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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัเรื�องการศึกษาปัญหานํ� าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

หมู่บา้นเขาเหลก็ ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัญหา

การใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขา และแสวงหารูปแบบการจดัการนํ� าที�เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วน

ร่วม กระบวนการวจิยัมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รภาคีต่าง ๆ ในพื�นที�นบัแต่การ

รวบรวมปัญหานํ� า และการแสวงหารูปแบบการจดัการนํ� าที�เหมาะสม การรวบรวมขอ้มลูใชว้ิธีการ

สาํรวจ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มยอ่ย และการจดัเวทีประชาคม ผล

การศึกษาพบว่า ชาวบา้นจดัการนํ� าโดยใชภู้มิปัญญาของชุมชนในการจดัการนํ� าในอดีต และนาํภูมิ

ปัญญาของชุมชนมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการระบบประปาภูเขา  อยา่งไรก็ตาม สภาพการใชน้ํ� าจาก

ระบบประปาภูเขาเริ�มประสบปัญหามากขึ�น เนื�องจากจาํนวนประชากรเพิ�มขึ�นและการใชน้ํ� าเพื�อ

การปลกูพืชเชิงพาณิชยสู์งขึ�น การอภิปรายแสวงหาทางออกในการจดัการนํ� าที�เหมาะสมกบัชุมชน

ในพื�นที�ตน้นํ� าไดชี้�ใหเ้ห็นว่า วฒันธรรมชุมชนยงัมีบทบาทต่อการแกไ้ขปัญหานํ� าจากระบบประปา

ภูเขา หากแต่ว่า ระบบนํ� าประปาภูเขาเป็นทรัพยากรกลาง และมีองคก์รภายนอกเขา้ร่วมสนบัสนุน

ใหเ้กิดขึ�น  ดงันั�นรูปแบบการจดัการนํ� าจึงเปิดพื�นที�ใหชุ้มชนไดน้าํเสนอภูมิปัญญาในการจดัการนํ� า

ร่วมกบัองคก์รภายนอก กลายเป็นกลไกการจดัการนํ� าจากระบบประปาภูเขา ที�เชื�อมโยงอยา่งบูรณา

การระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภายนอก และเห็นการบูรณาการในหลายมิติ  
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Abstract 

 

Although water is an essential component of security, but in recent years many areas 

especially major water sources have witnessed a severe water shortage. This paper discusses the 

case of Baan Kaolek Karen Pow Hill Tribe community in Karnjanaburi Province. It attempts to 

uncover multiple problems, investigate the paradigm change in water management, and develop a 

participatory model-based water management to meet the challenge of equitable resource 

allocation vis-à-vis the poverty alleviation. A specific focus is to introduce a cooperative 

decision-making process, in which the community and wide-ranging stakeholders have been 

highly involved. Various participatory water research techniques have been applied including 

substantiate field surveys, closed observations, focus groups, and a community meeting. The 

research found that the application of indigenous knowledge and cultural diversity of Karen Pow 

hill tribe community in resource management played an important role in conservation efforts. 

However, in the face of current pressures of rapid growth of Baan Kaolek community, population 

influx and the increasing demands on water for commercial plantation, a participatory model-

based water management urgently requires multi-stakeholder involvement and the water policy-

relevant integrative method. The research identified several solutions to complement traditional 

problem solving techniques, including establishing effective and adaptive water governance 

system, the development of environmental, especially water-related knowledge, and building 

community’s capacity. Significant emphasis is placed on a new role of the community to take a 

lead in the new governance and making decisions.  
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คาํนํา 

 

 

 งานวิจยัชิ�นนี� จดัทาํขึ�นเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของรายวิชา 435245 สัมมนาสังคมไทยกบั

การพฒันาเนื�อหาของรายงานการวิจยัแบ่งออกเป็น ประกอบดว้ยที�มาและความสาํคญัของการศึกษา 

ขั�นตอนในการวิจัย รวมไปถึงผลการศึกษาที�ได้จากการลงภาคสนามและบทวิเคราะห์ของผล

การศึกษา  

 สาํหรับในส่วนของเนื�อหาในงานวิจัยชิ�นนี�  กลุ่มผูว้ิจ ัยไดศ้ึกษาโดยเชื�อในพื�นฐานของ

วฒันธรรมชุมชนในการจดัการและการใชท้รัพยากรนํ� า   และพยายามหาทางออกให้กบัปัญหาที�

ยงัคงดาํรงอยูเ่รื�องนํ� าระบบประปาภูเขาโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม  การกระตุน้และผลกัดนัให้

ชุมชนเกิดความตระหนกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติซึ�งเป็นสมบติัของชุมชนเอง กลุ่มผูว้ิจยั

หวงัว่างานวิจัยชิ�นนี� จะเป็นจุดเริ�มต้นของการตระหนักถึงสิทธิชุมชนขั�นพื�นฐานในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเอง อนันาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ั�งยนืต่อไป 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิจยัเล่มนี�  ไดรั้บความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์สุวิดา ธรรมมณีวงศ ์ดร.มนตรา เลี�ยว

เส็ง ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูคุ้มสนาม และไดใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆเป็นอย่างดี คณะผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  และขอขอบคุณ อาจารยท์รงยศ 

แววหงษ ์อาจารยสุ์ภาพร อศัวไชยชาญ รองศาสตราจารยน์ฤมิตร สอดสุข อาจารยเ์ชษฐา พวงหัตถ ์

อาจารยเ์จริญ คัมภีรภาพ และอาจารยน์าตยา อยู่คง ซึ� งได้ให้คาํปรึกษาตลอดจนคาํแนะนาํต่างๆ

ตลอดการดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�ดว้ย ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาสังคมศาสตร์ คณะอกัษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านที�ไดป้ระสิทธิ� ประสาทความรู้แก่ผูว้ิจยัและจะนาํไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ขอกราบขอบพระคุณเจา้อาวาสวดับา้นเขาเหลก็ กาํนนั องคก์รบริหารส่วนตาํบล บา้นเขา

เหล็ก ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดักาญจนบุรี  ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาเขต 7 

จงัหวดักาญจนบุรี และเจ้าหน้าที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ณ ที�ไดใ้ห้ความกรุณาให้

คาํปรึกษา และใหข้อ้มลูในการทาํวิจยัครั� งนี�  

 ขอขอบคุณ ชาวบา้นบา้นเขาเหลก็ทุกท่าน ทุกๆครัวเรือนที�ให้ความร่วมมืออย่างดีในการ

เก็บรวมรวบขอ้มลู ช่วยเหลือในการลงภาคสนามทั�ง2 ครั� ง วิจยัเล่มนี� ไม่สามารถสาํเร็จลุล่วงไดห้าก

ขาดนํ� าใจอนังดงาม และมิตรภาพอนัอบอุ่นของชาวบา้นเขาเหลก็ได ้

 คณะผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึ�งในความห่วงใยของเพื�อนเอกสงัคมศาสตร์การพฒันา รุ่น37 ที�คอยให้

กาํลงัใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี�ๆนอ้งชาวสงัคมศาสตร์การพฒันาที�คอย

เป็นกาํลงัใจ 

 คณะผูว้ิจัยรู้สึกสํานึกในพระคุณของบิดาและมารดาที�ปลูกฝังให้ผูว้ิจ ัยเห็นคุณค่าใน

การศึกษาหาความรู้และเข้มแข็งต่ออุปสรรคต่างๆ ขอขอบพระคุณครอบครัวที�ห่วงใยคอยเป็น

กาํลงัใจจนงานสาํเร็จตามที�ตั�งใจไว ้

 คุณค่าและประโยชน์ที�เกิดจากวิจยัเล่มนี�  ผูว้ิจ ัยขอบบูชาพระคุณบิดา มารดา คณาจารย ์

ตลอดจนผูม้ีพระคุณทุกท่าน ที�มองสิ�งดีๆ ในชีวิตให้แก่คณะผูว้ิจยัไดพ้บกับความสาํเร็จอย่างที�

มุ่งหวงั 
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บทที� 1 ที�มาและความสําคญั 

1. หลักการและเหตุผล  

 หมู่บา้นเขาเหลก็ หรือหมู่บา้นของกลุ่มกะเหรี�ยงโปว ์ตาํบลเขาโจด อาํเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดั

กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านทีมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่ก ับธรรมชาติและป่า ซึ� งมีการใช้ทรัพยากรตาม

ธรรมชาติมาเป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง “นํ�า” ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัชาวกะเหรี�ยง

โปว์ นอกจากจะเป็นทรัพยากรในการอุปโภคบริโภคแล้ว “นํ�า” ย ังมีความเชื�อมโยงกับ

ประวัติศาสตร์ความเชื�อของเผ่าพันธุ์ชาวกะเหรี� ยงโปว์ในเรื� องก ําเนิดของหมู่บ้านเขาเหล็ก 

(นกัศึกษาชั�นปีที� 4 ภาคสงัคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550) จากคาํบอก

เล่าของชาวเขาเหลก็ที�เล่าเรื�องพญานาคที�ใหก้าํเนิดลาํหว้ยแม่ภู และเป็นตน้กาํเนิดของบา้นเขาเหลก็ 

จากการสํารวจพื�นที� เพื�อศึกษาข้อมูลพื�นฐานของหมู่บ้านเขาเหล็ก พบว่า “นํ�า” ที� เป็น

ทรัพยากรสาํคญัของชาวบา้น ไดใ้ชร้ะบบการจดัการแบบประปาภูเขา โดยมีฝายอยูบ่ริเวณนํ� าตกเขา

เหล็ก มีการลาํเลียงผ่านท่อส่งนํ� า ลงมาใชย้งัหมู่บ้าน แต่การจดัการระบบนํ� าดังกล่าวยงัประสบ

ปัญหา ที�เป็นอุปสรรคต่อการอุปโภคบริโภคของชาวบา้น จากการสาํรวจพบว่า ปัญหาที�พบมากคือ 

นํ� าไม่พอใช ้ซึ�งปัญหาดงักล่าวทาํใหช้าวบา้นมีความรู้สึกถึงอุปสรรคต่อการดาํรงชีพ อีกทั�งยงัมีผล

ต่อการทาํการเกษตร 

 ดว้ยเหตุนี� ผูศ้ึกษาจึงเกิดความสนใจในประเด็นเรื� องทรัพยากรนํ� าในระบบประปาภูเขา  

เนื�องจากลกัษณะภูมิศาสตร์พื�นที�ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านอยู่ติดกับภูเขาและอยู่ในระดับที�สูงกับ

หมู่บ้านใกล้เคียงจึงทาํให้เหมาะสมกับการจัดทาํระบบประปาภูเขา กอปรกับอาชีพหลักของ

ชาวบา้นคือการทาํเกษตรกรรม ซึ�งการเกษตรของหมู่บา้นเขาเหล็กเป็นการเกษตรเพื�อยงัชีพ  โดย

อาศยันํ� าในการหล่อเลี�ยงผลผลิตของตน หากปริมาณนํ� าไม่เพียงพอจะทาํให้เกิดปัญหาต่อการดาํรง

ชีพของคนในหมู่บา้น และก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ตามมา นอกจากนี�นํ� ายงัมีความสาํคญั

ต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนัที�หล่อเลี�ยงชีวิตจาํนวนมากในหมู่บา้นเขาเหล็กให้อยู่อย่าง

พอเพียง  
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กล่าวคือ ประการแรก ปัญหาเรื�องนํ� าต่างๆ ที�เกิดขึ�นในหมู่บา้นมีอะไรบา้ง ดว้ยเหตุผลที�ว่า

ผูศ้ึกษาพบว่ามีปัญหาเรื�องนํ� าในหมู่บา้นมีหลายประเด็นจากหลายสาเหตุ ทั�งในส่วนของแหล่งนํ� า 

การจดัการนํ� าระบบประปาภูเขาและการใชน้ํ� าของชาวบา้น ซึ�งเป็นมิติที�เชื�อมโยงกนั ประเด็นต่อมา

คือ ปัญหาต่างๆ  ดงักล่าวชาวบา้นมีการจดัการกบัปัญหาหรือไม่ ถา้มีเป็นอย่างไร เนื�องจากปัญหา

เรื�องนํ� าเกิดขึ�นมาเป็นระยะเวลานาน ควบคู่กบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ดงันั�นพวกเราจึงมีความสนใจที�

จะเรียนรู้วิธีการจัดการของปัญหานั� น ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ควบคู่กับชุมชน ภายใต้

ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ที�จะเป็นทางออกของปัญหา ซึ� งหาก

ปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�น ขาดวิธีการจดัการแลว้จึงนาํมาสู่ความสนใจในประเด็นต่อมากล่าวคือ 

หากปัญหาเรื�องการจดัการนํ� าที�เกิดขึ�นขาดวิธีการจดัการปัญหาของชาวบา้นที�มีมาแต่เดิม

หรือมีเพียงระดับในวงแคบที�มิไดเ้ผยวงกวา้ง ซึ�งยงัมิไดย้กระดบัทางออกของปัญหาไปสู่ความ

รับผดิชอบร่วมกนัระหว่างชุมชน ผูศ้ึกษาจะมีส่วนในการเรียนรู้ร่วมกบัชาวบา้นในการหาวิธีแกไ้ข

ปัญหานั�นอย่างไร ซึ� งเป็นหลกัการของการศึกษาวิจยัแบบเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ชาวบา้นกบัผูศ้ึกษา เพื�อเกิดประโยชน์ร่วมกนัจากผลงานวิจยั อนันาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา

นํ� าในระบบประปาภูเขาของหมู่บา้นอยา่งย ั�งยนื อีกทั�งเป็นการรักษาทุนทางสังคมของชาวบา้น ซึ�ง

จะส่งผลต่อการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนเขาเหลก็เป็นลาํดบั ภายใตค้วามเชื�อในภูมิ

ปัญญาของทอ้งถิ�นกบัการพฒันาที�ย ั�งยนื 

ความสนใจในประเด็นการจดัการเรื�องนํ� าที�กล่าวมาขา้งตน้ จึงนาํมาสู่คาํถามวิจยั เพื�อเป็น

ขอบเขตในการศึกษากล่าวคือ “ปัญหาเรื�องการจดัการนํ� าในระบบประปาภูเขาของหมู่บา้นเขาเหล็ก

มีปัญหาใดบา้ง แต่ละปัญหามีวิธีแกไ้ขอย่างไร และปัญหาที�ยงัไม่มีวิธีแกไ้ขหรือมีแต่ยงัไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือในระดับชุมชน ชาวบ้านจะเกิดความร่วมมือและมีรูปแบบในการแก้ไขในแบบที�

ชาวบา้นตอ้งการโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งไร” 

2.  คําถามวิจัย 

• ปัญหาเรื�องการจดัการนํ� าในระบบประปาภูเขาของบา้นเขาเหลก็มีปัญหาใดบา้ง  

• ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีแกไ้ขอยา่งไร  
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• ปัญหาที�ยงัไม่มีวิธีแกไ้ข ชาวบา้นจะเกิดความร่วมมือและมีรูปแบบในการแกไ้ขใน

แบบที�ชาวบา้นตอ้งการโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งไร 

3.   สมติฐานในการศึกษา 
 ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาระบบประปาภูเขา โดยผา่น

กระบวนการศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วม 

4.  ตัวแปรในการศึกษา 

 4.1  ตวัแปรอิสระ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและความสามารถในการจดัการปัญหาระบบประปาภูเขาที�เกิดขึ�นโดย

ผา่นกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

4.2  ตวัแปรตาม 

ความร่วมมือ รูปแบบหรือวิธีการจัดการกับปัญหาประปาภูเขา อนัเกิดจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นและความสามารถในการจัดการปัญหาระบบประปาภูเขาที�เกิดขึ�นโดยผ่านกระบวนการ

ศึกษาแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

4.3  แนวคดิที�ใช้ศึกษา 

 แนวคิดวฒันธรรมชุมชน (Community culture) และทุนทางสงัคมหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ที�

ชุมชนมีชุดความรู้หรือภูมิปัญญาเฉพาะของตนเอง นักวิชาการหรือผูศ้ึกษาเป็นเพียงผูส่้งเสริมหรือ

กระตุน้ใหเ้กิดการรื�อฟื� นความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาได ้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื�อศึกษาและรวบรวมปัญหาการใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 
 2.  เพื�อศึกษาวิธีการจดัการปัญหาการจดัการนํ� าระบบประปาภูเขาที�มีอยูเ่ดิมของชาวบา้นใน

แต่ละปัญหา 
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 3.  แสวงหาความร่วมมือและรูปแบบการจดัการนํ� าที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

6.  นิยามศัพท์ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ�น หมายถึง สิ�งที�เป็นองค์ความรู้ของชาวบา้นที�เกิดจากการสั�งสม สะสม 

สามารถคิดเอง ทาํเอง เป็นความรู้แบบองค์รวม สามารถ่ายทอดได ้มีความเชื�อมโยงบูรณาการ 

นาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเป็นสุขหรือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ�นได ้  ภูมิปัญญา

เป็นสินทรัพย์ของประชาชนและชุมชนในท้องถิ�นนั� นที�มีการสั�งสมทุนทางปัญญา ความรู้ 

วฒันธรรม ทกัษะฝีมือธรรมชาติของชุมชน ความสงบ วิถีชีวิต วสัดุตามธรรมชาติ    สิ�งเหล่านี� เป็น

พื�นฐานหรือทุนทางสังคมของชุมชน เพราะเป็นสิ�งที�ไดรั้บการสร้างสมและสืบทอด ต่อๆ มาเป็น

สมบติัของคนในชุมชน     

 ทุนทางสังคม หมายถึง ความเขม้แข็งของชุมชม   ทอ้งถิ�น ความสามคัคี  รวมพลงั  มีหน่วย

ที�จะจดัการ  จดัระบบต่างๆ ของชุมชน  มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมใจ   มีศีลธรรม  มีจิตวิญญาณ

สงัคม 

 กระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน หมายถึง การแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่างกนั เพื�อทาํความ

เขา้ใจใหต้รงกนั กระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี�ยนระหว่างคนในชุมชนและสาธารณะจะทาํใหเ้กิด

ความรู้ใหม่ๆ การเรียนรู้ของชุมชนแยกไม่ขาดจากการสร้างสาํนึกสาธารณะ และเป็นจุดเริ�มตน้ของ

