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บทคัดย่อ
 
 การวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ 1. เพือ่หารูปแบบการบรหิารจดัการแหล่งน�า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคอย่างมส่ีวนร่วม
ของชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2. เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะ
สมในการบรหิารจัดการแหล่งน�า้ของชุมชนเพือ่การอปุโภคบรโิภคอย่างมส่ีวนร่วมของชมุชนบ้านเมอืงแก ต�าบลเมืองแก 
อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนในเป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จ�านวน 10 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
จัดการแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคอย่างมส่ีวนร่วมของชมุชนบ้านเมอืงแก ขาดองค์ความรูใ้หม่ ๆ  การบรหิารจดัการ
แหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการน�้าอย่างชัดเจน ยังไม่มีรูป
แบบการน�าแหล่งน�้าธรรมชาติไปให้ถึงคนที่ยังไม่ได้ประโยชน์ ต้องการน�าน�้ามาปลูกพืชนอกฤดูกาลท�านาเพ่ือให้ประ
ชานมรีายได้เพิม่ขึน้ ต้องการบรหิารจดัการน�า้โดยใช้พลงังานทางเลือก ขาดการประชาสัมพันธ์การบรหิารจดัการแหล่ง
น�า้ จากงานวจัิยน้ีจึงท�าให้ได้รปูแบบการบรหิารจดัการแหล่งน�า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคอย่างมส่ีวนร่วม โดยจดัการแหล่ง
น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก มีการน�านวัตกรรมระบบสูบน�้าใช้แรงดันอากาศ 
ที่คนในชุมชนสามารถลงทุนเองได้ ต้นทุนต�่า ซึ่งผลการด�าเนินงานของครัวเรือนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน�้ามัน ลงได้ร้อยละ 10 
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ABSTRACT
  
 This research aims to 1. Finding a participatory water resource management model for 
the community in Tambon Muang Ka, Satuk District, Buriram Province and 2. To find appropriate 
co-operative practices in the management of water resources. Community of Consumers with 
the participation of the community in Muang District, Satuk District, Buri Ram. The data collected 
from the community in the target is the community of Tambon Muang Ka District, Buri Ram. 
A total of 10 households were selected. The result showed that the problem of water resource 
management for community consumption Lack of knowledge of community water management 
for community consumption. There is no clear pattern of water management. There is no form 
of natural water source to reach people who have not benefited. To bring water to grow crops 
in the off-season to increase income. Water management requires alternative energy. Lack of 
public relations, water management. From this research, the model of water source  
management for consumer consumption is achieved. By managing the water sources for  
consumption with the participation of Muang Ban Kae community Innovative air pressure  
pumping systems are introduced which people in the community can invest on their own at a 
low cost. The performance of households in the community Helps to reduce household  
expenses from the use of electricity or oil energy by 10 percent.

