวางแผน
1. ศึกษารวมกับผูนำและประชาชนโดยการประชาคมเพื่อคนหาปญหาและสาเหตุของการใชน้ำแต
ละสาขา
2. รวมคิดหาวิธีการสรางรูปแบบฝายชะลอน้ำและวิธีการดำเนินการ
3. วางนโยบาย กำหนดแผนงานกิจกรรม โครงการ เพื่อบรรเทาหรือขจัดปญหาการใชน้ำแตละ
สาขาตอบสนองความตองการของชุมชน
ดานการดำเนินงาน
1. หน ว ยงานภาครั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข องรว มกับ ผูน ำชุมชน หนว ยงานภาคเอกชน ประชาชนรว มกัน
ดำเนินการสรางฝายเพื่อใหรูสึกวาเปนเจาของรวมกัน
2. หนวยงานภาครัฐภาครัฐบริหารจัดการเชิงบูรณาการรวมกับทุกฝาย ภาคเอกชน ผูเกี่ยวของทุก
ฝ าย และชุ มชนในลุ  มน้ำ และประชาชนทองถิ่น ในการจัดการน้ำแตล ะสาขาโดยเสริมสรางเครือขายการ
ประสานงานและการทำงานรวมกัน ในการพัฒนา การใชและฟนฟูแหลงน้ำ โดยใหความสำคัญกับการให
ความรูสรางความเขาใจถึงผลประโยชนเชนประชุม อบรม สัมมนา กฎระเบียบการใชน้ำ แกผูนำชุมชน
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ประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ำ สรางกระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมรวมคิดรวมทำจะชวยเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนสามารถรวมกันนำพาใหการจัดการน้ำทุกดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการติดตามผล
1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนำชุมชน ประชาชนควบคุม ติดตามผล ประเมินผล และรวมกัน
บำรุงรักษาฝายใหใชประโยชนไดยืนนานตลอดไป
ดานการรับผลประโยชน
1. มีน้ำใชในการเกษตรอยางเพียงพอ
2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนำชุมชน ประชาชนมีความใกลชิดกันในการทำงานรวมกันใน
การแกปญหาการใชน้ำ
3. ผูนำชุมชน ประชาชนมีความรูในการบริหารการจัดการน้ำรวมกันในระบบเครือขายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการน้ำอยางมีอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา
จังหวัดแพร พบวา ภาพรวมของการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา
จังหวัดแพร อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา มีการสงเสริมศักยภาพเครือขายในการจัดการลุมน้ำยมมี การ
จัดการลุมน้ำยมทั้ง 16 สาขา จังหวัดแพร มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
ดานการวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่ใหผูใชน้ำ
ไดมีสวนรวมในการวางแผนกำหนดรายละเอียดหรือการสงเสริมศักยภาพเครือขายของการจัดการลุมน้ำยม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Tantas and Thuk (2013) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห
เครือขายทางสังคมการจัดการระบบนิเวศปาชายเลนแมน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา บุคคล
ศูนยกลางของเครือขายและบุคคลที่ใกลชิดของสมาชิกเครือขาย คือ แกนนำกลุมของหมูที่ 5 บานนากุง บุคคล
เชื่อมโยงเครือขาย คือ กลุมเกษตรผูเพาะเลี้ยงของหมูที่ 6 ประโยชนของเครือขายทางสังคมในเรื่องการชวย
แนะนำความรูในกระบวนการจัดการระบบนิเวศปาชายเลน มีประโยชนมากที่สุด ดานการดำเนินงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่ใหผูใชน้ำไดมีสวนรวมในการพัฒนาลุม
น้ำอยางสม่ำเสมอ และเจาหนาที่ใหทานมีสวนรวมในการดำเนินการจัดการเครือขายการจัดการลุมน้ำยม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Parittipong (2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการ
จัดการเครือขายชุมชนทองถิ่น ในกรขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน กรณีศึกษา
เครือขายลุมน้ำคลองอูตะเภา ผลการวิจัยพบวา การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำคลองอูตะเภา ควร