การพฒันาชุมชนในวิถีทางที�ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน  



5 

การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทที� 2 เอกสารที�เกี�ยวข้อง 

ในการศึกษาปัญหานํ� าจากระบบประปาภูเขาบา้นเขาเหล็ก คณะผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร

วิชาการและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยัครั� งนี� โดยไดแ้บ่ง

การทบทวนวรรณกรรมออกตามวตัถุประสงคใ์นประเด็นต่างๆ  คือ 

 ตอนที� 1 ปัญหาระบบประปาภูเขาและการจดัการปัญหารูปแบบต่างๆ 

 ตอนที� 2 รูปแบบการจดัการนํ� าในชุมชน 

 ตอนที� 3 แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 

 ตอนที� 4 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 ตอนที� 5 ขอ้สรุปในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั 

 

ตอนที� 1 ปัญหาระบบประปาภูเขาและการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ 

การศึกษาครั� งนี�   ผูว้ิจยัมีกรอบในการศึกษาปัญหานํ� าระบบประปาภูเขาโดยจะศึกษาปัญหา

และการจดัการปัญหาที�เกิดขึ�นแบ่งเป็น 3 ระดบั  คือ  1.) ปัญหาบริเวณแหล่งนํ� า   2.) ปัญหาระบบ

ท่อและการจดัการ 3.) ปัญหาการใชน้ํ� า   ผูศ้ึกษาจึงไดท้บทวนวรรณกรรมในประเด็นดงักล่าวและ

พบว่า 

1.  ปัญหาบริเวณแหล่งนํ�า   

 1.1  ปัญหาปริมาณนํ�า   การใช้นํ� าในระบบประปาภูเขา มีแหล่งนํ� าที�จาํกัดดังนั�นจึง

พบว่ามีปัญหาเรื�องประมาณนํ� าที�ไม่พอเพียง  

 การพฒันาพื�นที�ตน้นํ� าลาํธาร และฟื� นฟรูะบบนิเวศน์ของป่าไมโ้ดยการอาศยัฝายตน้นํ� า

ลาํธาร  ในลุ่มนํ� ายอ่ยหว้ยแปลก และหว้ยแม่ไร้ทอ้งที�อาํเภอแม่ฟ้าหลวง อาํเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย (กรมอุทยานแห่งชาติ, 2547) และการศึกษาระบบการจดัการทรัพยากรนํ� าเพื�อการเกษตร

ของชุมชนเกษตรลุ่มแม่นํ� าปิง ตาํบลแม่ข่า อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ (ศรัญย ์ ปัญญา, 2545)

พบว่าทั�งสองพื�นที�มีปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพยีงพอ ที�เกิดขึ�นเฉพาะบางพื�นที�และตามฤดกูาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในฤดูแลง้นั�นปัญหานํ� าไม่เพียงพอส่งผลใหเ้กษตรกรไม่สามารถทาํการเพาะปลกู
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ได ้ การแบ่งปันนํ� านั�นไม่ทั�วถึง  สาเหตุที�หลกัของทั�งสองพื�นที�พบว่า เกิดจากปัญหาการไม่เอาใจใส่

ในทรัพยากรตน้นํ� า เนื�องมาจากมกีารตดัไมท้าํลายป่าจาํนวนมาก และการนาํทรัพยากรใชป้ระโยชน์

อยา่งเต็มที�โดยไม่มีการวางแผนจดัการที�เหมาะสม นอกจากนี� ปัญหานํ� าเสียจากโรงงานอุสาหกรรม

ในเมือง ส่งผลใหท้รัพยากรนํ� าเสื�อมโทรมลง และกระทบต่อพื�นที�ตน้นํ� าลาํธารดว้ย 

 ทั�งนี� ยงัพบว่าสภาพพื�นที�เป็นที�ราบสูงภูเขามีปัญหาเรื�องการขาดแคลนนํ� าอุปโภคบริโภค

เนื�องจากดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง ทาํให้เกิดปัญหาในการกกัเก็บนํ� าไวใ้ชโ้ดยเฉพาะ

อยา่งยิ�ง 

 1.2 ปัญหาคุณภาพนํ�า  การจดัการทรัพยากรพื�นที�ลุ่มนํ� าคลองรัตภูมิ ( ตอนบน) จงัหวดั

สงขลา (หะยหีมีด บิลอะหลี , 2550 ) พบว่าความสัมพนัธ์ของชุมชนตน้นํ� าเขาพระกบัชุมชนปลาย

นํ� าในพื�นที�ทะเลสาบสงขลา ชาวชุมชนไดอ้าศยัประโยชน์จากทรัพยากรนํ� าในการอาบ ดื�มกิน ใช้

ประโยชน์ในการทาํสวนผลไม ้ทาํนา สวนยาง เกิดความหลากหลายและความมั�นคงทางดา้นอาหาร

และความมั�นคงในดา้นชีวิต ซึ�งจากการศึกษา พบว่า ปัญหาสาํคญัที�กาํลงัประสบในลุ่มนํ� าคลองรัต

ภูมิไดแ้ก่ปัญหาป่าไมที้�ลดจาํนวนลงอยา่งรวดเร็ว อนัเนื�องจากการให้มีการสัมปทานป่าและเหมือง

แร่ ตลอดจนการเขา้มาของพืชเชิงเดี�ยว เช่น ยางพารา และการบุกเบิกที�ทาํกินใหม่ การสร้างชุมชน

ใหม่   ปัญหาสารเคมีจากโรงงานต่างๆ และจากแปลงเกษตร สาเหตุจากโรงงานนํ� ายางและยางแผ่น

ปล่อยสารประเภทแอมโมเนีย ลงลาํคลอง โรงงานท่อนํ� า เลี�ยงสุกร เลี�ยงไก่ ปล่อยสิ�งปฏิกูลและของ

เสียลงในแหล่งนํ� า โดยขาดการควบคุมและตรวจสอบที�ดีพอ จนนํ� าเน่าเสียและสัตวน์ํ� าตายจาํนวน

มาก จากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ�งตลอดลาํนํ� าย่อยและลาํนํ� าสาขามีการใชปุ๋้ยเคมี และยาฆ่าแมลง 

จาํนวนมากในการปลูกผกั  และปัญหาการขุ่นขน้และมีตะกอนมาก รวมทั�งการพงัทลายของตลิ�ง 

และการตื�นเขินของลาํนํ� า สาเหตุจากการดูดทรายในพื�นที�ริมลาํคลอง ปัจจุบนัผลกระทบดงักล่าวยงั

ไม่คลี�คลายและมีโอกาสขยายวงออกไป 

 ปัญหาเรื�องคุณภาพนํ� าดื�มนํ� าใชเ้นื�องจากนํ� าประปาภูเขา ซึ�งมีแหล่งนํ� าที�ภูเขาและเป็น

แหล่งนํ� าแบบเปิดคือไม่มีฝาหรือภาชนะมาปิดนํ� าทาํให้มีเศษไม ้ใบหญา้และฝุ่ นผงต่าง ๆ ติดปนมา

กบันํ� า    และปัญหาที�ชาวบา้นจะประสบในเรื�องของนํ� าดื�มนั�นส่วนมากแลว้ชาวบา้นที�ดื�มนํ� าจาก
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ประปาภูเขานั�นจะมีปัญหาเรื�องของนํ� าขุ่นมีตะกอนซึ�งจะเกิดปัญหาในฤดูฝนใหม่ๆ ไม่สามารถที�จะ

ใชน้ํ� านั�นดื�มได ้

2.  ปัญหาระบบท่อและการจดัการ 

  2.1 ท่อชํารุด  เสียหาย 

 เนื�องจากพื�นที�แหล่งนํ� าเป็นแหล่งนํ� าแบบเปิด ซึ�งใบไม ้เศษไมต่้างๆ นั�นมีโอกาสที�จะ

ไหลปนมากนันํ� าและทาํใหเ้กิดปัญหาท่ออุดตนั  ทาํใหน้ํ� าไหลชา้  นอกจากนี� เนื�องจากสภาพพื�นที�ที�

เป็นป่าไผ ่ ในฤดูร้อนที�อากาศแหง้ซึ�งเป็นสาเหตุหนึ� งในการเกิดไฟป่านาํไปสู่ความเสียหายต่อท่อ

ประปา  ทาํใหท่้อประปาไหมห้รือท่อรั�วได ้  

  2.2 ปัญหาเรื�องระบบการจดัการของชุมชน 

 ปัญหาจากทรัพยากรนํ� าของพื�นที�ลุ่มนํ� าแม่ลาวตอนบน   ในเขตอาํเภอเวียงป่าเป้า และ

อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, 2547) การเปลี�ยนแปลง

รูปแบบการจดัการนํ� า  เป็นปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นในพื�นที�ลุ่มนํ� าลาว เหมือง

ฝายที�เคยเป็นชลประทานราษฎร์กลายเป็นเขื�อนซึ� งเป็นชลประทานหลวงขนาดใหญ่ การใช้

ประโยชน์จากนํ� าก็เปลี�ยนรูปแบบไป ความสมัพนัธข์องผูค้นกลุ่มต่างๆ ก็เปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย   

 ผลกระทบจากเขื�อนแม่สรวยนอกจากสร้างปิดกั�นลาํนํ� าแม่สรวย จนทาํให้ระบบเหมือง

ฝายตอ้งลม้เลิกไป ปีที� 3  หลงัเขื�อนสร้างเสร็จ ในฤดูแลง้นํ� าเริ�มแห้งและเขื�อนก็ไม่ปล่อยนํ� าตาม

สญัญา ในฤดูฝนนํ� าก็ท่วม  ลกัษณะปัญหาเช่นนี� ยงัพบใน การจดัการนํ� าในลาํคลองแพรกหนามแดง  

อ.อมัพวา  จ.สมุทรสงคราม (ปัญญา โตกทอง, 2544)เพื�อหารูปแบบการจดัการนํ� าที�สอดคลอ้งกบัวิถี

คนฝั�งนํ� าจืดและฝั�งนํ� าเค็ม ชาวแพรกหนามแดงมีภูมิปัญญาในการจดัการกบันํ� าจืดนํ� าเค็ม มานานนบั

ร้อยปี และคนสองฝั�งก็สามารถอยูร่่วมกนัไดบ้นวิถีที�แตกต่าง จนเมื�อการพฒันาเขา้ไป มีการสร้าง 

"ประตูกั�นนํ� าจืด นํ� าเค็ม"  ขึ�นประตูระบายนํ� าที�เกิดจากโครงการป้องกนันํ� าเค็มกลบัเป็นชนวนแห่ง

ความขดัแยง้ของคนทั�งสองฝั�งในเรื�องการเปิด-ปิดประตูนํ� ามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี พื�นที�ตาํบล

แพรกหนามแดงจะเทลาดเอียงจากเทือกเขาทางทิศตะวนัตกในอาํเภอปากท่อจงัหวดัราชบุรี ไปยงั

ทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวนัออก ประตูระบายนํ� าที�กั�นระหว่างนํ� าจืดและนํ� าเค็มมีลกัษณะที�เล็ก และ
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แคบ ทาํใหก้ารเปิดประตูที�ระบายของเสียจากกน้คลองทาํให้ของเสียไหลทะลกัไปยงัพื�นที�นํ� าเค็ม

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนสองฝั�งนํ� า 

 3.  ปัญหาการใช้นํ�า      

  3.1 การใช้นํ�าเพื�ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 ข้อจาํกัดของแหล่งนํ� าประปาภูเขารวมทั�งปริมาณนํ� าที� ขึ� นต่อฤดูกาลแหล่งนํ� าเพื�อ

การเกษตรแหล่งนํ� าเพื�อการเกษตรยงัมีนอ้ย  ขณะที�จาํนวนคนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น ประชาชนส่วน

ใหญ่ใชน้ํ� าจากนํ� าประปาภูเขาทั�งในการอุปโภคบริโภค และเพื�อการเกษตร ทาํใหเ้กิดปัญหาปริมาณ

นํ� าไม่พอเพียง  ต่อความต้องการของคนในชุมชน รวมทั�งในฤดูแลง้จะทาํให้ประสบปัญหากับ

พืชผลทางการเกษตรไดรั้บนํ� าไม่เพียงพออีกดว้ย 

 ปัญหาจากทรัพยากรนํ� าของพื�นที�ลุ่มนํ� าแม่ลาวตอนบน   ในเขตอาํเภอเวียงป่าเป้า และ

อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย  (สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, อา้งแลว้)  ยงัพบว่า การใช้

นํ� าแม่ลาวเกิดการเปลี�ยนแปลงเมื�อทรัพยากรป่าเริ�มลดลง เนื�องจากมีการขยายตวัในการใชที้�ดินเป็น

อย่างมาก สาเหตุมาจากการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรจากฐานการผลิตที�มีการพฒันาการขึ�นมาเป็น

ลาํดบั จากการผลิตพืชไร่ ทาํนา มาเป็นการปลกูพืชเชิงพาณิชยแ์ละเพื�อการคา้ จนมาถึงการปลูกพืช

อุตสาหกรรม ทาํใหค้นในพื�นที�ปรับตวัไม่ทนั รวมถึงการพฒันานโยบายที�ไม่สอดคลอ้ง ยงัผลให้

เกิดกลุ่มทุนในระบบเกษตรอุตสาหกรรมขึ�นในพื�นที�  และเขา้มาแย่งชิงทรัพยากรที�หลุดมือจาก

ชาวบา้นไปค่อนขา้งมาก ขณะที�การเปลี�ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจก็สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ชุมชนลุ่มนํ� าดว้ยส่วนหนึ�ง   สิ�งที�คนลุ่มนํ� ากาํลงัวิตกคือผลกระทบจากการเปลี�ยนรู้รูปแบบการใช้

ที�ดินที�ถกูนายทุนกวา้นซื�อไปปลกูพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส้มและชา ที�ทาํเป็นสวนขนาดใหญ่ ใช้

ระบบการผลิตทนัสมยั และที�สาํคญัมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ�งในช่วงนี� ส่ง

ผลกระทบต่อสภาพดิน นํ� า ป่า และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนอย่างมาก และผลผลิตจาก

ระบบอุตสาหกรรมยงัมีผลกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตของเกษตรกรรายยอ่ยทั�งในเรื�องตลาดและ

สารพิษตกคา้งเป็นอนัตรายต่อผูค้นทั�วไป 
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  ปัญหาจากแหล่งนํ� า จากกรณี การพฒันาพื�นที�ตน้นํ� าธาร ของหน่วยจดัการตน้นํ� าดอยตุง

(กรมอุทยานแห่งชาติ, 2547)  และการจดัการทรัพยากรพื�นที�ลุ่มนํ� าลองรัตภูมิ (หะยีหมีด บิลอะหลี, 

อา้งแลว้) ผูว้ิจยัพบว่ามีปริมาณนํ� าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื�นที� อนัเกิดจาก

สาเหตุหลกัเดียวกันคือ การไม่เอาใจใส่ในแหล่งต้นนํ� า ปล่อยให้เกิดการเสื�อมโทรมส่งผลให้

ชาวบา้นในพื�นที�ไม่เพียงกบัปัญหาขาดแคลนนํ� าในการอุปโภคบริโภคเท่านั�น แต่ยงัรวมไปถึงการ

เรื�องของปากทอ้ง อาหาร และรายได ้อนัเกิดจากการทาํเกษตรกรรมอีกดว้ย  ปัญหาขอ้ที�สองคือ 

ปัญหาที�เกิดจากระบบนํ� าประปาภูเขา คือปัญหาที�เกิดจากภายชุมชน ปัญหาที�เกิดจากท่ออุดตนั จาก

เศษไมต่้างๆ และปัญหาการจดัการของชุมชน  จากการศึกษาเรื�องปัญหาทรัพยากรนํ� าของพื�นที�ลุ่ม

นํ� าแม่ลาวตอนบน สงัคมมีการมีการเปลี�ยนรูปแบบของสงัคมอนัเกิดจากการใชน้ํ� าที�เปลี�ยนแปลงไป 

จากการใชน้ํ� าโดยการควบคุมของชุมชน มาสู่การควบคุมโดยกระบวนการของรัฐ ไดส่้งผลให้การ

ดาํเนินวิถีชีวิตของคนในพื�นที�ลุ่มแม่นํ� าลาวตอนบนเปลี�ยนไป แต่ในขณะเดียวกนั ในพื�นที�บา้นไร่

เหนือ พบว่า ประชาชนมีความนิยมในการใช้นํ� าจากระบบประปาภูเขามากกว่าการใชน้ํ� าในรูป

แบบเดิม แต่กระนั�นการใชน้ํ� าแบบใหม่นี�  ไดส่้งผลให้ประชาชนในพื�นที�พบกบัปัญหา ปริมาณไม่

เพียงพอ สิ�งแปลกปลอม และการขาดจิตรสาํนึกร่วมในการใชน้ํ� าอย่างย ั�งยืน  ปัญหาสุดทา้ย คือ 

ปัญหาที�เกิดจากการใชน้ํ� าระบบประปาภูเขา เมื�อประชากรในชุมชนมีจาํนวนเพิ�มขึ�นทุกขณะ แต่

ทรัพยากรยงัคงมีปริมาณเท่าเดิม ทาํใหเ้กิดการแยง่ชิงเพื�อดาํเนินกิจการส่วนตวักนัมากขึ�น เช่น การ

ทาํเกษตรกรรมเพื�อการส่งออก  และนอกจากนั�นการเติบโตของชุมชนกับการใชน้ํ� าประปาภูเขา 

นาํไปสู่สาเหตุการปริมาณนํ� าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนในชุมชน 

 จากกรอบแนวความคิดดา้นปัญหาของการใชน้ํ� าระบบประปาภูเขา ทาํให้ทราบถึงกรอบ

แนวความคิดของปัญหาอนัอาจจะเกิดในระบบประปาภูเขาในหมู่บา้นเขาเหล็กได ้เนื�องจากสภาพ

ภูมิประเทศที�ยงัเป็นป่าที�อุดมสมบูรณ์ ปัญหาท่ออุดตนัที�เกิดจากเศษใบไมห้รือ การทาํลายท่อจากไฟ

ป่า จึงอาจเป็นขอ้สนันิษฐานหนึ�งที�นาํมาใชก้บัการหาสาเหตุของวิจยัชิ�นนี� ได ้ ไม่เพียงเท่านั�นปัญหา