Keywords : Model, Management, Water resource, Consume, Participatory

บทน�ำ
 ปัจจุบันหลายประเทศประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน�้า ซึ่ง
เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ประเทศไทยก็เช่นกัน ซึ่งมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้นทุกปี ท�าให้หลายภาคส่วนหันมาให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ น�้าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น�้าในบรรยากาศ (ฝน) น�้าผิวดิน 
และน�้าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นมา หรือลดปริมาณที่มีอยู่ในธรรมชาติได้
เองตามต้องการ บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น�้าในแม่น�้าล�าธารมีน้อย จนไม่สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบาง
ปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเนื่องจากน�้าท่วมทรัพย์สินและพื้นท่ีชุมชนตลอดจนการมีน�้าเสียหรือ
มลพิษทางน�้าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน�้า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้อง
ถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันแทบทุกปี (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2557) ปัญหาเกี่ยว
กับการบริหารจัดการน�้าเป็นปัญหาใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ท�าให้น�้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ภัยน�้าหลาก 
ที่เกิดจากมีน�้าปริมาณมากเกินไป ระบายออกไปไม่ทัน เกิดสลับกันไปมาเป็นประจ�าทุกปีระหว่างเมื่อไม่ถึงฤดูฝน
เกิดภัยแล้ง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเกิดน�้าหลาก ปัจจุบันปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงจนรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องประกาศ
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ออกมาเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อจัดการและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและต้นแบบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการ
บริหารจัดการน�้า ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานจากแหล่งน�้ามันและพลังงานจากไฟฟ้า ส่วนใหญ่ได้มา
จากการพ่ึงพาการน�าเข้าจากต่างประเทศมากกว่าครึ่งมีรายงานว่าน�้ามันดิบท่ีน�าเข้าสู่การกลั่นเพื่อให้ได้น�้ามัน
ส�าเร็จรูปชนิดต่าง ๆ นั้น ทุก ๆ 100 ตัน ได้มาจากการน�าเข้าต่างประเทศมากถึง 83 ล้านตัน และจากแหล่งภายใน
ประเทศเพียง 17 ล้านตัน โดยที่การน�าเข้านั้นส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ขณะที่
น�้ามันดิบทั้งหมดที่น�าเข้าสู่การกลั่นสามารถผลิตเป็นน�้ามันส�าเร็จรูปตอบสนองความต้องการได้เพียงร้อยละ 38 จะ
ต้องน�าเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูปถึงร้อยละ 40 ท�าให้ส่งผลกระทบทางด้าน
พลังงานธรรมชาติและเศรษฐกิจของประเทศ กระทั่งถึงกลุ่มประชากรรากหญ้า เช่น เกษตรกร ที่ใช้พลังงานน�้ามัน
หรือไฟฟ้าในการปลูกพืชซึ่งท�าให้เกิดต้นทุนในการลงทุนปลูกพืชสูง (ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง
ชาติ, 2543) 
  ในส่วน ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านยางโลน , หมู่ 2 บ้านหนองดุม , หมู่ 3 บ้านหนองนกเกรียน , หมู่ 4 บ้านหนองเชือก , หมู่ 5 
บ้านหนองปลาแดก , หมู่ 6 บ้านหนองดวน , หมู่ 7 บ้านกระทุ่ม , หมู่ 9 บ้านหนองกรูดพัฒนา , หมู่ 10 บ้านนกยูง 
, หมู่ 11 บ้านหัวช้าง , หมู่ 12 บ้านหนองปลาแดกน้อย , หมู่ 13 บ้านเมืองแกใต้ , หมู่ 14 บ้านเมืองแกเหนือ , หมู่ 
15 บ้านยางโลนเหนือ , หมู่ 16 บ้านสวายตางวน มีจ�านวนประชากรใน ต�าบลเมืองแก จ�านวนหลังคาเรือน 1,854 
หลังคาเรือน จ�านวนประชากร 8,344 คน จากการพูดคุยกับตัวแทนทางชุมชนนี้จะพบปัญหาหนึ่งที่ส�าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นั่นก็คือ ปัญหาการจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านเมืองแก ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการน�้าอย่างชัดเจน ยังไม่มีรูปแบบการน�าแหล่งน�้าธรรมชาติไปให้ถึงคน
ที่ยังไม่ได้ประโยชน์ ต้องการน�าน�้ามาปลูกพืชนอกฤดูกาลท�านาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องการบริหาร
จัดการน�้าโดยใช้พลังงานทางเลือก ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางการการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อท�าให้
ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1.เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก 
ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 2.เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันท่ีเหมาะสมในการการบริหารจัดการแหล่งน�้าของชุมชนเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตกำรวิจัย
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครัวเรือนในชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 10 ครัวเรือน ประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน สมาชิก อบต. 3 คน และอาสาสมัคร 6 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนที่ต้องการพัฒนาและน�าองค์
ความรู้นี้ไปด�าเนินการต่อในพื้นที่ตนเอง
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น (ปลายเปิดและปลายปิด) การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (ปลายเปิดและปลายปิด) หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลอง การสังเกต Mind Mapping
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 ระยะเวลาในการวิจัย เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรเตรียมคน เตรียมพื้นที่เป้ำหมำย
  1.1 การเตรียมนักวิจัย 
   1.1.1   ประชุมทีมงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่
   1.1.2 วางแผนการด�าเนินงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และทิศทางในการ
ท�างานร่วมกัน
  1.2 เตรียมชุมชน และเตรียมพื้นที่เป้าหมาย (เตรียมพื้นที่ เตรียมคนท�างาน)
   1.2.1  จัดเวทีประชุมคนในชุมชน เพื่อท�าความเข้าใจถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดของโครงการวิจัย
   1.2.2  วางแผนการด�าเนินงานวิจัยร่วมกับคนในชุมชน โดยน�าแผนการด�าเนินงานวิจัยที่
ท�าไว้ แล้วน�าเสนอต่อชุมชนเพื่อปรับให้เหมาะกับบริบทชุมชน
   1.2.3  รับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจิตอาสาในแต่ละกิจกรรม 
  1.3 เตรียมเครื่องมือและเก็บข้อมูล
    1.3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
    1.3.2 ก�าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 
    1.3.3 ทดลองปฏิบัติการเก็บข้อมูล 
    1.3.4 สังเคราะห์ข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 2 ส�ำรวจบริบทชุมชนเป้ำหมำย 
  2.1 ส�ารวจข้อมูลบริบทชุมชนและแหล่งน�้าในชุมชน
    2.1.1  ประชมุทมีนกัวจิยัเพือ่เตรยีมลงพืน้ทีส่�ารวจข้อมลูบรบิทชมุชนและแหล่งน�า้ชุมชน
    2.1.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนและแหล่งน�้าในชุมชน
    2.1.3 รับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจิตอาสาในการด�าเนินโครงการวิจัย
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและแหล่งน�้าในชุมชน
    2.2.1 ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและแหล่งน�้า
  2.3 จัดเวทีคืนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับชุมชนเป้าหมาย
    2.3.1 จัดเวทีน�าเสนอข้อมูลผลการวิจัย และตรวจสอบข้อมูลร่วมกับชุมชนเป้า
หมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    2.3.2 วางแผนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของชุมชนบ้านเมืองแก
    2.3.3 การประชุมแบบมีส่วนร่วม Focus Group
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของชุมชนที่เหมำะ
สมโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเมืองแก
  3.1 การด�าเนินงานตามแผนใช้รูปแบบการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่วน
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ร่วมของชุมชน
   3.1.1 ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
    3.1.2 สรุปการประเมินผลการทดลองปฏิบัติการ
  3.2 ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
    3.2.1 ด�าเนินการประชุมติดตามผลจากการทดลองร่วมกับทีม
    3.2.2 วิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติการ
  3.3 ประชุมสรุปวิเคราะห์ผลการทดลองใช้ระดับชุมชน
    3.3.1 ด�าเนินการประชุมสรุปวิเคราะห์ผลจากการทดลองร่วมกับชุมชน
 ขั้นตอนที่ 4 เวทีน�ำเสนอผลกำรศึกษำถ่ำยทอดขยำยผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   4.1 การถ่ายทอดขยายผลการด�าเนินงานวิจัยให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชนกิจกรรม
และน�ารูปแบบการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ 
    4.1.1 เวทีน�าเสนอผลการศึกษาถ่ายทอดขยายผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    4.1.2 ประชุมทีมงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่เพื่อวางแผนการด�าเนินการ
    4.1.3 จดัเวทีขยายผลการรปูแบบการบรหิารจดัการน�า้ท่ีเหมาะสมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ไปยังพื้นที่เป้าหมาย
   4.2 ถอดบทเรียนที่ได้จากงานวิจัย
    4.2.1 ถอดบทเรยีนภาพรวมการด�าเนนิงานของโครงการวจิยั(Retrospect) เพื่อ
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
    4.2.2 วิเคราะห์ผล สรุปผล จัดท�ารายงานผลการวิจัย
    4.2.3 จัดเวทีคืนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับชุมชน
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
  1.  แบบสอบถามความคิดเห็น (ปลายเปิดและปลายปิด) 
  2.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (ปลายเปิดและปลายปิด) 
  3.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลอง 
  4.  Mind Mapping 
  5. โปรแกรมการพัฒนาระบบข้อมูลต�าบล (TCNAP) คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วย
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) ของต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มาประกอบใน
การเก็บข้อมูล (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 2558)
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส) ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการ
แหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพแบบบรรยายเพือ่ให้การด�าเนนิวจิยัสามารถวดัได้ทัง้ในด้านพฤติกรรมและ
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รูปธรรมจึงใช้เครื่องมือการวิจัยหลายวิธี ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็น (ปลายเปิดและปลายปิด) การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (ปลายเปิดและปลายปิด) การสังเกต Mind Mapping การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
ทดลอง แล้วน�าไปสรุปผลการวิจัย