เนนบทบาทของกลุมเยาวชนทำเปนแบบอยางใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมมือของกลุมอื่นๆ สงเสริมใหมีการ
จัดทำศูนยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดำเนินกิจกรรมของกลุม/องคกรในเครือขายใหมี
การจัดทำแผนแมบทของลุมน้ำคลองอูตะเภา โดยอิงกับรูปแบบของแผนแมบทลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และควร
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มีการขยายเครือขาย ขยายแนวความคิดในดานการจัดการจัดทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ำคลองอูตะเภา ออกไปสู
พื้นที่อื่น ๆ รวมถึงการดึงองคกรภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมในกระบวนการของเครือขายมากขึ้น
ดานการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่ให
ทานมีสวนรวมในการจัดการดำเนินการติดตามผลประเมินผลการประสานงานเครือขายการจัดการลุมน้ำยม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Saengarthit (2019) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการน้ำของ
ชุมชนแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาบานสวนกลวย ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลวิจัยพบวา
ชุมชนบานสวนกลวยเปนชุมชนตนน้ำสามารถจัดการหาน้ำไดจากลำหวยและตาน้ำซับธรรมชาติ นำมาผลิต
น้ำประปาภูเขาใชในหมูบาน มีการขยายพื้นที่เพราะปลูก การบุกรุกแผวถางพื้นที่ปาตนน้ำ ทำใหปริมาณน้ำ
ตามธรรมชิตในลำหวยลอดลง ความสะอาดของน้ำ คุณภาพของน้ำ ไมสามารถนำมาบริโภคได มีการใชสารเคมี
ปนเปอนจากการทำเกษตร ความสมบูรณของทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม และสัตวปา ถูกทำลาย โดยชุมชนจะตอง
เขามามีสวนรวมจัดการน้ำตั้งแต การวางแผน การปฏิบัติ การ กำกับติดตามและประเมินผล จากการจัดการน้ำ
แบบมีสวนรวมของชุมชนบานสวนกลวย
ดานการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทำกิจกรรม
รวมกัน ทำใหทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรนักจัดการน้ำเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีความสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ChanJob (2010) ไดทำการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค การ
บริหารสวนตำบลบานขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบวาการจัดการน้ำเพื่อเกษตรในตำบล
บานขาวซึ่งมีทะเลสาบสงขลาเปนแหลงตนน้ำมีโครงการสูบน้ำชลประทานทุงระโนดจากหนวยสงน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 (ทุงระโนด) ผานโรงสูบน้ำและสงไปยังคลองสงน้ำที่เปนคลองยอยคลองแยกซอยและระบบคัน
- คูน้ำสวนเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยูใกลคลองธรรมชาติจะสูบน้ำจากแหลงดังกลาวมาใชในขณะที่
เกษตรกรที่อยูหางไกลจากระบบชลประทานหรือลำคลองธรรมชาติขณะเดียวกันองคการบริหารสวนตำบลบาน
ขาวมีนโยบายรับผิดชอบดูแลโครงการสงน้ำบำรุงรักษาใหมีสภาพใชงานไดอยางตอเนื่องการกอสรางอาคาร
บังคับน้ำเพื่อปดกั้นไมใหน้ำไหลลงสูคลองระโนดปองกันการเกิดน้ำทวมโดยรวมพัฒนาแหลงน้ำและเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมองคกรผูใชน้ำปญหาแหลงน้ำ/ระบบชลประทานเมื่อปาตนน้ำถูกทำลายเกิดปญหาการ
ดูดซับน้ำของพื้นที่ตนน้ำการไหลชะลางของหนาดินทับถมเปนตะกอนทำใหทำทะเลสาบสงขลาตื้นเขิน น้ำ
ระบายไดไมดีในชวงฤดูฝนน้ำหลากเกิดน้ำทวมขังซ้ำซากหรืออุทกภัยที่รุนแรงหรือน้ำตื้นเขินชวงฤดูแลวในบาง
ปกักเก็บน้ำไมพอใช
กระบวนการสงเสริมการจัดการฝายขนาดเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการวางแผนในการเก็บ