ความขดัแยง้อนัเนื�องมาจากการแยง้ชิงทรัพยากร อนัเนื�องจาการใชน้ํ� าที�เปลี�ยนไปจากการเกษตร

เพื�อเพื�อเลี� ยงชีพ เปลี�ยนปลงไปสู่การเกษตรเพื�อส่งออก ทาํให้ปัญหาความขัดแยง้เริ� มทวีความ

รุนแรงขึ�น และนาํมาสู่หลายๆ ปัญหาดว้ยกนั เช่น ปัญหาปริมาณไม่เพียงพอ ปัญหาการไม่เท่าเทียม

กนัในชุมชน เป็นตน้ ซึ�งคลา้ยกบัสภาพปัญหาที�มีอยู่ในชุมชนเขาเหล็ก ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการ
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ทบทวนวรรณกรรมในส่วนปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรมาเป็นกรอบแนวความคิดที�นาํมาใชใ้นการ

สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการใชน้ํ� าระบบปาปาภูเขา  

ตอนที� 2 รูปแบบการจัดการนํ�าในชุมชน 

 1.  การจดัการทรัพยากรนํ�าในระบบเหมืองฝาย 

1.1 ปัญหาจากทรัพยากรนํ�าของพื�นที�ลุ่มนํ�าแม่ลาวตอนบน   ในเขตอาํเภอเวยีงป่าเป้า 

และอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, อา้งแลว้) พบว่าชุมชน

แต่เดิมพื�นที�บริเวณนี�มกีารจดัการทรัพยากรนํ� าในระบบเหมืองฝาย ซึ�งเป็นทั�งการจดัการทรัพยากร

และการจดัการความสมัพนัธท์างสงัคม เพราะการจดัการนํ�าในอดีตเป็นเสมือนหวัใจหลกัของชุมชน

ลุ่มนํ� าลาวในการควบคุมการใชท้รัพยากรและควบคุมความสมัพนัธท์างสงัคม เมื�อนํ� าถกูเปลี�ยน

เจา้ของจากชุมชน กลายเป็นรัฐจึงส่งผลถึงความสมัพนัธใ์นสงัคม สุกญัญา แสงหลา้ (2547 : 

สมัภาษณ์) หนึ�งในนกัวิจยัทอ้งถิ�น กล่าวว่า " ชาวบา้นใชร้ะบบเหมืองฝายในการจดัการทรัพยากรนํ� า

มาตั�งแต่อดีต แต่หลงัจากที�มีเขื�อนระบบเหมืองฝายลดความสาํคญัลงไปมากซึ�งจะส่งผลถึง

ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน เริ�มห่างเหิน บางกรณีเกิดความขดัแยง้แยง่นํ� าระหว่างคนตน้นํ� ากบั

คนปลายนํ� า มนัเป็นปัญหาที�เกิดขึ�น กระทบทั�ง การทาํมาหากิน การใชชี้วติอยูร่วมถึง ความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เมื�อเกิดนํ� าท่วม มนัก็เกิดความสูญเสียที�ประเมินค่าไม่ได ้ เมื�อทาํ

การเกษตรไม่ไดค้นในทอ้งถิ�นก็ตอ้งออกไปหางานทาํในเมอืงใหญ่ๆ ทาํใหเ้ห็นภาพของเด็กๆ และผู ้

เฒ่าผูแ้ก่อยูเ่พียงลาํพงัเป็นความเคยชิน " 

 1.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้นํ�าประปาภูเขาจากนํ�าตกวังตอ บ้านไร่

เหนือ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (สมภาค เพชรโชติ, 2547) หลงัจากราชการไดม้ีการจดัสร้าง

ระบบประปาภูเขาจากนํ� าตกวงัตอ ชาวบา้นทุกครัวเรือนจึงหนัมาใชน้ํ� าจากประปาภูเขาแทนการใช้

นํ� าคลองและนํ� าบ่อ   ปริมาณครัวเรือนเพิ�มมากขึ� นและทุกครัวเรือนหันมาใช้นํ� าประปาในการ

อุปโภคบริโภคเป็นหลกั ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ จากการใชน้ํ� าตามมาดว้ย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณนํ� าไม่

เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยคนที�อยู่ปลายนํ� ามีนํ� าใช้ไม่ทั�วถึง และในนํ� ายงัมีตะกอน/สิ� ง
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แปลกปลอมปนมา อีกทั�งชุมชนยงัขาดการมีส่วนร่วมในการจดัการ ไม่มีองค์กร/หน่วยงานหรือ

ผูรั้บผดิชอบที�ชดัเจน นอกจากนั�นผูใ้ชน้ํ� าส่วนใหญ่ยงัขาดจิตสาํนึกในการใชน้ํ� า มีการเปิดนํ� าทิ�งไว ้ 

 1.3 ระบบการจัดการนํ�าโดยเหมืองฝายธรรมชาติที�สร้างจากไม้ไผ่ ที�บา้นห้วยอีค่าง 

ตาํบลแม่วิน อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่(2550 : ระบบออนไลน์) ชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

สายนํ� าแม่เตียนเป็นหลกัในการเพาะปลูก โดยใชร้ะบบการจดัการนํ� าโดยเหมืองฝายธรรมชาติที�

สร้างจากไมไ้ผเ่ป็นหลกัและมีหลายชุมชนที�ไดม้าร่วมใชป้ระโยชน์ และการดูแลรักษาเหมืองฝาย

ร่วมกนั   ระบบการจดัการเหมืองฝาย ของบา้นห้วยอีค่าง ไม่มีขอ้ตกลงกฎระเบียบชดัเจนและไม่

แบ่งผูรั้บผดิชอบเป็นรายปัจเจก แต่ดาํเนินการในลกัษณะที�ผูร่้วมใชป้ระโยชน์ทุกคนจะรู้ว่าตอ้งทาํ

อยา่งไร โดยยดึถือหลกัการแนวคิดร่วมกนั มีจิตสาํนึกในการใชก้ารแบ่งปันและร่วมกนัแกปั้ญหา 

และจะมีเพียงคนที�เป็นหลกัในการทาํพิธีกรรมและประสานงานเท่านั�น และมีพิธีกรรมเลี�ยงผีฝาย 

จะทาํในทุกๆ สามปีในช่วงเดือนเมษายน โดยจะมีแก่ฝาย (เจา้ของเหมือง) คือนายติโพ เป็นผูท้าํพิธี 

ซึ�งการทาํพิธีกรรมนั�นเสมือนเป็นการสร้างกาํลงัใจแก่เกษตรกรเพื�อให้มีการร่วมกันรักษานํ� าที�

เสมือนเป็นแม่ที�มีบุญคุณ รวมทั�งก็จะยิ�งสร้างความเคารพในธรรมชาติอยูเ่สมอ 

 ประโยชน์จากเหมืองฝาย ได้เกิดการเกื�อกูลร่วมกันทั� งมนุษย์ ป่า พืช สัตว์ โดย

ความสมัพนัธก์นั ภายใตว้ิถีการดาํรงชีวิตแต่ละชีวิต ดงันี�  

• คนในการตีฝายทุกปีคนทั�งในชุมชนและต่างชุมชนจะไดม้าพบปะพูดคุยกันเพื�อ

ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น 

• พืช การสร้างฝายจากไมไ้ผแ่ละวสัดุในทอ้งถิ�นทาํใหม้ีนํ� าไหลซึมอยูต่ลอด แมใ้นช่วง

ที�ตอ้งปิดฝายประกอบกับดินและตน้ไม ้ที�อยู่ริมฝายจะยิ�งไดรั้บการปกปักษ์ เพื�อเป็นตัวป้องกัน

ไม่ใหฝ้ายถล่มอีกที พืชพนัธุริ์มนํ� าจึงเจริญ อุดมสมบูรณ์อยูต่ลอดตามฤดูกาล 

• สตัว ์ลกัษณะของฝายแบบธรรมชาตินั�น จะสามารถเป็นที�วางไข่ของปลาและสตัวน์ํ� า

อื�น ๆ ไดเ้ช่น ตะพาบนํ� า นาก เป็นตน้ 

 ระบบเหมืองฝายธรรมชาตินั� น ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดการนํ� าหากยงัเป็นเรื� องของ

วฒันธรรมเป็นตวัสะท้อนภูมิปัญญาของวิถีชีวิต กระทั�งเป็นตวัหล่อหลอมรักษาจิตวิญญาณของ

ชุมชน เพราะชุมชนยงัคงมีอาํนาจในการจดัการไม่ตอ้งพึ�งพารองบประมาณจากรัฐในการสร้างและ

ซ่อมแซม และไดส้ร้างสาํนึกที�ทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบและตระหนักรู้ รวมทั�งชุมชนยงัคงมี
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ความสัมพนัธ์ต่อกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ� งเป็นเอกลกัษณ์ของผูค้นระดับรากฐานของความ

แข็งแกร่งในชุมชน ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 การจัดการนํ� าในระบบเหมืองฝายปรากฏขึ� นในภาคเหนือมากกว่า 700 ปี และมี

พฒันาการปรับตวัต่อเนื�องมาจนปัจจุบนั ซึ�งกลายเป็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนเกษตรกรรม

ของภาคเหนือ ซึ�งอิงอยูก่บัฐานวิธีคิด 3 ประการ ที�เชื�อมโยงสมัพนัธก์นั คือ 

• คุณค่าธรรมชาติ การมองธรรมชาติภายใตคุ้ณค่าเป็นเครื�องหล่อเลี�ยงจิตวิญญาณ เป็น

ทุนทางสงัคมที�ไม่อาจลดทอนลงมาเป็นเพียงแค่ทุนทางเศรษฐกิจ 

• การกาํหนดสิทธิในการใชธ้รรมชาติ การจดัการธรรมชาติแบบระบบเหมือฝาย เป็น

การตอกย ํ�าว่าทรัพยากรดิน นํ� า ป่า ไม่ใช่สิ�งที�ไร้เจา้ของครอบครองที�จะนาํไปสู่การใชแ้บบ มือใคร

ยาวสาวไดส้าวเอา 

• การจดัการองคก์รในการจดัการนํ� า เป็นการสร้างอาํนาจและสร้างระบบองค์กรตาม

ธรรมชาติของชุมชนนํ� า ซึ�งกล่าวไดว้่าการจดัการเหมืองฝาย เป็นองคก์รประชาธิปไตยชาวบา้น 

 การจัดการเช่นนี� สามารถสร้างความเป็นธรรมในการจดัการทรัพยากร บนพื�นฐานที�

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการใชข้องชุมชน ซึ�งการจดัการนํ� าโดยองคก์รชุมชนจะมีความแตกต่าง

กบัการจดัการนํ� า โดยองคก์รรัฐที�แต่งตั�งขึ�นเปิดช่องใหช้าวบา้นมีส่วนร่วม เพียงแค่การเป็นผูใ้ชน้ํ� า

และผูจ่้ายค่านํ� าเท่านั�น 

2.  สิทธิหน้าหมู่  

จากเรื�องสิทธิหนา้หมู่ในการจดัการทรัพยากร  พบว่ามีการกล่าวถึงเรื� องสิทธิ� ในการจดัการ

ทรัพยากรนํ� าของประเทศไทยที�มีมาตั�งแต่ในอดีตจนกระทั�งรัฐและภาคเอกชนไดเ้ริ�มเขา้มาจดัการ

ทรัพยากรนํ� า  ดงันี�  

  2.1 การจดัการนํ�าเพื�อการอุปโภคบริโภคในอดีต   ภาคประชาชน ราษฎรในทอ้งถิ�นได้

รวมกลุ่มกนัขึ�นเพื�อจดัหานํ� า จดัสรรนํ� าและอนุรักษน์ํ� า เพื�อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มีมา

ตั�งแต่โบราณ เช่น  
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 ภาคเหนือ  สร้างเหมือง ฝาย ในลาํนํ� าธรรมชาติ ทุกคนช่วยแรงงานสร้าง และแต่งตั�งผู ้

อาวุโสของทอ้งถิ�นเป็นผูบ้ริหารจดัการ เรียกว่า แกเหมือง แกฝาย จดัสรรนํ� าใหโ้ดยเป็นธรรม หากมี

การลกัใชน้ํ� าจะถกูประณามหรือลงโทษต่างๆ ตามจารีตของทอ้งถิ�นที�กาํหนดขึ�น และอาจถูกปรับ

สินไหมตามกฎหมายของรัฐในสมยัโบราณ ที�เรียกว่า กฎหมายมงัราย หรือ มงัรายศาสตร์ 

 ภาคอื�นๆ ของประเทศ ขุดลอกหนองนํ� า อ่างเก็บนํ� า ขุดสระ ขุดคลอง เพื�อ การอุปโภค

บริโภค การเกษตร การคมนาคม โดยอาศยัแรงงานในชุมชนร่วมมือกนั และ จดัสรรนํ� าดว้ยการ

บริหารงานภายในชุมชนเช่นเดียวกนั 

• กรุงสุโขทยั 

“ กลางเมืองสุโขทัย มีนํ� าตระพงัโหม สีใสกินดี  ...ดั�งกินนํ� าโขงเมื�อแลง้  รอบเมือง

สุโขทยันี�  …” คาํจารึกในศิลาจารึกสุโขทยั หลกัที� 1 ดา้นที� 2 ของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช (ตระพงั

โหม หมายถึง บ่อมหศัจรรย ์มีนํ� าใชไ้ดต้ลอดปี) 

• กรุงศรีอยธุยา 

พระเจา้อู่ทอง ทรงสร้างกรุงศรีอยธุยาเป็นเมืองหลวง ไดโ้ปรดเกลา้ฯใหขุ้ดคลองจาํนวน

มาก ให้มีนํ� าไหลเวียน และประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์ดา้นการเกษตร อุปโภคบริโภค  คมนาคม 

รวมทั�งป้องกนัพระนครจากสงคราม 

• เมืองลพบุรี 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขุดทาํนบกั�นนํ� าทะเลชุบศร เป็นเขื�อน

กั�นนํ� าฝนไวใ้ช ้แลว้างท่อดินเผา เขา้สระพกันํ� า และวางท่อจ่ายนํ� าไปยงัสถานที�สาํคญัต่างๆ ในเมือง

ลพบุรี 

• กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 1 – รัชกาลที� 4 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขุดคลอง เชื�อมกบัแม่นํ� าเจา้พระยา เพื�อใช้

ประโยชน์ในการเกษตร อุปโภคบริโภค และคมนาคม 

รัชกาลที� 5 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ตั�งกรมสุขาภิบาล เพื�อจดัทาํนํ� าประปา ในแก่ประชาชนใน

เขตพระนคร เนื�องจากเกรงว่า การใชน้ํ� าจากคลองต่างๆ จะเกิดอหิวาตกโรคได ้รวมทั�งขุดคลอง

ประปา และคลองต่างๆ ในเขตปริมณฑล 
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พ.ศ. 2496 กรมโยธาธิการ ก่อสร้างระบบประปา ณ ศูนยก์ลางทหารปืนใหญ่ โคก

กระเทียม ใหชื้�อว่า การประปาพิบูลสงคราม ผลิตและจาํหน่ายนํ� าประปาใหแ้ก่ทหารและประชาชน

ในพื�นที� นบัเป็นการประปาแห่งแรกของไทยที�อยูใ่นส่วนภูมิภาค 

พ.ศ.  2509  รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการจัดหานํ� าสะอาดทั�วราชอาณาจักร  มี

คณะกรรมการบริหารโครงการ และมีหน่วยงานดาํเนินการก่อสร้าง ทั�งสิ�น 11 หน่วยงาน 

พ.ศ. 2522  ไดจ้ดัตั�ง การประปาส่วนภูมิภาค โดยรับโอนกิจการประปาและบุคลากรจาก 

กองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และ กองประปาชนบท กรมอนามยั มาเป็นลูกจา้งและ

พนกังานของการประปาส่วนภูมิภาค 

  2.2. การจดัการนํ�าเพื�อการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน 

• ภาคประชาชน 

มีการลดบทบาทของประชาชนในองค์กรจดัการนํ� าในรูปแบบดั�งเดิม ซึ�งประชาชนใน

ทอ้งถิ�นมีส่วนบริหารจัดการกันเองอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้กาํหนดให้ส่วนราชการต่างๆ หรือ

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มาวางแผนบริหารจดัการ จดัสรรนํ� า ก่อสร้างสาธารณูปโภคดา้น

นํ� าแทน แต่ก็ยงัมีเพียงบางแห่งที�ยงัมีภาคประชาชนมีส่วนในการบริหารจดัการนํ� า  

• ภาครัฐและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 มีบทบาทในการจัดการนํ� า ทั� งทางด้านอุปโภคบริโภค ทั�งที� เป็นหน่วยงานราชการ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รัฐวิสาหกิจ 

• ภาคเอกชน 

 มีบทบาทในการจดัหาและจาํหน่ายนํ� าดิบ ทั�งที�เป็นนํ� าดิบเพื�ออุตสาหกรรม และนํ� าดิบ

เพื�อการผลิตนํ� าประปา ,บทบาทในการจดัหาและจาํหน่ายนํ� าประปาใหห้น่วยงานของรัฐ โดยรับซื�อ

นํ� าตามสญัญาที�ไดต้กลงกนัไว ้และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที�รับนํ� าที�ผลิตส่งจ่ายให้ผูใ้ชน้ํ� าในเขต

บริการ  และบทบาทในการจดัหาและจาํหน่ายนํ� าดื�มบรรจุขวดหรือถงั   
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 3.  ภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากรนํ�าของชาวบ้านกับการจดัการของรัฐ 

  ดร.ชยนัต ์วรรธนะภูติ(มองภาพรวมวิกฤตการณ์จดัการทรัพยากร, 2548: ระบบออนไลน์) 

เป็นความรู้ในการจดัความสมัพนัธ ์มาจากการปฏิบติั ทดลองในชีวิตประจาํวนั และสืบทอดความรู้

เหล่านี� มานาน    ในอดีตหลายพื�นที�ของชนบท "ความแลง้" ในความเห็นและประสบการณ์ของ

ชาวบ้าน เป็นแต่เพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติและธรรมดาที�มาเยือนเหมือนเช่นทุกปีในช่วง

ระยะเวลาหนึ� งและจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาลเป็นปกติ ชาวบ้านปรับตัวได้ และอยู่ได้โดย