สรุปผลกำรวิจัย
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาบริบทพื้นที่และหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล พูดคุยกับตัวแทนผู้น�าในชุมชนจากหลายภาคส่วน น�าโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองแกใต้ หมู่ 14 และ เจ้าหน้าที่
ที่ประสานงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองแก โดยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งจากโปรแกรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลต�าบล (TCNAP) คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่ง
ด่วน (RECAP) ของต�าบลเมืองแก ประกอบในการเก็บข้อมูล และจากการลงพื้นที่ส�ารวจ การสอบถาม การ
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม ผู้น�าชุมชน ท�าให้ทราบบริบทพื้นที่และแนวทางการขับเคลื่อนของชุมชนด้วย พบว่า ปัญหา
การจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ขาดองค์ความรู้ใหม่ ในการ
บริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการน�้าชุมชน
บ้านเมืองแกมีการตั้งกฎ กติกาหมู่บ้าน แต่ยังขาดการตั้งกลุ่มบริหารจัดการน�้า ยังมีการน�าน�้ามาใช้ส่วนตัวของใคร
ของมัน ไม่มีการควบคุมปริมาณการใช้ และยังไม่มีรูปแบบการน�าแหล่งน�้าธรรมชาติไปให้ถึงคนที่ยังไม่ได้ประโยชน์ 
ต้องการน�าน�้ามาปลูกพืชนอกฤดูกาลท�านาเพื่อให้ประชานมีรายได้เพ่ิมขึ้นยังอาศัยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรรถไถนา 
โดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน�้ามันท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต้องการบริหารจัดการน�้าโดยใช้พลังงานทางเลือก 
ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน จาก
นั้นคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลบริบท และท�าการวิเคราะห์ออกมาอยู่ในรูปจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และ
โอกาส (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปได้
ว่า ปัญหาหลัก ๆ ของชุมชน คือ ขาดการประชาสัมพันธ์และขาดองค์ความรู้ใหม่ ๆ การบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องการสนับสนุนในการให้ความรู้ และงบประมาณสนับสนุนบาง
กิจกรรมการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ

  
ภาพที่  1  คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่และพาชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่ประสบผลส�าเร็จ
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  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสมในการการบริหารจัดการแหล่งน�้า
ของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก คือ รูปแบบของการบริหารจัดการน�้าโดย
การออกกฎระเบียบในการบริหารจัดการน�้าและกลุ่มผู้ใช้น�้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า โดยสรุปรูปแบบการจัดการน�้า
ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน�้าโดยการออกกฎระเบียบในการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการน�้าที่เหมาะสม มีการจัดการกลไก
คณะท�างานโดยสร้างความเข้าในร่วมกันมีความสามารถในการประสานงานการจัดเวทีเรียนรู ้การจัดระบบ
สารสนเทศ มีการจัดการที่ดีเน้นความสัมพันธ์เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ามากกว่าเน้นกฎระเบียบและการควบคุม พบว่า
รูปแบบการจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมกับชุมชนประกอบด้วยการเพิ่มความตระหนัก
และความรู้ให้กับชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดการแหล่ง
น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก มีการน�านวัตกรรมได้นวัตกรรมระบบสูบน�้าใช้
แรงดันอากาศที่คนในชุมชนสามารถลงทุนเองได้ ต้นทุนต�่า ซึ่งผลการด�าเนินงานของครัวเรือนในชุมชน ต้นทุน
ประมาณ 4,000 บาท พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานร้อยละ 100 (10 ครัวเรือน) ช่วยให้คนในชุมชนได้
เป็นทางเลือกในการน�าน�้าขึ้นมาใช้โดยไม่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน�้ามัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้