ขอมูลการใชประโยชนจากกลุมผูใชน้ำในพื้นที่ และมีการสงเสริมการจัดทำฝายโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทำฝาย เมื่อจัดทำโครงการสำเร็จขาดการสงเสริมการใหความรูในการบริหารจัดการน้ำในแตละฝาย การ
พัฒนา การติดตามผล และปญหาของฝายชะลอน้ำ เกิดการกัดเซาะตลิ่งสองฝงน้ำ ทำใหเกิดการพังทลายของ
ตลิ่งบางฝายมีการชำรุดแตหนวยงานทองถิ่นบางพื้นที่ไมไดใสใจในการบำรุงรักษาและใหความสำคั ญของ
ปญหาเทาที่ควร หนวยงานอื่นๆ เขามาชวยแกไขปญหาในการสรางฝายชะลอน้ำใหแกชุมชน แตใหชุมชน
บริหารจัดการเอง สำหรับชุมชนที่มีความเขมแข็งจะมีคณะกรรมการดูแลอยางตอเนื่อง แตสำหรับชุมชนที่ไม
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เขมแข็งไมมีคณะกรรมการดูแลพื้นที่ฝายชะลอน้ำมักเกิดความเสียหายหรือขาดการดูแลรักษา ทำใหเกิดความ
ทรุดโทรมของฝายชะลอน้ำและลำน้ำขึ้น มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Meuangmoon (2008) ได
ทำการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและแนวทางการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำของเกษตรกรกรณีศึกษาอางเก็บน้ำแมสาใหมอำเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา
ปริมาณน้ำที่ไหลเขาอางเก็บน้ำต่ำสุดระหวางกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนและต่ำกวาปริมาณความ
ตองการของพื้นที่เกษตรที่รับผิดชอบมากการใหน้ำของลิ้นจี่ของเกษตรกรใชน้ำมากกวาความตองการจริง
ประมาณ 50% ขณะที่วิธีการปลูกพริกหวานโดยการสงเสริมของโครงการหลวงใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพสูง
มากเกษตรกรเห็นวาการจัดการน้ำจะมีประสิทธิภาพตองกำหนดวันสงน้ำอยางเหมาะสมควบคุมการตรวจวัด
ปริมาณน้ำใหแกพืชและการมีอางเก็บน้ำชวยใหมีน้ำใชอยางพอเพียงเกษตรกร

สรุป
การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร ฝายที่มี
ขนาดใหญ ขนาดกลาง มีการบริหารจัดการดีเพราะมีหนวยงานราชการเขามาดูแลแตขาดการมีสวนรวมของ
ชุมชน สวนฝายที่มีขนาดเล็ก ควรมีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ การจัดสรรน้ำในพื้นที่ตั้งแต
ตนน้ำ กลางน้ำ และทายน้ำอยางเปนระบบ โดยมีการใหความรูในการบริหารจัดการน้ำและจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ
เพื่อสรางขอตกลงเกี่ยวกับการใชน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ในกรณีชวงฤดูน้ำนอยหรือการคาดการณปริมาณ
น้ำที่คาดวาไมเพียงพอตอการใชดานการเกษตร การใชอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และมีการดูแลรักษาลำนำ
ฝายชะลอน้ำ อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
หนวยงานที่เกี่ยวของ กรมชลประทาน องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ ไดนำผล
วิเคราะหกระบวนการสงเสริมการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขาในจังหวัดแพร นำไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการ
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากการศึกษาวิจัยการสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่นในการจัดการลุมน้ำยม 16 สาขา
จังหวัดแพร ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการน้ำของชุมชน
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาฝายของชุมชน
สามารถนำมาบูรณาการเขาดวยกันได เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำเปนการจัดการเพื่อใหเกิดความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ
2.3 ควรศึกษาวิจัยการใชน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนที่ใชน้ำจากอางเก็บน้ำของชุมชนจังหวัดแพร
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