กระบวนการแบบทอ้งถิ�นที�มาจากภูมิปัญญาที�สืบทอดกนัมาหลายชั�วอายคุน 

 จากประวติัศาสตร์การจัดการลุ่มนํ� าของชาวบา้นเช่น พบว่าชาวบา้นมีพื�นฐานความคิด

จดัการนํ� าเพื�อตอบสนองระบบเศรษฐกิจแบบพึ�งตนเองเป็นหลกัจึงมีหลกัการจดัการที�ขึ�นกบับริบท

ของความเป็นชุมชน 

 ทอ้งถิ�นที�มีขนาดเลก็และกระจายประโยชน์ในกลุ่มชุมชนหรือระหว่างชุมชนที�อาศยัลุ่มนํ� า

เดียวกนั เช่น การขุดบ่อนํ� าดื�ม นํ� าใช ้สระสาธารณะของหมู่บา้นที�คนต่างถิ�นสามารถมาใชร่้วมกนัได ้

หรือกรณีการสร้างระบบ เหมืองฝายของภาคเหนือที�คนในลุ่มนํ� าเล็กๆ ทั�งตน้นํ� าและปลายนํ� า เป็น

ตน้ โดยชาวบา้นมกัจะมีกฎเกณฑ์ที�ยอมรับกนัเองภายในของชุมชนในการบริหารจดัการร่วมกนั

นอกจากนี�ชาวบา้นยงัมีวิธีการเรียนรู้ในการเอาตวัรอดและมีความมั�นคงอาหารในยามแลง้ไดห้ลาย

หลายแนวทาง เช่น การทาํเกษตรแบบผสมผสาน การขุดบ่อ หรือสระเก็บไวใ้นที�นา การพึ�งพาป่าบุ่ง

ป่าทาม หรือการเลี�ยงปลาในแหล่งนํ� าต่างๆ เป็นตน้ 

 องคค์วามรู้ทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากรลุ่มนํ� าของชาวบา้นมีความแตกต่างไปจาก

แนวทางการจดัการทรัพยากรนํ� าโดยรัฐ เพราะที�ผา่นมารัฐมีวิธีการและวิธีคิดเกี�ยวกบัการจดัการนํ� า

ของรัฐบนพื�นฐานที�ว่ารัฐจะตอ้งจดัหาและจดัการแหล่งนํ� าเพื�อ "พฒันาประเทศเพื�อลดปัญหาความ

ยากจน" โดยอาศยันํ� าเป็นปัจจยัการผลิตของภาคการเกษตร 

 ดงันั�น รัฐจึงมุ่งเน้นที�จะสร้างแหล่งเก็บนํ� าขนาดกลางและใหญ่ทั�วประเทศ รวมทั�งเป็นผู ้

จดัหาแหล่งนํ� า และออกแบบระบบต่างๆ โดยการลงทุนที�สูง และมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์แบบ

อเนกประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพของการใชน้ํ� าใหม้ากที�สุด   รัฐไดม้ีนโยบายการจดัการแบบบูรณา
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การเพื�อใหก้ารจดัการนํ� าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรการหนึ� งนั�นคือ การร่างพระราชบญัญติั

นํ� าขึ�นมาและใน พระราชบญัญติัดงักล่าวก็มีประเด็นเรื�อง "การจ่ายค่านํ� า" โดยมีความเชื�อว่า การที�

เกษตรกรเสียค่านํ� าจะเป็นการกระตุน้การผลิตโดยการใชน้ํ� าอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากที�สุด  

แต่ประเด็นดงักล่าวนี� กาํลงัเป็นที�ถกเถียงกนัว่ามีความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใดเรื�อง "ความเป็น

ธรรมและสิทธิ" ของชาวบา้นกลุ่มคนจนหรือผูด้อ้ยโอกาส ในการเขา้ถึงนํ� าเพื�อการผลิต 

 ส่วนอีกขอ้ถกเถียงหนึ�งซึ�งสาํคญัคือ การจดัการนํ� าจะถูกเคลื�อนผ่านไปยงัรัฐโดยสิ�นเชิงใน

ลกัษณะของการรวมศนูยอ์าํนาจการจดัการทรัพยากรนํ� าในรูปแบบเดียวกนัทั�วประเทศ 

 ลกัษณะเช่นนี� ชี� ได้ว่าเป็นการลดทอนความสําคัญและทาํให้สูญหายของภูมิปัญญาอัน

หลากหลายของชาวบา้นเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากรนํ� าที�ขึ�นอยู่กบัสภาพความแตกต่างของแต่ละ

ภูมินิเวศทอ้งถิ�นโดยปริยาย 

 ดงันั�น การหยิบยกประเด็นองค์ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากรลุ่มนํ� าของชาวบา้น

ขึ�นมาเพื�อพฒันานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของคนทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยากรนํ� า

ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนชนบทที�ขึ�นต่อความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ

ของระบบภูมินิเวศท้องถิ�นจึงมีนัยสาํคญัมากต่อการพฒันาแบบมีส่วนร่วมที�เน้นพื�นที� เป็นตวัตั� ง

(Area-based approach) และมาจากระดบัขา้งล่างหรือระดบัรากหญา้ (Outside-in perspective)  

 นอกจากนี�การนาํความรู้และภูมิปัญญาของชาวบา้นมาเป็นเครื�องมือสาํคญัในกระบวนการ

สร้างนโยบายสาธารณะจะเป็นการสร้างมิติใหม่ๆ ในการกาํหนดนโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ� าเพราะเป็นนโยบายที�ผลิตขึ� นมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างระบบประวัติศาสตร์

วฒันธรรมสงัคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศของทอ้งถิ�นเป็นหลกั 

 สิทธิในการจดัการนํ� า(มูลนิธิฟื� นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2548)    ควรเป็นสิทธิเชิงซอ้น ที�

ไม่ใช่กรรมสิทธิ� ส่วนบุคคล     แต่การพฒันาแหล่งนํ� าที�ผ่านมาทาํให้สิทธิในการจดัการนํ� ามีการ

เปลี�ยนแปลงไป จากที�อยูภ่ายใตก้ารจดัการของชุมชน มาอยูภ่ายใตก้ารจดัการของรัฐ ผลที�เกิดขึ�นก็

คือ สิทธิของรัฐทาํใหเ้กิดการรวมศนูยใ์นการจดัการนํ� า ส่วนสิทธิของเอกชน ทาํให้เกิดการผกูขาด   

ซึ�งเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนของประชาชน ที�ถกูลดทอนสิทธิในการใชล้ง การพิจารณา

สิทธิในการใชน้ํ� าอาจแบ่งตามประเภทของผูใ้ชน้ํ� าไดด้งันี�  
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• นํ�าในระบบการจดัการแบบดั�งเดิมตามจารีตประเพณีที�สืบทอดกนัมา (สิทธิชุมชน) 

• นํ�าในระบบการจดัการของรัฐ เช่น  ในระบบชลประทาน (สิทธิรัฐ) 

• นํ�าที�นาํไปใชน้อกพื�นที�หรือนอกภาคเกษตร  เช่น นํ� าประปา และนํ� าเพื�ออุตสาหกรรม 

(สิทธิรัฐ  และเอกชน) 

• นํ�าที�ไหลตามธรรมชาติ (สิทธิของรักษาระบบธรรมชาติ) 

 การพิจารณาสิทธิของการใชน้ํ� าตามเป้าหมายการใช ้ ไดแ้ก่ 

• สิทธิในการเขา้ถึง 

• สิทธิในการใช ้

• สิทธิในการจดัการ 

• สิทธิในการกีดกนั 

• สิทธิในการถ่ายโอน  

การกาํหนดสิทธิในการใชน้ํ� า  จึงควรเป็นสิทธิ� หลายมิติ  หรือสิทธิเชิงซอ้นที�ผสมผสาน

สิทธิรูปแบบต่างๆ ให้อยู่ร่วมกนัและสามารถถ่วงดุลกนัได ้ เพื�อให้เกิดความความยุติธรรมความ

ย ั�งยนืและประสิทธิภาพของการแกไ้ขความขดัแยง้ (มลูนิธิฟื� นฟชีูวิตและธรรมชาติ, อา้งแลว้)    

 4.   แนวคดิการจดัการนํ�าโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ�น 

 แนวคิดการจัดการนํ� าโดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�น (ศูนยพ์ฒันากิจกรรมภาคพลเมือง

ปราจีนบุรี, 2550 : ระบบออนไลน์)    ใหภ้าพการจดัการนํ� าว่าควรทาํอย่างมีระบบ โดยมองให้เห็น

ความเชื�อมโยงในแง่ของระบบทรัพยากรนํ� าที�สมัพนัธก์บัทรัพยากรอื�นๆ เช่น ป่าไม ้ที�ดิน ฯลฯ และ

ความสมัพนัธที์�เกี�ยวกบัการใชแ้ละการจดัการของกลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งที�เป็นองคก์รชุมชน กลุ่มบุคคล 

และกระบวนการมีส่วนของทอ้งถิ�น ในอดีตการจดัการนํ� าเป็นบทบาทของภาครัฐเป็นหลกัทาํใหเ้กิด

ปัญหาความขัดแยง้ แย่งชิงนํ� า รวมทั�งขาดการดูแล เอาใจใส่จากผูใ้ชแ้ละท้องถิ�น ทาํให้นํ� าเสื�อม

คุณภาพ ดงันั�นเพื�อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม เกิดการจดัปรับความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจกนัใหม่

ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และนําไปสู่การจดัการทรัพยากรนํ� าร่วมกนัโดยอยู่บนฐานการใช้

ทรัพยากรอยา่งเป็นธรรมและ เกิดประโยชน์อยา่งย ั�งยนื ควรพิจารณาประเด็นกรอบแนวคิดเบื�องตน้ 

ดงันี�   
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การใชป้ระโยชน์และการจดัการ  โดยการมองหาความสัมพนัธ์ของลุ่มนํ� าในฐานะที�เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติกับคนในฐานะที�เป็นหน่วยทางสังคมที�เกี�ยวข้องกันและกันในดา้นการใช้

ประโยชน์และการจดัการ โดยพิจารณาลุ่มนํ� าในแง่ที�เป็นระบบนิเวศและหน่วยทางสังคมที�เป็นองค์

รวมไม่แยกจากกนัและคาํนึงถึงการใชแ้ละจดัการร่วมกนัของชุมชนทอ้งถิ�นในเชิงประวติัศาสตร์ ที�

มีพฒันาการร่วมกันมา โดยเน้น การวิเคราะห์พื�นที�เป็นหลกั (Area Oriented) ซึ�งหมายถึง การ

วิเคราะห์พื�นที�ทั� งของลุ่มนํ� าและพื�นที� เฉพาะในแต่ละท้องถิ�น โดยการทําความเข้าใจระบบ

ความสัมพนัธ์ของความเป็นองค์รวม นิเวศลุ่มนํ� าและความเป็นเฉพาะถิ�น เฉพาะที�ของความเป็น

ระบบนิเวศยอ่ย ที�เลือกมาทาํการวิเคราะห์ เพื�อจะวิเคราะห์หาแบบแผนของการเปลี�ยนแปลงในแง่

ของระบบนิเวศลุ่มนํ� า และการใช ้การจดัการที�เป็นเฉพาะทอ้งถิ�น 

การวิเคราะห์ระบบสมัพนัธข์องกลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้ง  ดว้ยการใชแ้นวทางการทาํงานแบบมีส่วน

ร่วมต่างๆ เช่น การประเมินทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม การประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

รวมทั�งการวิเคราะห์กลุ่มผูม้ี�สวนไดส่้วนเสีย ฯลฯ เพื�อทาํความเขา้ใจการจดัความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

เหล่านี� ในดา้นความตอ้งการในการใชน้ํ� าประกอบอาชีพ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะความเกี�ยวขอ้ง

ที�ใชแ้ละการจดัการนํ� าความร่วมมือและความขดัแยง้ รวมทั�งวฒันธรรม ประเพณี การปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างกนั ตลอดจนการใชอ้าํนาจของกลุ่มต่างๆ ผา่นความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจดว้ย 

5. การจดัการนํ�าของภาคอีสาน  

ดร.ชยนัต ์วรรธนะภูติ(มองภาพรวมวิกฤตการณ์จดัการทรัพยากร, อา้งแลว้) ไดศ้ึกษาการ

จดัการนํ� าของภาคอีสานและสรุป 4 ประเด็นหลกัเกี�ยวปัญหาการจดัการนํ� าในอีสาน ดงันี�   

o มายาคติในการจดัการทรัพยากรนํ� าภาคอีสาน และความคิดเชิงเดี�ยว อีสานถูกบอกว่า

เป็นพื�นที�แหง้แลง้ที�สุดในประเทศ คนอีสานจึงมีภาพลกัษณ์ของคนที�อยู่ในดินแดนแห้งแลง้ ไม่ว่า

จะเป็นการเสนอในภาพยนตร์ นวนิยาย หรือรายงานของทางราชการต่างๆ ซึ�งสอดคลอ้งกบัความคิด

ของการพฒันาที�ผา่นมา ที�บอกว่า โง่-จน-เจ็บ ชอบเล่นการพนนั ชอบไปงานบุญ แต่ของภาคอีสาน

ตอ้งบอกว่า โง่-จน-เจ็บ และแหง้แลง้ดว้ย  
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ดงันั�นคาํนิยามเหล่านี� ใชเ้ป็นฐานในการหาหลกัคิดการจดัการที�เรียกว่า “หลกัการเชิงเดี�ยว” 

หลกัการดงักล่าวคือการใชเ้ทคโนโลยกีกัเก็บนํ� าโดยการสร้างเขื�อน สร้างฝายขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ� า 

หรือว่าใชใ้นการขุดคลอง รวมทั�งวิธีการต่างๆ ที�ใชเ้ทคโนโลย ีที�ตอ้งการควบคุมและปรับธรรมชาติ 

เป็นมายาคติ ที�สร้างขึ�นเพื�อใหรั้ฐมีความชอบธรรมในการเขา้มาจดัการนํ� า มีบทบาทในการช่วงชิง

กรรมสิทธิ�  หรือการจดัการนํ� าไปจากประชาชน  

ขณะที�ความเป็นจริงที�ผ่านมาชาวบา้นไดม้ีภูมิปัญญาในการจดัการกบัทรัพยากรนํ� าไดส้ั�ง

สมความรู้มาโดยตลอด รู้จักที�จะหาวิธีที�จะจัดการนํ� าต่างๆ บทเรียนของการจัดการนํ� านาํมาใช้

ประโยชน์ อาศยัความรู้เฉพาะทอ้งที�เพื�อที�เขา้ใจความหลากหลาย ไม่ว่าพื�นที�ชุ่มนํ� า พื�นที�ป่าบุ่งป่า

ทาม ต่างๆ และความรู้ที�มีทางเลือกหลากหลายโดยสงัเกตง่ายๆ จากการใชภ้าษา ในภาษาไทยมีห้วย 

หนอง คลอง บึง แต่ถา้เป็นภาษาอีสานจะมีหว้ย กุด หนอง คลอง นํ� าผุด นํ� าซา้ง นํ� าเที�ยง นํ� าจั�น และ

อื�นๆ อีก แหล่งนํ� าเหล่านี�มนัมีลกัษณะเฉพาะ และมีนํ� ามากนํ� านอ้ยไปตามฤดูกาล ไม่ใช่ว่ามีตลอดไป 

แต่สิ�งที�มหศัจรรยน่์าชื�นชมคือ ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ที�จะเอาสิ�งเหล่านี� มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ส่วนร่วม

ของชุมชน รู้ว่าพื�นที�แต่ละประเภทจะใชป้ระโยชน์ทาํอะไรไดบ้า้ง เป็นตน้  

o หลกัการสาํคญัของการจดัการทรัพยากรของคนอีสานไม่ใช่  “กกัเก็บควบคุมนํ� า”  แต่

เป็นการ “ปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติ”  ที�ผ่านมาชาวบา้นเรียนรู้เพื�อปรับตวัเขา้ธรรมชาติ กบัระบบ

นิเวศน์โดยการเฝ้าสงัเกตธรรมชาติ ทดลองปฏิบติั บางครั� งตอ้งไปเดินสงัเกตดูว่าที�แห่งไหนมีไออุ่น

ขึ�นมาตามพื�นดินถึงจะรู้ว่านั�นเป็นบ่อนํ� ามีนํ� าหรือไม่ แต่สิ�งเหล่านี�กลบัไม่เป็นที�ยอมรับของราชการ 

ระบบการจดัการของราชการเป็นระบบการรวมศนูยก์ารพฒันา ทาํใหป้ระชาชนขาดการมีส่วนร่วม 

ภูมิปัญญาชาวบา้นที�ไม่ไดต้ั� งบนหลกัการควบคุมและบังคบัธรรมชาติ เคารพต่อธรรมชาติกลบั

ไม่ไดถ้กูนาํมาใช ้แนวคิดแบบชาวบา้นกบัรัฐกาํลงัเผชิญหนา้กนั  

อย่างไรก็ตามความรู้ของชาวบ้านนั� นไม่ใช่ไม่ควบคุมธรรมชาติเลย ชาวบ้านควบคุม

ธรรมชาติเหมือนกนัแต่อาศยัความรู้ในการควบคุม ปรับตวัหรือปรับวิธีการผลิต เลือกพืช เลือก

วิธีการใชท้รัพยากรโดยที�ไม่ไปเปลี�ยนแปลง ทาํใหเ้กิดการเสียสูญเสียต่อธรรมชาติ 

o ทรัพยากรนํ� าเกี�ยวโยงกบัทรัพยากรอื�นๆ  ดว้ย ชาวบา้นพดูถึงการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

หลายดา้นตามความหลากหลายของพื�นที� ตามความผนัแปรของธรรมชาติ ในช่วงที�มีนํ� าหลากจะมี
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เครื�องมือหลากหลายในการจบัปลา มีการขุดบ่อ สร้างแนวผนงักั�นนํ� า และอะไรต่างๆ นานา หรือว่า

อาศยัตะกอนจากนํ� าท่วมทาํใหเ้กิดปุ๋ยธรรมชาติ เมื�อนํ� าในพื�นที�ริมนํ� าที�เคยเป็นพื�นที�นํ� าชุ่มช่วงฤดูนํ� า

หลากแหง้ลงก็ใชเ้ป็นพื�นที�การเกษตร เลี�ยงววั แลว้ววัควายก็นาํปุ๋ย นาํความอุดมสมบูรณ์กลบัมาให้