 

ภาพที่  2  นวัตกรรมระบบสูบน�้าใช้แรงดันอากาศที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

อภิปรำยผล
 สามารถอภิปรายผลได้ว่า รูปแบบการจัดการน�้าชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน�้า
โดยการออกกฎระเบยีบในการบรหิารจดัการ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รูปแบบการจัดการน�้าที่เหมาะสม จ�าเป็นต้องมีการจัดการกลไกคณะท�างานโดยสร้างความเข้าในร่วมกันมีความ
สามารถในการประสานงานการจัดเวทีเรียนรู้การจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดการที่ดี เน้นความสัมพันธ์เครือข่าย
กลุ่มผู้ใช้น�้ามากกว่าเน้นกฎระเบียบและการควบคุมสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวลิต สิมสวย (2561) ได้ศึกษา
วิจัยรูปแบบของเครือข่ายผู้ใช้น�้ากับการรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน�้า ค้นพบว่าการบริหารจัดการน�้าในรูปแบบ
ของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้าเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาได้้หลายด้าน กล่าวคือช่วยแก้ไขปัญหาการจัดสรรน�้า
ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นช่วยลดความขัดแย้งในการจัดสรรน�้าจากพื้นที่ต้นน�้าสู่่พื้นที่ปลายน�้า ช่วยให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่การวางแผนเพาะปลกูทีส่มัพนัธ์กบัน�า้ต้นทนุได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ คณพฒัน์ ทองค�า 
และคณะ (2556) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่กรณีประเด็นเพื่อการ



100วารสารวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย์
ปีที ่ 15 ฉบบัท่ี  1 (มกราคม - มถินุายน ) 2563

จัดการทรัพยากรน�้าและภัยพิบัติจากน�้าอย่างมีส่วนร่วมลุ่มน�้าย่อยคลองท่าดีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคการเกษตรและการจัดการภัยพิบัติสามารถสร้างผ่านการจัดท�าระบบกลไกคณะท�างานที่เหมาะสมมีการจัด
ท�าระบบสารสนเทศเรื่องน�้ารวมท้ังการกิจกรรมการฟื้นฟูรักษาและใช้ประโยชน์จากน�้าร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกัน
และรูปแบบการจัดการน�้าที่เหมาะสมส�าหรับลุ่มน�้าคลองท่าดี คือการจัดการกลไกควรมีการพัฒนากลไกคณะ
ท�างานโดยเริ่มต้นจากการหาคนที่มีความเหมาะสมและสร้างความเข้าในร่วมกันมีความสามารถในการประสาน
งานการจัดเวทีเรียนรู้การจัดระบบสารสนเทศและต้องมีปฏิบัติการร่วมส�าหรับแนวทางการจัดการน�้าเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสมในการดูแลรักษาแหล่งน�้าของชุมชนยังเน้นการใช้กฎกติกากลุ่มผู้ใช้น�้าใน
ชุมชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้น�้าในชุมชนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี และคณะ 
(2557) ท�าวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน�้ายวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้น
การสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรนาเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีความเหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้า
ยวมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากงานวิจัยนี้จึงท�าให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
เมืองแก มีการน�านวัตกรรมระบบสูบน�้าใช้แรงดันอากาศที่คนในชุมชนสามารถลงทุนเองได้ ต้นทุนต�่า ซึ่งผลการ
ด�าเนินงานของครัวเรือนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน�้ามัน ลงได้
ร้อยละ 10

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรผลกัดนัให้เกดิรปูแบบการบรหิารจดัการแหล่งน�า้เพือ่การอุปโภค
บริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสามารถน�าแนวปฏิบัติจากชุมชนนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ 
  2.1 ควรมีการถ่ายถอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้า ให้กับชุมชนอื่น
ในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของสมาชิกในชุมชน
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