พื�นที�อีก และในพื�นที�เหล่านี� ไม่ว่าจะเป็นป่าบุ่งป่าทาม พื�นที�ริมตลิ�ง ก็จะประกอบดว้ยพืชพนัธุ์ต่างๆ 

นานาชนิด ที�ใชเ้ป็นทั�งพืชสมุนไพร เป็นผกัที�กินได ้เป็นหน่อไม ้หรือว่าไข่มดแดง คือมีทรัพยากร

หลากหลายที� เลือกใช้ได้ตลอด ตามฤดูกาล ที�หมุนเวียนเปลี�ยนผ่าน แต่ความเข้าใจในความ

หลากหลายของทรัพยากรที�มีอยู ่แสดงใหเ้ห็นว่าไม่ใช่มีความรู้แค่ว่าจะใชน้ํ� าอย่างไร แต่จะรู้ว่าใน

แต่ละพื�นที�มีความหลากหลายของดิน ของไม ้ของปลา และพืชต่างๆ ที�สามารถนาํมาใชไ้ด ้เป็นตน้  

o แต่ละลุ่มนํ� า มีความหลากหลายของแหล่งนํ� า แหล่งนํ� าในอีสานมีความหลากหลาย 

เรียกว่า ลาํนํ� า ลาํหว้ย กุด นํ� าผดุ นํ� าซา้ง ชาวอีสานรู้จกัพฒันารูปแบบของการใชท้รัพยากรที�แตกต่าง

กนั มีการจดัองคก์รเพื�อใชน้ํ� า และดูแลรักษาเพื�อให้เกิดความยุติธรรม และทาํให้ทรัพยากรมีความ

ย ั�งยนื มีกฎเกณฑที์�ไม่ไดเ้ขียนไวแ้ต่เป็นที�ยดึถือปฏิบติัเพื�อควบคุม จึงถือเป็นกติกาการใชน้ํ� า ถือเป็น

จริยธรรมหรือเป็นระบบศีลธรรมในการใชท้รัพยากรนํ� าของชาวอีสาน ซึ�ง รวมถึงทรัพยากรดา้นอื�น

ดว้ยไม่ว่าจะเป็นที�ดิน หรือป่าไม ้   

หลกัการจดัการทรัพยากรที�ตั� งอยู่บนองค์ความรู้ และความเขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศที�

หลากหลาย การจดัองคก์รที�มีฐานจากการเอื�อเฟื� อ แบ่งปัน อุดหนุนเจือจาน ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั

ในยามไม่มีกิน เป็นระบบศีลธรรมที�เกื�อหนุนใหชุ้มชนชาวอีสานเผชิญ แกปั้ญหาดว้ยตวัของเขาเอง

ไดโ้ดยที�ไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ไดมุ้่งแสวงหากาํไรสูงสุด แต่ตอ้งการเอาทรัพยากรที�หา

ไดใ้นนํ� ามาแบ่งปันกนั  

นอกจากนี�  ดร.ชยนัต์ (มองภาพรวมวิกฤตการณ์จดัการทรัพยากร, อา้งแลว้) ไดก้ล่าวถึง

ปัญหาเชิงโครงสร้างและนาํมาสู่ความขดัแยง้ที�ผ่านมา เพราะภูมิปัญญาและหลกัการอนัเป็นระบบ

ศีลธรรมชุมชนไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของวิธีคิดในการพฒันาของชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบของราชการ

ในระดบัปฏิบติัหรือระดบันโยบาย หรือนักการเมือง ระบบการพฒันาที�เน้นการแกไ้ขปัญหาแบบ

เชิงเดี�ยว และเนน้การสร้างที�อาศยังบประมาณกอ้นโตอาจจะทาํใหเ้กิดมายาคติ โดยการมองว่า อะไร

ก็ตามที�มาจากชาวบ้านในพื�นที�ไม่ทันสมยั ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทุกอย่างต้องนํามาจาก
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ต่างประเทศ ทุกอยา่งตอ้งมาจากเทคโนโลย ีตอ้งมาจากราชการ การกาํหนดแนวทางในการพฒันา

ชุมชนหมู่บา้นไทยนั�น ควรมีความเขา้ใจในพื�นที�อย่างแทจ้ริง และไม่ใช่การกาํหนดกรอบผกูขาด

จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จึงไดศ้ึกษาในลกัษณะการเปรียบเทียบเชื�อมโยงระหว่างชุมชนหมู่บา้น 

เพื�อเชื�อมโยงอธิบายถึงความเติบโต ความเข้มแข็ง ความเสื�อมถอย และความอ่อนแอในพื�นที�ว่า

แทจ้ริงแลว้ก่อรูปขึ�นมาไดอ้ยา่งไร  

แต่เดิมชาวบา้นมีการทาํเกษตรแบบพึ�งพา ไม่มีปัญหาเรื�องการแยง่นํ� าระหว่างคนที�อยูต่น้นํ� า

กบัทา้ยนํ� า เพราะต่างมีการจดัสรรบนฐานแห่งความเอื�ออาทร เช่น ทาํทาํนบกั�นนํ� าตามธรรมชาติ 

ไม่ใช่ฝายหรือทาํนบปูน ขณะที�รัฐไม่เคยศึกษาถึงมิติความสมัพนัธข์องชาวบา้น ทั�งสิ�งแวดลอ้ม และ

วิถีการทาํมาหากินที�พึ�งพิงธรรมชาติ รวมถึงการวางแผนการจดัการนํ� าที�สอดคลอ้งและส่งเสริมให้

ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นกว่าที�ผา่นมา  

หากมองกรณีระบบเหมืองฝายของชาวบา้นเปรียบเทียบกบัระบบชลประทานของรัฐ พบว่า 

ระบบชลประทานของรัฐเป็นการวางมาจากเบื�องบน โดยชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ

แมแ้ต่จะเขา้ใจในสิ�งที�รัฐทาํ อีกทั�งระบบดงักล่าวก็ไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัระบบเหมืองฝายเดิม 

ละเลยภูมิปัญญาความคิดของชาวบา้น มุ่งแต่เจตนาที�ตอ้งการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ� า ทั�งที�

ความจริงแลว้ระบบชลประทานของรัฐไม่สามารถสนองความตอ้งการในจุดนั�นไดอ้ย่างเพียงพอ

และทั�วถึง  

งานวิจยัเรื�องนี� ไดข้อ้สรุปสาํคญั 3 ประการที�เป็นความผดิพลาดของระบบชลประทานของ

รัฐก็คือ การจดัวางระบบนํ� าสู่ทอ้งที�โดยไปทาํลายระบบเหมืองฝายของชุมชน อนัเป็นการตดัขาด

เสน้ทางการไหลของนํ� า ทั�งเสมือนดูหมิ�นความรู้ของชาวบา้นดว้ย ประการที�สองคือ การวางแผน

ระบบชลประทานที�ขาดความเข้าใจระบบการใช้นํ� าของชาวบ้านอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ขึ�นเพียงบางจุดบางตอนเท่านั�น และสุดทา้ยเป็นการทาํลายอาํนาจการจดัการตนเองของ

ชุมชนโดยทุนของรัฐ ส่งผลเสียหายต่อทุนพื�นฐานในระบบการผลิตของชุมชนโดยตรง  
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจดัการนํ� าแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1.  การจดัการโดยชุมชน  หรือที�เรียกว่าสิทธิหน้าหมู่ซึ� งเป็นรูปแบบที�ชุมชน  มีวิธีการใน

การจดัการนํ� าของชุมชนเอง  โดยเป็นกระบวนการที�ผา่นการเปลี�ยนแปลง  ปรับปรุง  จนไดว้ิธีการที�

เหมาะสมกบับริบทของชุมชนนั�นๆ  และยงัส่งผลสืบเนื�องไปยงัการรักษาความสมัพนัธใ์นชุมชนอีก

ดว้ย เช่น การจดัการนํ� าโดยระบบเหมืองฝายของชุมชนบา้นห้วยอีค่าง ตาํบลแม่วิน อาํเภอแม่วาง 

จงัหวดัเชียงใหม่  ที�ใชร้ะบบเหมืองฝายธรรมชาติเขา้มาเชื�อมโยงในการรักษาวฒันธรรมชุมชน

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรอื�น   หรือในพื�นที�ลุ่มนํ� าแม่ลาวตอนบน   ในเขตอาํเภอเวียงป่าเป้า 

และอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ที�พบว่าการจัดการนํ� าเป็นทั�งการจดัการทรัพยากรและการ

จดัการความสัมพนัธ์ทางสังคม  เช่น  การขุดบ่อนํ� าดื�มนํ� าใช้  เพื�อให้คนในท้องถิ�นและชุมชน

ใกลเ้คียงมาใชร่้วมกนั  

 การแกปั้ญหาปริมาณนํ� าที�ขาดแคลนในหนา้แลง้ดว้ยการขุดบ่อ ขุดสระนํ� า   เพื�อแกปั้ญหา

เรื�องอุปทานของนํ� า   แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีการปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติ เช่น ในภาคอีสานคนมี

ภูมิปัญญาในการจดัการนํ� าที�รู้ว่ามีแหล่งนํ� าที�ต่างกนัไปในแต่ละสภาพภูมิประเทศ   และพื�นที�นํ� าที�

แตกต่างกนัแต่ละประเภทเหมาะแก่การใช้ประโยชน์อย่างไรเพื�อการดาํรงชีวิต  มีการใช้ระบบ

ศีลธรรม  จริยธรรม  ในการควบคุมการใชน้ํ� าถือเป็นการจดัการดา้นอุปสงค์ของนํ� าและยงัใชร้ะบบ

ดงักล่าวในการดูแลระบบนํ� าของชุมชน  ส่งผลให้เกิดความย ั�งยืนในการใชท้รัพยากรนํ� า  อีกทั�งยงั

เชื�อมโยงไปถึงการใชท้รัพยากรอื�นๆ อยา่งยิ�งยนื  เช่น  ดิน  ป่าไม ้  ก่อให้เกิดการแบ่งปัน  เอื�อเฟื� อ

ต่อกนัซึ�งเป็นการกระจายสิทธิ� ใชท้รัพยากรอยา่งทั�วถึง 

การทบทวนวรรณกรรมเรื�องสิทธิในการจัดการนํ� า  พบว่าการจัดการนํ� าแต่เดิมเป็นการ

จดัการแบบมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชน  ทาํใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรนํ� า เช่น   

การจดัการนํ� าในลุ่มแม่นํ� าลาวตอนบน  พบว่าการจดัการฝายซึ�งเป็นการจดัการตน้นํ� าอยา่งมีส่วนร่วม  

มีผลเชื�อมโยงต่อการจดัการความสมัพนัธท์างสงัคม ในระบบอาวุโส 

การจดัการนํ� าของชุมชนบา้นหว้ยอีค่าง พบว่าระบบการจดัการเหมืองฝายของชุมชนแมจ้ะ

ไม่มีขอ้ตกลงอยา่งชดัเจน  หากแต่มีการใชจิ้ตสาํนึกชุมชนในการร่วมกนัดูแลรักษาระบบนํ� า  มีการ

ใช้ความเชื�อ  พิธีกรรมเพื�อให้คนร่วมกันรักษาแหล่งต้นนํ� า  คือพิธีกรรมเลี� ยงผีฝาย  พิธีกรรม
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ดงักล่าวยงัเชื�อมโยงไปถึงการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื�นๆ ของชุมชน     แสดงให้เห็นถึง

อาํนาจในการจดัการทรัพยากรของชุมชน  ในฐานะผูว้างแผน   ดาํเนินการและรับผลประโยชน์  

โดยไม่ตอ้งพึ�งพาการช่วยเหลือจากรัฐ อีกทั�งยงัสร้างจิตสาํนึกร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมในอดีตหรือสิทธิหน้าหมู่ในการจดัการทรัพยากรนํ� า ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง

สงัคมในสมยับรรพกาลที�ไดจ้ดัสรรทรัพยากรนํ� า ที�ประชาชนมีบทบาทในการจดัหา  จดัสรรและ

อนุรักษน์ํ� า    

ต่อมาวิวฒันาการในการครอบงาํความคิดจากรัฐไดเ้ริ�มเขา้สู่ทอ้งถิ�น หากแต่รัฐบาลไม่ได้

ตระหนกัถึงความเหมาะสมที�แทจ้ริงแต่สภาพของชุมชนในแต่ละชุมชนที�มีความแตกต่างกนัทั�งดา้น

สภาพภูมิประเทศ และวฒันธรรมชุมชน ทาํให้บทบาทของชุมชนในการจดัการนํ� าลดทอนลงไป   

แต่เป็นการเพิ�มบทบาทของรัฐและเอกชนในการใชแ้ละผกูขาดทรัพยากร 

2.  อีกรูปแบบหนึ�งในการจดัการนํ� าไดแ้ก่การจดัการโดยรัฐ   ซึ�งไดแ้ก่การที�รัฐเขา้มาเป็น

หน่วยงานศูนยก์ลางที�มีบทบาทในการจดัการนํ� า ทั�งทางดา้นอุปโภคบริโภค ผ่านเป็นหน่วยงาน

ราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รัฐวิสาหกิจที�จะเขา้มากาํกบัดูแลการใชท้รัพยากรนํ� าในฐานะ

ที�เป็นทรัพยากรส่วนกลางของชุมชน  ผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น  การสร้างเขื�อน  การ

จดัทาํระบบประปา  การเก็บค่านํ� าประปา    และใชค่้านํ� ามาเป็นตวัควบคุมทางดา้นอุปสงค์  ซึ�งเป็น

การลดทอนและกีดกันกลุ่มคนจนและผูด้ ้อยโอกาสในเรื�องสิทธิการใช้นํ� า    นอกจากจะส่งผล

กระทบต่อชุมชนที�สูญเสียสิทธิหนา้หมู่ในการจดัการทรัพยากรของตนเองแลว้  รูปแบบการจดัการ

นํ� าที� เปลี�ยนไปยงัส่งผลกระทบในเชิงว ัฒนธรรมของชุมชน  ที�ทาํให้ความสัมพนัธ์ในชุมชน

เปลี�ยนแปลงไป     

ระบบชลประทานของรัฐที�วางมาจากเบื�องบน โดยชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน

นอกจากจะไม่สอดคลอ้งกบัชุมชนแลว้ ละเลยภูมิปัญญาความคิดของชาวบา้น 

การทบทวนวรรณกรรมเรื�องการจัดการนํ� าในพื�นที�อาํเภอกงหรา  จงัหวดัพทัลุง  การที�

หน่วยงานภายนอก คือราชการเขา้มาจดัระบบประปาโดยขาดการมีส่วนร่วม  นอกจะเป็นการเพิ�ม

อุปสงค์การใช้นํ� าของชุมชน   ยงัทาํให้ชุมชนขาดจิตสํานึกในการใช้นํ� า   ทาํให้ปริมาณนํ� าไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ   
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ตอนที� 3 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

การศึกษาแนวคิดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรมชุมชนเนื�องจากผูว้ิจยัไดใ้ชฐ้านคิดเรื�อง

วฒันธรรมชุมชนเพื�อศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ที�  2 คือ แนวทางการจัดการปัญหาของนํ� าระบบ

ประปาภูเขาของชุมชน  พบว่ามีผูก้ล่าวถึงและได้มีการนิยามความหมาย ความสาํคัญตลอดจน

เนื�อหาสาระของวฒันธรรมชุมชนไวด้งันี�ดงันี�    

แนวคดิวฒันธรรมชุมชน การที�คนไดม้าอยู่ร่วมกนั มีความรักกนัฉันพี�น้องของคนใน

ชุมชน มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั รู้จกัการประพฤติตนให้เขา้กบัผูอ้ื�นได ้ทาํให้เกิดเป็น

จารีตประเพณีที�สืบทอดกนัมา เป็นระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ์พิธีกรรมเพื�อเป็นแนวทางใหส้มาชิก

ในชุมชนไดถ้ือปฏิบติัสงัคมเป็นภูมิปัญญา หรือวฒันธรรมของแต่ละชุมชน ซึ�ง 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา  (2537 : 139-141) กล่าวว่า วฒันธรรมคือวิญญาณของชุมชน เป็นระบบ

คิด ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ที�ชุมชนไดต้ั�งไว ้กลั�นกรองและสืบทอดต่อเนื�องกนัมา วฒันธรรม

เกิดจากธรรมชาติแวดลอ้มของชุมชน และเกิดจากประวติัศาสตร์ของชุมชนเป็นวิญญาณที�เกิดมา

จากชุมชน เป็นบทสรุปของความคิดและการปฏิบติัการของชุมชนนั�น ๆ ในกรณีของไทย ธรรมชาติ

แวดลอ้มคือ ลาํนํ� า ภูเขา และท้องทุ่ง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะในระยะต้น 

แตกต่างกนัตามแต่ละภาค ส่วนประวติัศาสตร์ของชุมชน คือการอพยพ การตั�งถิ�นฐาน การร่วมกนั

ต่อสูก้บัขา้ศึก ฯลฯ  วฒันธรรมชุมชนหมู่บา้นของไทยมีลกัษณะสาํคญัคือ 

 1. ใหค้วามสาํคญัต่อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 

 2. ใหค้วามสาํคญัแก่สถาบนัครอบครัว เครือญาติ และชุมชนขนาดเลก็ 

3. จะสงัเกตเห็นไดว้่าชาวบา้นเปี� ยมดว้ยนํ� าใจ ช่วยเหลือเพื�อนมนุษย ์ถือเป็นพี�น้อง ยึดถือ

และรักษาความผสมกลมกลืน 

การดาํรงอยูข่องวฒันธรรมชุมชนหมายความดว้ยว่าอุดมการณ์ของชาวไทย แต่ละภาค แต่

ละทอ้งถิ�นมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง เนื�องจากสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และประสบการณ์แต่ละ
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทอ้งถิ�นยงัคงมีความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเอง ชุมชนยงัยึดมั�นในอุดมการณ์ความเป็นอิสระ

และความสามารถที�จะจดัการชีวิตของตวัเองไดม้ากที�สุด 

นิพจน์ เทียนวิหาร (อา้งในฉัตรทิพย ์นาถสุภา, หน้า 207-209) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า ชุมชนมี

วฒันธรรมของตนอยู่แล้ว วฒันธรรมนี� ให้คุณค่าแก่ความเป็นคนและแก่ชุมชนที�มีความผสม

กลมกลืน และวฒันธรรมชุมชนเป็นพลงังานผลกัดันการพัฒนาชุมชนที�สําคัญที� สุดจะใช้ให้

ประโยชน์ไดเ้มื�อมีการปลุกใหส้มาชิกมีจิตสาํนึกรับรู้ในวฒันธรรมของตนเอง 

ชุมชนมีวฒันธรรมของตนเองคือมีระบบคุณค่าที�รวบรวมมาได้จากประวติัศาสตร์ เป็น

บทสรุปของความคิดและการปฏิบติัของชุมชนนั�น ๆ เป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพฒันาชุมชนที�

ชาวบา้นสรุปขึ�นมา แกนกลางของวฒันธรรมชุมชนคือการใหค้วามสาํคญัแก่ความเป็นคนและการที�

ชุมชนหรือหมู่บา้นอยูม่าไดเ้ป็นเวลาชา้นาน เพราะว่ามีความผสมกลมกลืนกนัในชุมชน ทั�งในขณะ

ปัจจุบนัระหว่างสมาชิกดว้ยกนั และหากนับยอ้นไปสมาชิกก็มีบรรพบุรุษร่วมกนัดว้ย การพฒันา

ชุมชนจึงต้องเริ� มจากฐานวฒันธรรมชุมชน ซึ� งเป็นพื�นฐานที�แข็งแกร่งที�สุดของชาวบ้าน ถา้มี

วฒันธรรมชุมชนเขม้แข็งการรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื�อทาํกิจกรรมจะสาํเร็จไดไ้ม่ยาก การต่อตา้น

การเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกจะทาํได ้

วฒันธรรมชุมชนเป็นพลงัผลกัดนัการพฒันาชุมชนที�สาํคญัที�สุด เพราะเป็นสิ�งที�ประชาชน

สร้างขึ�นมา เพราะฉะนั�นหากนกัพฒันาตอ้งการเขา้ใจและปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัชาวบา้น ก็ตอ้ง

เข้าใจวฒันธรรมชุมชน ต้องศึกษาประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบา้นในการแต่ละชุมชนที�

แตกต่างกนั นอกจากนั�นนักพฒันาและปัญญาชนในชุมชนอาจช่วยผลกัดนัการพฒันาชุมชนให้มี

พลงัยิ�งขึ�นได ้โดยการร่วมกบัชาวบา้นวิเคราะห์และทาํใหช้าวบา้นมีจิตสาํนึกที�แจ่มชดัในวฒันธรรม

ของเขา เพราะสิ�งที�ชาวบา้นปฏิบติัมาชา้นานนั�น นานเขา้เป็นเรื�องของจิตใจสาํนึกคือลืมไปว่าการ

ปฏิบติัและพิธีกรรมที�มีมาอยา่งไร ทาํใหช้าวบา้นตื�นและรับรู้ รู้เอกลกัษณ์และควบคุมค่าของตวัเอง 

คน้พบจิตสาํนึกของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตวัเป็นชุมชน และซาบซึ� งในประวติัการต่อสู้

ร่วมกนัตลอดเวลา เห็นภยัของการครอบงาํของวฒันธรรมแปลกปลอมจากภายนอกที�มุ่งเพื�อเอารัด

เอาเปรียบชาวบา้น 
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กาญจนา แกว้เทพ (2535 : 21-25) มีความเชื�อว่า “ในวฒันธรรมชุมชนนั�นไม่ไดว้่างเปล่า 

เพราะในนั�นบรรจุไวด้ว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา พลงัสร้างสรรค์ที�จะแกปั้ญหาชุมชน” 

และไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมไวเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�เรามองเห็นได ้เช่น ศิลปวฒันธรรม 

อาหาร การแต่งกาย ประเพณีพิธีกรรม การเรียนรู้ ความสัมพนัธ์ และส่วนที�มองเห็นไม่ไดเ้ช่น 

ระบบคิด ระบบคุณค่า เป็นส่วนที�เป็นเนื�อหาของวฒันธรรม  

แนวความคิดวฒันธรรมชุมชนไดใ้ห้แนวกรอบความคิดที�ว่า ชุมชนในแต่ละชุมชนมีการ

สืบทอดวฒันธรรมที�ยาวนานแตกต่างกนั  รวมทั�งมีการกลั�นกรองและสมคุณค่าความคิดและข้อ

ปฏิบัติของชุมชนนั�นๆ แต่สิ�งสําคญัของวฒันธรรมชุมชนคือการเห็นต่อประโยชน์ส่วนร่วม ซึ� ง

รวมทั�ง สถาบนัทุกๆ สถาบนัในชุมชนดว้ย  เหล่านกัวิชาการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อวฒันธรรมชุมชน 

และเชื�อมั�นว่าทุกๆ ชุมชนมีวฒันธรรมชุมชนเป็นของตนเอง และสิ�งนี� เองจะนาํไปสู่การคลี�คลาย

ปัญหาต่างๆ ในชุมชนอนัเกิดจากกระแสโลกาภิวฒัน์   

 การจดัการนํ� าในชุมแพรกหนามแดง (ปัญญา โตกทอง, อา้งแลว้) ปัญหาที�เกิดขึ�นไดแ้ก่

ปัญหาเรื�องการจดัการนํ� าที�มีอยู่เดิม หรือประตูเปิดปิดที�มีรูปแบบจากรัฐไม่สามารถตอบสนองต่อ

ชุมชนไดแ้ละทาํให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชน    กระบวนการศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมไดท้าํให้

ชุมชนไดจ้ดัการปัญหาที�มีอยูด่ว้ยการฟื� นฟูการใชป้ระตูระบายนํ� าที�เกิดจากภูมิปัญญาดั�งเดิมที�มีอยู่

ในชุมชน ในการจดัการจดัการระบบนํ� าของชุมชน    ถือเป็นการใชว้ฒันธรรมชุมชนเขา้มาแกไ้ข

ปัญหาการจดัการระบบนํ� าที�ไดผ้ลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระบบการจดัการที�ไม่มีขอ้ตกลงหรือกฎระเบียบชดัเจน ไม่มีการแบ่งหนา้ที�รับผดิชอบ ของ

ชุมชนบา้นหว้ยอีค่าง (2550 : ระบบออนไลน์) ไดย้ึดหลกัการแนวคิดร่วมกนัมีจิตสาํนึกในการใช้

ร่วมกนั และร่วมกนัแกปั้ญหา  นอกจากนี� ยงัมีการใชค้วามเชื�อเขา้มาช่วยจดัการ โดยการทาํพิธีกรรม

เลี�ยงผฝีาย เพื�อเป็นการสร้างกาํลงัใจใหแ้ก่เกษตรกร ใหม้ีการร่วมกนัรักษานํ� า สร้างความเคารพใน

ธรรมชาติอยูเ่สมอ  ซึ�งความเชื�อในเรื�องผฝีายเป็นการสร้างความเกรงกลวัให้กบัชาวบา้นหากจะไป

ทาํลายแหล่งนํ� า   และสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการการจัดการนํ� า โดยใชร้ะบบเหมืองฝายที�มี

วฒันธรรมชุมชนเป็นขอ้บงัคบัในชุมชนในการใชน้ํ� า  การเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่เหล่าสิ�งมีชีวิตดว้ยมนัเอง 

และ การร่วมมือดูและฝาย การจดัการนํ� าของพื�นนี� ไดค้าํนึงถึงคุณค่าต่างๆ ในชุมชนอนัมีความเกี�ยว
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เนื� องกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ� งได้กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

เกษตรกรรมของภาคเหนือสืบต่อไป  

 การจดัการนํ� าในภาคเหนือ จะมีการตั�งผูอ้าวุโสของทอ้งถิ�นเป็นผูดู้แล หากมีการลกัใชน้ํ� าจะ

ถกูประณามหรือลงโทษตามจารีตของทอ้งถิ�นที�กาํหนดขึ�น   ถือเป็นระบบการจดัการนํ� าที�ใชจ้ารีต

ในการดูแลจดัการนํ� าและควบคุมอุปสงคใ์นการใชน้ํ� าของชุมชน   

 แนวคิดวฒันธรรมชุมชนเป็นสิ�งหนึ� งที�ผูว้ิจยัเชื�อว่ามีอยู่จริงในชุมชนบา้นเขาเหล็ก และ

วฒันธรรมชุมชนเหล่านั�นจะเป็นเครื�องมือที�สาํคญัในการคลี�คลายปัญหาการจดัการนํ� าจากระบบ

ประปาภูเขา เพื�อนาํไปสู่การหาทางแกไ้ขปัญหาที�มีความเหมาะสมกบัพื�นที� และวฒันธรรมของ

ชุมชนเขาเหลก็ในภายภาคหนา้ 

ตอนที� 4 แนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดสิทธิหน้าหมู่ในการจัดการ

ทรัพยากรนํ�า 

 การศึกษาครั� งนี�มีวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 เพื�อแสวงหาแนวทางในการจดัการปัญหาของการใช้

นํ� าระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กโดยเฉพาะปัญหาที�ยงัไม่สามารถหาทางออกได้โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วม  ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ�งเป็น

วิธีการที�จะใชใ้นการวิจยัครั� งนี� ทุกขั�นตอนรวมทั�งทบทวนวรรณกรรมในเรื�องแนวคิดสิทธิหน้าหมู่

ในการจดัการทรัพยากรนํ� า เพื�อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมในการพฒันา  พบว่าไดม้ีผูก้ล่าวถึงไว ้ ดงันี�  

1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน        

 Wertheim  (1981)   ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม  คือ  การที�ประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริหารและทางการเมือง  เพื�อกาํหนดความตอ้งการใน

ชุมชนของตน นอกจากนี�ทวีทอง  หงษว์วิฒัน์  (บรรณาธิการ, 2527)   ยงักล่าวว่าเสริมว่า  การมีส่วน

ร่วมเป็นการที�ประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ  ควบคุมการใช้
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และกระจายทรัพยากรที�อยู ่ เพื�อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสงัคม  ทาํใหป้ระชาชน

ไดพ้ฒันาการรับรู้  และภูมิปัญญาซึ�งแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการกาํหนดชีวิตของตน  โดย

ภาครัฐจะตอ้งคืนอาํนาจในการกาํหนดการพฒันาใหแ้ก่ประชาชน  เพื�อใหป้ระชาชน  โดยเฉพาะ

กลุ่มสตรี  คนจน หรือคนดอ้ยโอกาสในสงัคม ไดม้ีโอกาสในการแสดงความตอ้งการ  แสวงหา

ทางเลือก หรือเสนอขอ้เรียกร้อง เพื�อปกป้องผลประโยชนร่์วมของกลุ่ม  และเป็นผูม้ีบทบาทหลกัใน

การดาํเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน  คือ  เป็นผูก้าํหนดความจาํเป็นพื�นฐานของชุมชน และเป็นผูร้ะดม

ทรัพยากรต่างๆ เพื�อสนองตอบความจาํเป็นพื�นฐานของชุมชน ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่า ประชาชนใน

ชุมชนสามารถที�จะแสดงออกซึ�งความตอ้งการของตน  เป็นการจดัอนัดบัความสาํคญัของการเขา้

ร่วมในการพฒันา และไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาที�เนน้การใหอ้าํนาจการตดัสินใจแก่ประชาชน

ในชุมชน (WHO/UNICEF, 1978)     

 ทั�งนี�การมีส่วนร่วมอาจเริ�มตน้จากการพฒันามาจากขา้งล่าง แทนวิธีการพฒันาจากนโยบาย

เบื�องบน จุดเริ�มตน้คือ การกระจายอาํนาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนส่วน

ภูมิภาค (อภิชยั  พนัธเสน, 2539)   ในกระบวนการของการพฒันานั�น  การมีส่วนร่วมของประชาชน

มีตั�งแต่ตน้จนสิ�นสุดกระบวนการ  ไดแ้ก่  การวจิยั(ศกึษาชุมชน)  การวางแผน  การตดัสินใจ  การ

ดาํเนินงาน  การบริหารจดัการ  การติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ที�

เกิดขึ�น (นเรศ  สงเคราะห์สุข, 2541)  และ (ยวุฒัน์  วุฒิเมธี, 2526) นอกจากนี�  สายทิพย ์  สุดติพนัธ ์ 

(2534)  ยงัเห็นสอดคลอ้งว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปลี�ยนแปลงกลไกในการพฒันา จากการพฒันา

โดยรัฐมาเป็นการพฒันาที�ประชาชนมีบทบาทหลกั การมส่ีวนร่วมของประชาชน จึงหมายถึง การ

คืนอาํนาจ (Empowerment)   ในการกาํหนดการพฒันาใหแ้ก่ประชาชน อยา่งนอ้ยที�สุดประชาชน

ตอ้งมีส่วนร่วมในการริเริ�มวางแผน และดาํเนินการในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละ

อนาคตของเขา  

 การมีส่วนร่วมสามารถแยกตามกระบวนการไดด้งันี� (อภิชยั  พนัธเสน,  อา้งแลว้) 

(1)  การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน    จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้

สภาพของชุมชน การดาํเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูเบื�องตน้ในการทาํงาน 

และร่วมกนัคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
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(2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

เพื�อการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วิธีการ แนวทางการดาํเนินงาน และทรัพยากรที�จะตอ้งใช ้

(3)  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันา โดยการสนับสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ แรงงาน 

เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดาํเนินการขอความ

ช่วยเหลือจากภายนอก 

(4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ ทั�งดา้นวตัถุ และจิตใจ  โดยอยู่บนพื�นฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคล และ

สงัคม 

(5)  การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการพฒันา  เพื�อที�จะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

เกิดขึ�นไดท้นัที 

 ยทุธศาสตร์เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จากประสบการณ์ในการทาํงานของ

โครงการพฒันาที�สูง ไทย-เยอรมนั ของนเรศ  สงเคราะห์สุข(2541) ไดส้รุปยทุธศาสตร์ในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  การจดักระบวนการเรียนรู้  (Learning  Process)   

การจดักระบวนการเรียนรู้ที�เหมาะสม สามารถทาํไดห้ลายวิธี  ดงัต่อไปนี�การจดัเวทีวิเคราะห์

สถานการณ์ของหมู่บา้น เพื�อทาํความเขา้ใจและเรียนรู้ร่วมกนัในประเดน็ต่าง  ๆ การจดัเวที

แลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มองคก์รต่างๆ ภายในชุมชน  และระหว่างชุมชนการจดัทศัน

ศึกษาดูงาน และการเชิญผูม้ีประสบการณ์มาใหข้อ้คิดเห็นและแลกเปลี�ยนแนวคิด และประสบการณ์  

การจดัฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นต่างๆ  การลงมอืปฏิบติัจริง  การถอดประสบการณ์ และ

สรุปบทเรียนจะนาํไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทาํงานที�เหมาะสมยิ�งขึ�น 

 การพฒันาผูน้าํและเครือข่าย  เพื�อใหผู้น้าํเกิดความมั�นใจในความรู้ หรือความสามารถที�มีอยู ่ 

จะช่วยใหผู้น้าํสามารถริเริ�มกิจกรรม  การแกไ้ขปัญหา  หรือกิจกรรมการพฒันาได ้  โดยการ

แลกเปลี�ยน เรียนรู้ระหว่างผูน้าํ  ทั�งภายในชุมชน เป็นสิ�งที�จะทาํใหเ้กิดการ  เรียนรู้ที�กวา้งและ

ชดัเจนขึ�น  สนบัสนุนใหเ้กิดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  และการสนบัสนุนขอ้มลู  ข่าวสาร

ที�จาํเป็นอยา่งต่อเนื�อง   การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  และการดาํเนินงานร่วมกนัของเครือข่ายอยา่ง

ต่อเนื�องจะทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัการและการจดัองคก์รร่วมกนั 
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 2.  แนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหนึ� งในการพฒันาและเปลี�ยนแปลงชุมชน

ให้มีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติได้ และขยายผลไปอย่างต่อเนื�องและย ั�งยืน โดยชาวบ้านได้

วิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหา ซึ�งในทศันะของนกัคิด นักวิชาการของไทย

ไดน้าํเสนอแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทไวด้งันี�  

อภิชัย พนัธเสน (2539 : 163-165) เสนอไวว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคาํที�

ชาวบา้นอาจจะไม่เขา้ใจแน่ชดัอยา่งแพร่หลาย เนื�องจากเป็นคาํที�คนขา้งนอกเอามาใช ้แต่ชาวบา้นมี

ความเขา้ใจทั�งที�เป็นนามธรรมและในรูปธรรมของการช่วยเหลือกนั การร่วมมือกนั การแบ่งปันกนั 

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และในความเป็นจริงชาวบา้นต่างก็มีประสบการณ์ที�เป็น

จริงเกี�ยวกบัความสามารถในการควบคุมทรัพยากร โดยที�สถาบนัต่างๆ จากภายนอกเป็นผูที้�ควบคุม

การใชท้รัพยากรออกกฎเกณฑต่์างๆ ชาวบา้นเองอาจจะไม่ตระหนักว่า ทาํไมตนเองถึงไม่มีอาํนาจ

ควบคุม หรือจะมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร แมก้ระทั�งศกัยภาพของตนเองที�จะเปลี�ยนแปลงอะไรได ้ใน

ขณะเดียวกนัการเอาภาษามาจากภายนอกอาจจะเพิ�มอุปสรรคต่อการที�จะทาํใหช้าวบา้นตระหนกัถึง

ศกัยภาพของตนเอง และไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ขณะนี�คาํว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคาํที�

ใชอ้ยูท่ั�วไปในภาคของการพฒันา ไดม้ีการเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งเป็นทางการตั�งแต่

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที�  5 โดยมีความเห็นดังกล่าวร่วมกับ

ธนาคารโลก โดยเนน้ความสาํคญัของสภาตาํบลมากขึ�น โดยใหค้วามจาํกดัความว่า คือการกระจาย

อาํนาจบริหารและส่งเสริมให้ทอ้งถิ�นปกครองตนเอง และโดยหลกัการจะเคารพเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในแต่ละตาํบล วางรากฐานในระบอบประชาธิปไตย เพื�อคนส่วนใหญ่ของประเทศ และ

จากประสบการณ์ที�ไดป้กครองตนเอง ประชาชนเขา้ใจถึงสิทธิและหนา้ที�ของตน เป็นนโยบายที�จะ

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพฒันาและเพิ�มขีดความสามารถของประชาชนในการพฒันา

ท้องถิ�นของตนเอง พร้อมกับการเพิ�มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสในการฝึกหัดให้กรรมการ

หมู่บา้นและกรรมการสภาตาํบลหาแนวทางแกปั้ญหาของตนเอง ทั�งหมดนี� เป็นการดึงให้ประชาชน

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและมีส่วนสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชนของตนเอง 
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3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนนั�น ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2525 : 6) ได้

สรุปหลกัการและแนวทางการพฒันาประชาชนให้มีส่วนร่วมว่า ตอ้งยึดหลกัความตอ้งการและ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นจุดเริ�มตน้การดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะกลุ่ม สร้างพลงั

กลุ่มที�จะรับผิดชอบร่วมกนั ปลูกฝังทัศนะและพฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตวั โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถที�จะพึ�งตนเองสามารถทาํต่อไปได ้กิจกรรมที�ดาํเนินการต่าง

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น การเริ�มตน้กิจกรรม

ตอ้งอาศยัผูน้าํเป็นผูบุ้กเบิกและชกันาํชาวบา้น และขั�นตอนการดาํเนินงานตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมตั�งแต่เริ�มตน้จนจบกระบวนการ แบ่งไดด้งันี�  

  3.1 ร่วมทาํการคน้ควา้ ศึกษาปัญหา สาเหตุและความตอ้งการของชุมชน 

 3.2 ร่วมคิดหา สร้างรูปแบบ วิธีการแกไ้ข หรือสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ สนองความตอ้งการ

ของชุมชน 

  3.3 ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื�อแกไ้ขปัญหา 

  3.4 ร่วมตดัสินใจใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วม 

  3.5 ร่วมจดั หรือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 

  3.6 ร่วมลงทุนตามขีดความสามารถของตนเอง 

  3.7 ร่วมปฏิบติัตามโครงการ หรือกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  3.8 ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล ซ่อมบาํรุง และรักษาโครงการให้ใชป้ระโยชน์ได้

ต่อไป 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การที�

ประชาชนซึ�งประกอบไปดว้ยบุคคล กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการป่าและ

ทรัพยากรทุกขั�นตอน อาทิ การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและชี�ประเด็นปัญหา การ
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ตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย การวางแผน การจดัการ การไดรั้บประโยชน์ การตรวจสอบการใชอ้าํนาจ

รัฐทุกระดับ การติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทาํงานแบบมีส่วนร่วม

เกี�ยวขอ้งกบับุคคล และองคก์รหลายประเภท เพื�อใหเ้กิดความสมานไมตรี จึงตอ้งการองค์ประกอบ

ที�สําคัญ คือ ผูร่้วมงานทุกฝ่ายต้องมีอุดมการณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกันและมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การที�

ประชาชนซึ�งประกอบไปดว้ยบุคคล กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการป่าและ

ทรัพยากรทุกขั�นตอน อาทิ การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและชี�ประเด็นปัญหา การ

ตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย การวางแผน การจดัการ การไดรั้บประโยชน์ การตรวจสอบการใชอ้าํนาจ

รัฐทุกระดับ การติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทาํงานแบบมีส่วนร่วม

เกี�ยวขอ้งกบับุคคล และองคก์รหลายประเภท เพื�อใหเ้กิดความสมานไมตรี จึงตอ้งการองค์ประกอบ

ที�สําคัญ คือ ผูร่้วมงานทุกฝ่ายต้องมีอุดมการณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกันและมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนเกี�ยวขอ้งของทุกฝ่ายที�ร่วมกิจกรรมวิจยั 

ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา หรือสถานการฝ่ายเกิดณ์อนัใดอนัหนึ� งแลว้ร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจ 

4.  การวจิยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) หรือ PR    

Yusuf Kassam และ Kemal Mustafu กล่าวถึง Partipatatory Research ไวด้งันี�  

 The PRA succeeds to a far greater degree to break with the legacy of so-called objective 

social science.  The participatory research approach is not purported to be a methodology but 

rather has boon conceived by its advocates as an approach going beyond the boundaries of a mere 

data gathering technique. It must be pointed out immediately that the distinguishing features of 

the PRA can be designated only at a high level of generality.  This, as will be shown, is due to the 

fact that a wide range of political ideologies are embraced by the broad category, the PRA.  
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However, it can be argued that the following broad features are integral to the PRA in all its 

expressions. 

 Firstly, subjective commitment on the part of the researcher to the people under study is 

essential.  This implies a rejection of the possibility of value-neutrality and of the conception of 

the social researcher as a tool or technician. The researcher must have a sensitivity and 

democratic identification with the people, the oppressed. 

 Secondly, there is close involvement of the researcher with the researched community.  

The researcher is perceived as a commited, participatory social actor, who must seek to combine 

his critical insight and knowledge with the understanding and resources of the local people to 

trigger new awareness of contradictions facing them.  The concept of dialogue between the 

researcher and the community is emphasized as a reaction to the manipulativeness of positivist 

social research, the oversimplification of social reality through the use of conventional research 

methodologies such as the survey approach and the alienating, dominating and oppressive 

character of such methodologies. 

 Thirdly, the approach is problem-centred.  Research is perceived not as mere data-

gathering, the result of which can be acted upon by others, the policy-makers. Rather the 

objective of social research is to understand the conditions underlying a problem in order to 

resolve the problem by transforming those conditions (be they perceived as social, political or 

social-psychological). 

 Fourthly, the Participatory Research Approach is conceived as an educational process for 

both the researchers as well as for the people with whom the research is conducted.  The close 

and active interaction between the research is conducted. The close and active interaction between 

the researchers and the people through dialogue and discussion is ultimately aimed at action 

towards the solution of social contradictions. 
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 Fifthly, the Participatory Research Approach stipulates respect for the people’s own 

capability and potential to produce knowledge and analyse it.  Knowledge creation as being the 

monopoly of the professional researchers alone, as commonly practiced by conventional 

researchers, is challenged by the PRA. 

 In short, the PRA has been described as a three-pronged activity: an approach to social 

investigation with the full and active participation of the community in the entire research 

process; a means of taking action for development; and an educational process of mobilization for 

development, all of which are closely interwoven with each other.   

 ในการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) ขอ้มลูทีไดจ้ากการวิจยัทุกขั�นตอนเป็น

สิ�งที�ชุมชนหรือชาวบา้นร่วมรับรู้ และใชป้ระโยชน์ดว้ยชาวบา้นเป็นผูร่้วมกาํหนดปัญหาของชุมชน 

และลู่ทางแก้ไขปัญหา ชาวบ้านเป็นผูต้ ัดสินใจและยืนยนัเจตนารมณ์ที�จะแกไ้ขปัญหาเหล่านั�น 

กระบวนการวิจยัดาํเนินไปในลกัษณะการแลกเปลี�ยนความเห็นระหว่างชาวบา้นกบัผูว้ิจยั เพื�อใหไ้ด้

ขอ้สรุปเป็นขั�นๆ อาจกล่าวไดว้่า กระบวนการสังเคราะห์ขอ้สรุปมีลกัษณะเชิงวิภาษวิธี (dialectic) 

ชาวบา้นจะค่อย ๆ พฒันาศกัยภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ชาวบ้านจะค่อย ๆ เรียนรู้ดว้ย

ตวัเอง ด้วยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี� ขอ้มูลที�ได้จะมีความชดัเจน สะท้อนความคิดอ่านของ

ชาวบา้นตลอดจนนิสยัใจคอความตอ้งการและแบบแผนการดาํเนินชีวิตของเขา อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลู

เหล่านี�อาจไม่นาํไปสู่ปฏิบติัการโดยตรงก็ได ้

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม นิยามต่างๆ ที�องค์กรและ

นกัวิชาการไดม้อบให้ลว้นสะทอ้นให้เห็นว่า ประชาชนควรเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินกิจกรรม

และโครงการภายในชุมชนของตนเอง เนื�องจากมีความเชื�อที�ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมจะทาํให้

ประชาชนไดเ้รียนรู้สภาพของชุมชน  เพื�อใชใ้นการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดง

ตามคิดเห็น  ติดตามประเมินผล เพื�อที�จะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นภายในชุมชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

นอกจากนี�กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหนึ�งในการพฒันาและเปลี�ยนแปลงชุมชน

ใหม้ีคุณภาพ และขยายผลไปสู่เครือข่ายของชุมชนของตนไดอ้ยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื 
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 การวิจยัแบบมีส่วนร่วมยงัเป็นการส่งเสริมรูปแบบหนึ� งให้กบัชาวบา้น เพื�อให้ชาวบา้นมี

ความตื�นตวัในการรับรู้ปัญหาของชุมชน  แนวทางการแกไ้ขปัญหา และรื� อฟื� นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

โดย การแลกเปลี�ยนความคิดระหว่างชาบา้นและผูว้ิจยั  เพื�อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมกบั

สภาพชุมชน รวมทั�งชาบา้นจะไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองในการพึ�งพิงตนเอง 

 จากกรอบแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนี�ไดท้าํใหผู้ว้ิจยัไดต้ระหนักถึงคุณค่า

ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัที�จะไปสู่การแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมของการใชน้ํ� าระบบปา

ปาภูเขา หากขาดพลงัการมีส่วนร่วมของประชาชนแลว้ การวิจยัคงจะไม่มีความหมายในบริบทของ

วฒันธรรมที�ชาวบา้นเขาเหล็กไดร่้วมสืบทอดกนัมา และการวิจยัการใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขา

ของผูว้ิจัยยงัได้กลายเป็นเครื� องมือที�ได้ฝึกศักยภาพของคนในชุมชนที�จะนําไปสู่การเรียนรู้

กระบวนการแกไ้ขปัญหาอื�นๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

ตอนที� 5 ข้อสรุปในการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งสามารถนาํมาสรุปเพื�อเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจยัไดด้งันี�  

การทบทวนวรรณกรรมเรื�องปัญหาระบบประปาภูเขาและการจดัการปัญหารูปแบบต่างๆ  

เพื�อเป็นกรอบในการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 และทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นปัญหาที�เกิดขึ�นโดยสรุปได้

ดงันี�  

1. ปัญหาที�พบจากระบบประปาภูเขา 

ตารางที� 1 ปัญหาที�พบจากระบบประปาภูเขา 

ปัญหาระบบประปาภูเขา ปัญหาที�เกิดจากแหล่งนํ�า 
ปัญหาที�เกิดจากระบบ

นํ�าประปาภูเขา 

ปัญหาที�เกิดจากการใช้นํ�า

ระบบประปาภูเขา 

ปัญหาที�พบ 
 นํ�าไม่พอใช ้

 นํ�ามีฝุ่ น  ตะกอน 

 นํ�าขุ่นในหนา้ฝน 

 ท่อรั�ว/ท่ออุดตนั 

 ท่อเสียหายจากไฟป่า 

 การจดัการของชุมชน 

การ ใช้นํ� า เพื� ออุ ปโ ภค /

บริโภค/เกษตร  
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ปัญหาต่างๆ ของระบบประปาภูเขาก็พบในบา้นเขาเหล็กเช่นกนั  ส่วนการแกไ้ขปัญหานํ� า

ของบา้นเขาเหลก็ที�พบเบื�องตน้  เช่นการการรองนํ� าฝนเก็บสะสมไวก่้อนในตุ่มนํ� าเพื�อใชเ้ป็นนํ� าดื�ม   

หรือการให้ผา้ขาวบางกรองนํ� าเป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื� องนํ� าจากประปาที�ขุ่นที�ใช้ดื�มไม่ได ้ 

โดยเฉพาะในฤดูฝน  และการเก็บนํ� าสาํรองใส่ภาชนะ เช่น ถงันํ� า ตุ่มนํ� า  ยงัแกปั้ญหาเรื�องขอ้จาํกดั

ของปริมาณนํ� า   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่า ถึงแมว้่าปัญหาในการใชน้ํ� าจะเกิด

แตกต่างกนัตามสภาพชุมชนในแต่ละชุมชน แต่ทว่ากระบวนการแกปั้ญหาในแต่ละชุมชนไดแ้สดง

ใหเ้ห็นถึง ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการ โดยร่วมกนันกัวิชาการ

ที�มีศกัยภาพในการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้จากภายนอกบูรณาการกบัความรู้ภายใน หรือภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น และแนวความคิดนี� ไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของทีมผูว้ิจยั ในการศึกษาปัญหานํ� าจาก

ระบบประปาภูเขาโดยาการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บา้นเขาเหล็ก ที�ว่า เพื�อแสวงหารูปแบบความ

ร่วมมือในการจดัการนํ� าที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  และพยายามให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมโดยการจดัการเสวนาขึ�นเพื�อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาที�ถูกตอ้งในการจดัการนํ� าจาก

ระบบประปาภูเขา 

2. รูปแบบการจดัการทรัพยากรนํ�า  

 ทาํให้ได้เห็นการจดัการนํ� าของประชาชนว่าเกิดจากการใช้ภูมิปัญญา  ปรับเปลี�ยนและ

ผสมผสานกับวิ ธีชีวิตจนได้วิ ธีการที�ไม่ เพียงจัดการทรัพยากรเท่านั� น  ยงั เป็นการจัดการ

ความสมัพนัธท์างสงัคม  ขณะที�การจดัการทรัพยากรโดยรัฐเป็นกระบวนการวางแผนจากส่วนกลาง

ผา่นหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  ซึ�งรูปแบบดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อชุมชน 

สิทธิหนา้หมู่  ซึ�งเป็นสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรของตนเองสรุปไดว้่าแนวคิด

สิทธิหนา้หมู่นี�  ไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัการนํ� าโดยภาคประชาชน โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า ผู ้

ที�เขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศไดดี้ที�สุด และมีความเขา้ใจหลกัการการใชท้รัพยากรที�ตั�งอยู่บนองค์

ความรู้ที�สืบทอดมายาวนาน ที�มีรากฐานจากการเอื�อเฟื� อ แบ่งปัน ช่วยแหลือซึ�งกนัและกนั ไม่มีการ

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั�น ประชาชนในพื�นที�นั�นไม่ไดแ้สวงหากาํไรสูงสุด แต่มีการเอา

ทรัพยากรที�หาไดม้าแบ่งปันกนั จะเห็นไดจ้ากประวติัศาสตร์ที�ไดย้กมาไม่ว่ายคุสมยัจะเปลี�ยนไป แต่
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สงัคมแห่งการแบ่งปันในการใชท้รัพยากรร่วมกนัยงัคงมีอยู ่  ซึ�งจุดนี� เป็นการแสดงให้เห็นว่า  สิทธิ

หนา้หมู่นั�นนอกจากชุมชนชะมีบทบาทในการเป็นผูว้างแผนจดัการทรัพยากรแต่ยงัเอื�อต่อชุมชนแต่

เปิดโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรอย่างทั�วถึง หรือการกระจายสิทธ์ในการใช้ทรัพยากรสู่ชุมชน  

หากแต่เพียงว่า ในปัจจุบนัขณะนี�ยคุสมยัแห่งการพฒันาที�เนน้ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาํคญั ไดรั้บเอา

แนวความคิดจากภายนอกโดยมีรัฐเป็นศนูยก์ลางในการจดัการ พื�นที�ที�อยูน่อกความหมายของคาํว่า 

“ทนัสมยั” ทาํใหรั้ฐใชก้รอบความคิดจากต่างชาติ เช่น การมุ่งเนน้ที�จะสร้างแหล่งเก็บนํ� าขนาดกลาง

และใหญ่ รวมทั�งเป็นผูจ้ดัหาแหล่งนํ� า และออกแบบระบบต่างๆ โดยการลงทุนสูง ซึ�งมุ่งหวงัให้เกิด

ประโยชน์แบบอเนกประสงค ์การกระทาํดงักล่าวทาํใหเ้กิดการลดทอนความสาํคญั และทาํลายภูมิ

ปัญญาอนัหลากหลายของชาวบา้น จากการศึกษาเรื�องสิทธิในการจดัการนํ� า (มูลนิธิฟื� นฟูชีวิตและ

ธรรมชาติ, อา้งแลว้)  หมู่บา้นเขาเหลก็สามารถบูรณาการในการแกปั้ญหานํ� าจากระบบประปาภูเขา

ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัได ้ซึ�งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ที�3 เพื�อรูปแบบความร่วมมือการจดัการนํ� า

ที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการสนับสนุน และกระตุน้ชาวบา้นให้เกิด

ความร่วมมือในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น อนึ�งเพื�อรื� อฟื� นภูมิปัญญาที�อาจถูกกดทบัโดยความคิด

กระแสหลกั และเพื�อใหช้าวบา้นในทุกพื�นๆ ที�ของหมู่บา้นสามารถมีส่วนร่วมในการจดัการการใช้

นํ� าจากระบบประปาภูมิเขา เพื�อรูปแบบการจดัการนํ� าที�เหมาะสมกบัหมู่บา้นเขาเหลก็ 

3. แนวคดิวฒันธรรมชุมชน  

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องแนวคิดวฒันธรรมชุมชน ทาํให้ได้

แนวคิดเกี�ยวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชุมชนซึ�งเป็นสิ�งที�มีอยูแ่ลว้ในทอ้งที�  ซึ�งจะเป็นกรอบ

ที�ผูศ้ึกษาจะไดล้งไปศึกษาถึงภูมิปัญญาของชุมชนที�มีอยูแ่ลว้ในการจดัการปัญหาเรื�องระบบประปา

ภูเขา    เพื�อศึกษาในวตัถุประสงค์ ขอ้ที� 2 คือ เพื�อศึกษาวิธีการจดัการปัญหาการจดัการนํ� าระบบ

ประปาภูเขาที�มีอยูเ่ดิมของชาวบา้นในแต่ละปัญหา  นอกจากนี�แนวคิดวฒันธรรมชุมชน ไดส้ะทอ้น

ให้เห็นถึงการให้ความสาํคญัของ จิตสาํนึกส่วนรวม ของคนในชุมชนซึ� งครอบคลุมไปถึงการมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน และการให้ความสําคัญต่อทุกๆ สถาบันในชุมชน พฤติกรรมเช่นนี� ได้

กลายเป็นจารีตประเพณีที�สืบทอดกนัมาใหส้มาชิกในชุมชนไดถ้ือปฏิบติัการมาชา้นาน ระบบเหมือง

ฝายของชุมชนบา้นหว้ยอีค่างไดเ้นน้ย ํ�าถึงแนวคิดจิตรสาํนึกร่วมกนัในการแบ่งปันทรัพยากรนํ� า และ

การร่วมกนัแกปั้ญหา โดยมีเครื�องมือทางสงัคมที�ใชเ้ป็นกฎระเบียบในชุมชน คือ พิธีกรรมเลี�ยงผฝีาย 



38 

การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ภูมิปัญญานี� เป็นตวัหล่อหลอมรักษาจิตวิญญาณของชุมชน และยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า จิตสาํนึก

ร่วมกนัยงัรวมไปถึงการตระหนกัถึงคุณค่าของธรรมชาติที�มีต่อความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนดว้ย แนวความคิดวฒันธรรมชุมชนนี� เป็นแนวคิดที�ทีมผูว้ิจยัเชื�อว่ามีอยู่ในหมู่บา้นเขาเหล็ก 

ในอดีตในการรู้จกัการใชน้ํ� าจากแหล่งนํ� าก็มาจากภูมิปัญญาของคนในหมู่บา้น และไดถู้กพฒันามา

เป็นประปาภูเขาในปัจจุบัน จากท่อไมไ้ผ่มาเป็นท่อพีวีซี ซึ� งชาวบ้านยงัได้มีกระบวนการเรียนรู้

วิธีการแกปั้ญหาเบื�องตน้ เช่น การเจาะรูท่อพีวีซีเป็นระยะเพื�อรับทราบปัญหาการอุดตนัของท่อ

ลาํเลียงนํ� า เป็นตน้ การเรียนรู้ปรับเปลี�ยน และร่วมดูแลร่วมกนัของคนในหมู่บา้นเขาเหล็ก สามารถ

นาํไปสู่การใชว้ฒันธรรมชุมชนในเรียนรู้การแกปั้ญหาการใชน้ํ� าประปาภูเขาร่วมกนัได ้

4.  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเรื�องแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการศึกษาวิจยัโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ�งเป็นกระบวนการที�จะใช้

ในทุกขึ�นตอนของการวิจยัและโดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อศึกษาวตัถุประสงคใ์นขอ้ที� 3 คือ เพื�อแสวงหา

แนวทางการจดัการนํ� าระบบประปาภูเขาที�เหมาะสมกบัชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เพื�อให้ไดข้อ้สรุปที�

เหมาะสมแก่ชุมชน   การวิจยัการศึกษาปัญหานํ� าระบบประปาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนี�  

เชื�อมั�นว่าหมู่บา้นเขาเหลก็มีภูมิปัญญาในการแกปั้ญหา นาํมาสู่การจดัเวทีสนทนาเพื�อหาแนวทางที�

เหมาะสมของการใช้นํ� าระบบประปาภูเขา ซึ� งเวทีสนทนานี� เป็นยุทธศาสตร์หนึ� งใน การเรียนรู้

ร่วมกันของชุมชน ที�ผูม้ีปัญหาในการใช้นํ� าแต่ละพื�นที�ของหมู่บ้านไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

นาํไปสู่การพฒันาซึ�งมีการวางแผนจากส่วนล่าง โดยโครงการพฒันาดงักล่าวจะเป็นวิธีการแกไ้ข

ปัญหาที�มีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และวฒันธรรมชุมชนของพื�นหมู่บา้นเขาเหลก็สืบต่อไป  

 จากการทบทวนงานวิจยั Yusuf Kassam และ Kemal Mustafu พบว่าการวิจยัแบบมีส่วน

ร่วมกบัชุมชนใหค้วามสาํคญักบัความเสมอภาคของประชาชนมากกว่าแนวคิดความเป็นกลางของ

นักวิจัยมาตัดสิน นักวิจัยอยู่ในฐานะผูเ้ข้าร่วมในชุมชนเพื�อให้เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ� ง การสัมภาษณ์เพื�อหาข้อมูลระหว่างผูว้ิจัย และชุมชนให้

ความสาํคญัเพื�อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมกบัชุมชน วิจยัไม่ใช่เพียงการรวบรวมขอ้มูล

ต่างๆ จากชุมชน แต่ขอ้มลูต่างๆ นั�นไดใ้ชใ้นการดาํเนินการต่างๆ เช่น การทาํนโยบาย และปฏิบติั
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อื�นๆ ทั�งนี� การทาํวิจยัแบบมีส่วนร่วมทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านการสนทนา และ

อภิปรายร่วมกนั ซึ�งกระบวนการนี�นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมแก่ชุมชน รวมทั�งทาํให้เกิด

การเขา้ใจภูมิปัญญาชุมชนที�สามารถนาํมาบูรณาการในการแกไ้ขของชุมชนได ้

 สิ�งสาํคญั 3 ประการในการวิจยัแบบมีส่วนร่วมคือ กระบวนการสาํรวจโดยการมีส่วนร่วม

จากประชาชนตลอดกระบวนการวิจยั ประการที�สอง กระบวนการเรียนรู้เพื�อการพฒันา และสุดทา้ย 

ความสาํคญัของการปฏิบติัการในการพฒันา กระบวนการเหล่านี� แสดงให้เห็นว่าวิจยัแบบมีส่วน

ร่วม คือการวิจยัที�เนน้การประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
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บทที� 3 วธิีการศึกษา (research method) 

การศึกษาในงานชิ�นนี� จะใชก้ารศกึษาแบบเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผู ้

ศึกษาจะมีทีมผูศ้ึกษาร่วมกบัผูศ้กึษา โดยมาจากชาวบา้นที�มีลกัษณะเป็น ผูน้าํ และวยัรุ่น ที�ใชใ้น

กระบวนการมีส่วนร่วม มีลกัษณะสนใจและตระหนกัในการเรียนรู้เพื�อร่วมศกึษาปัญหาของชุมชน  

 ในการวจิยัครั� งนี�มีกรอบคิดและขอบเขตการศกึษา  ดงันี� 

1. กรอบแนวคิดในแต่ละประเด็นการศึกษา 

1.1  กรอบแนวคดิสําหรับการศึกษาในวตัถุประสงค์ข้อที� 1  

ผูว้ิจยัมีการมองปัญหาของระบบประปาภูเขาแบบองคร์วมที�เกิดจากตน้นํ� า ไดแ้ก่ แหล่งนํ� า

หรือนํ� าตกและฝาย ระบบการจ่ายนํ� าและการใชน้ํ� า ที�ทุกขั�นตอนของระบบประปาภูเขาจะมีผลต่อ

กนั ดงันั�นการศึกษาปัญหาจึงตอ้งเก็บขอ้มลูจากประเด็นดงักล่าว 

1.2  กรอบแนวคดิสําหรับการศึกษาในวตัถุประสงค์ข้อที� 2 และ 3  

ผูว้ิจัยเชื�อในศกัยภาพของชุมชน ในการจัดการกับปัญหาที�เกิดขึ� นภายในชุมชน โดย

ทางออกของปัญหาเหล่านั�นจะเป็นภาพสะทอ้นของวฒันธรรมชุมชนที�ชุมชนมี และไดใ้ชใ้นการ

จดัการกบัทรัพยากรของชุมชน  โดยเฉพาะนํ� าซึ�งเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของชุมชนและชุมชนมีการ

จดัการมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. ขอบเขตของการศึกษา 

2.1 ศึกษาปัญหาระบบประปาภูเขา 

•   แหล่งนํ� า 

•   ระบบการจ่ายนํ� าและท่อ 

•   การใชน้ํ� า 
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2.2 ศึกษาสาเหตุของปัญหา 

• จากแหล่งนํ� า เช่น ขยะ นํ� าแหง้ 

• จากระบบจ่ายนํ� า เช่น ท่อแตก ท่อตนั ท่อขาด 

• จากการใชน้ํ� า เช่น บา้นพกัโฮมสเตย ์ การใชน้ํ� าจากท่อหลกั การใชน้ํ� าในสวนผลไม ้

2.3  แนวทางการจัดการปัญหานํ�าระบบประปาภูเขาที�เหมาะสมกับชุมชนโดย

เน้นการมีส่วนร่วม 

• แนวทางการจดัการเดิมที�แกไ้ขได ้

• แนวทางการจดัการที�แกไ้ขไม่ไดแ้ละความคิดเห็นของชาวบา้นในประเด็นการแกไ้ข 

3. ขั�นตอนในการศึกษา  

3.1   ขั�นตอนการกําหนดหัวข้อและประเด็นศึกษา  

 เริ�มจากความสนใจในประเด็นที�ศึกษาจากการลงพื�นที�สาํรวจ ในงานวิจยัเรื�องการท่องเที�ยว

เชิงนิเวศน์ของหมู่บา้นเขาเหลก็ จากนั�นผูศ้ึกษาไดก้าํหนดหวัขอ้และประเด็นที�ศึกษา พร้อมทั�งเขียน

โครงร่างงานวิจยัสาํหรับการศึกษาครั� งนี�  

3.2   ขั�นตอนช่วงปรับปรุงโครงร่างงานวจิยั  

มีการตรวจสอบและปรับปรุงตวัเคา้โครงของโครงร่างงานวิจยั และกาํหนดขอบเขตของ

งานที�ศึกษา 

 3.3   ขั�นตอนการศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 ศึกษางานหรือวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นขอ้มลูทุติยภมูิ โดยสร้างความเขา้ใจใน

ประเด็นที�กาํลงัจะศึกษาและสร้างกรอบความคิดในการทาํงาน รวมทั�งออกแบบเครื�องมือในการเก็บ

ขอ้มลู เช่น แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) หรือ

ประเด็นคาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่ม 
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3.4   ขั�นตอนการเตรียมความพร้อมในการลงพื�นที� 

ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเขา้ใจของผูศ้ึกษาทุกคน และการความพร้อมในการ

ลงเก็บข้อมูลในพื�นที�  เช่น การตรวจสอบเครื� องมือในการเก็บข้อมูลและการกําหนดแผนการ

ดาํเนินงาน 

3.5   ขั�นตอนการเก็บข้อมูลในพื�นที� 

ผูศ้ึกษาดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามที�วางแผนไว ้ในระหว่างวนัที�  22-31 ตุลาคม 2550 ซึ� ง

ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

ขั�นตอนที� 1  การสาํรวจพื�นที�และหากลุ่มอาสาสมคัร    

ขั�นตอนที� 2  การเก็บรวบรวมขอ้มลูและสรุปผลตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 และ 2   

ขั�นตอนที� 3  การจดัเวทีสนทนากลุ่มย่อยกบัชาวบา้นและจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นเพื�อ

ศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 

ขั�นตอนที�  4  การสรุปผลการศึกษาและตรวจสอบขอ้มลูเพื�อเสนอใหก้บัชุมชน 

 3.6   ขั�นตอนการสรุปศึกษาและวเิคราะห์ผลการศึกษา 

ผูศ้ึกษาไดน้าํขอ้มลูที�ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูในระดบัทุติยภูมิ โดยนาํมาสรุปผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื�อตอบโจทยใ์นการศึกษา พร้อมทั�งวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวร่วมกับ

ขอ้มลูระดบัปฐมภูมิ 

 3.7  ขั�นตอนการจดัทํารูปเล่มของงานวจิยัและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ผูศ้ึกษาทาํการแกไ้ขและเพิ�มเติมเนื�อหาในโครงร่างงานวิจยัให้สมบูรณ์ รวมทั�งมีการเสนอ

งานดงักล่าวสู่เวทีวิชาการ 

4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการศึกษาครั� งนี� คือ ชาวบ้านหมู่บ้านเขาเหล็กซึ� งสามารถแบ่งได้ตาม

วตัถุประสงคก์ารศึกษาออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

 4.1   ชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหลก็ที�ประสบปัญหาระบบประปาภูเขา จาํนวน 40 คน (จากการ

แจก แบบสอบถามและสมัภาษณ์) 

 4.2    ชาวบา้นที�สามารถใหข้อ้มลูและความรู้ในการจดัการปัญหาระบบประปาภูเขาที�ใชใ้น

ปัจจุบนั   จาํนวน 10 คน (ประกอบดว้ย ผูน้าํ ครู เจา้หนา้ที�รัฐในหมู่บา้นและชาวบา้น) 

 กลุ่มประชากรของการวิจยัครั� งนี� คือ ชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหลก็ ซึ�งประชากรกลุ่มดงักล่าวจะ

เป็นกลุ่มที�ตอบประเด็นศึกษาที�ไดต้ั�งไว ้โดยผูศ้ึกษาจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งหลากหลายวิธี และเพื�อให้
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ชาวบา้นไดร่้วมศึกษาทุกปัญหาจึงใชช้าวบา้นจากทุกพื�นที� เพื�อจะไดข้อ้มูลที�เป็นภาพรวมของทุก

พื�นที�ในหมู่บา้น โดยแบ่งพื�นที�ของหมู่บา้นออกเป็นกลุ่มหรือโซน 3 โซน ไดแ้ก่ โซนบน โซนกลาง

และโซนล่าง หลงัจากนั�นจะใชว้ิธีการ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื�อหากลุ่ม

อาสาสมคัรซึ�งมีลกัษณะตรงตามที�กาํหนด คือเป็นผูที้�มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบประปาภูเขา 

และเป็นผูที้�ตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา สามารถใหข้อ้มลูที�สามารถตอบคาํถามวิจยัดงักล่าว

ได ้อีกทั�งสามารถมาร่วมคณะผูว้ิจยัหรือการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

กลุ่มคนผูร่้วมเป็นอาสาสมคัรในการศึกษาครั� งนี� จะใช ้กระบวนการ Snowball sampling 

หรือกระบวนการที�คน้หาผูที้�ใหข้อ้มูลหรือ key informant ดว้ยการบอกต่อและแนะนาํผูที้�เป็น key 

informant   เพื�อที�สามารถเข้าถึงบุคคลที� ให้ข้อมูลและตอบคําถามที�ผู ้วิจัยตั� งไว ้ได้ ซึ� งกลุ่ม

อาสาสมคัรเหล่านี� จะเป็นผูที้�มีความรู้ ความเขา้ใจ ในประเด็นปัญหาที�ผูว้ิจยักาํลงัทาํการศึกษาอยู ่

และสามารถตอบคาํถามให้ตรงกับวตัถุประสงค์ที�ผูว้ิจ ัยตั� งไวไ้ด้ รวมทั�งเป็นกลุ่มคนที�มีความ

ตระหนกัในปัญหาที�ศึกษา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 วธีิการเก็บข้อมูล 

วิธีการเก็บขอ้มลูที�ผูว้ิจยัจะนาํมาใชใ้นงานชุดนี�  คือ การสาํรวจสนาม (Field survey) และ

การเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการศึกษา ซึ�งมีลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Research หรือ PR) เพื�อมุ่งหาแนวทางออกหรือแนวทางการจดัการปัญหา

ระบบประปาภูเขาและเสนอแนวทางดงักล่าวกลบัสู่ชุมชน โดยมีการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่

มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เนื�องจาก งานวิจยัชิ�นนี� เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการรู้ถึงความเป็นจริงที�เกิดขึ�น

ในหมู่บา้น เกี�ยวกบัประเด็นเรื�องปัญหาและการจดัการปัญหาระบบประปาภูเขาของหมู่บา้น โดยใช้

วิธีต่างๆ ในข้างต้นมาเก็บขอ้มูล จากผูที้�ให้ข้อมูลโดยตรงหรือ key informant ซึ�งการใชว้ิธีการ

ดงักล่าวจะทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูที�ตรงตามวตัถุประสงคที์�ไดต้ั�งไว ้ถกูตอ้งและเชื�อถือได ้และสาเหตุ
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ที�ทาํใหผู้ว้ิจยัเลือกวิธีการสาํรวจสนาม ก็เพราะว่าประชากรเป้าหมายของผูว้ิจยันั�นไดก้ระจายอยู่ใน

พื�นที�ต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ดงันั�นผูว้ิจยัจึงตอ้งลงไปทาํการสาํรวจพื�นที�ดงักล่าวดว้ยตวัของผูว้ิจยั

เอง สาํหรับในทุกกระบวนการของการศึกษาจะมีการใชก้ลุ่มผูศ้ึกษาร่วมกบัผูว้ิจยัหรืออาสาสมคัร

และกลุ่มเป้าหมายที�ได้จากการสุ่มในข้างต้น มาเป็นผูศ้ึกษาร่วมกับผูศ้ึกษาตามลกัษณะการ

ศึกษาวิจยัแบบ PR ( Participation Research) 

ภายหลงัจากไดข้อ้มูลจากการสาํรวจสนาม (Field survey) แลว้ ผูว้ิจยัจะใชก้ระบวนการ

ศึกษาแบบเน้นการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในแนวทางการแก้ไขปัญหา ลกัษณะเป็นการระดม

ความคิดในการวิเคราะห์ขอ้มลู เสนอแนวทางการจดัการปัญหาที�มาจากการมีส่วนร่วมสู่ชุมชนของ

ตน พร้อมทั�งมีการประเมินวดัความสาํเร็จจากการศึกษาตามขั�นตอนการศึกษา 

5.2 เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวม   

 ในการรวบรวมขอ้มลูครั� งนี�ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลาย

ประเภทตามวิธีการเก็บขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) แบบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และแบบบนัทึกการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ�งเป็นเครื�องมือที�เหมาะสม สามารถทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลที�ตอ้งการ

และตรงประเด็น ที�เกี�ยวกบัประเด็นศึกษาดงันี� คือ 

5.2.1 รวบรวมปัญหาการใช้นํ�าระบบประปาภูเขา 

• แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

• แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

• แบบบนัทึกการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

5.2.2 วธิีการจดัการปัญหาการจดัการนํ�าระบบประปาภูเขาที�มีอยู่ เดิมของชาวบ้านแต่

ละปัญหา 

• แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

• แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 

• แบบบนัทึกการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

  ในระหว่างการรวบรวมขอ้มลูที�ไดจ้ากประเด็นศึกษาขอ้ที� 1 และ 2 เรียบร้อยแลว้จะใช้

การสนทนากลุ่ม (Focus group) ยอ่ยเพื�อสรุปขอ้มลูดงักล่าวและหาประเด็นในการเริ�มกระบวนการ
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศึกษาในประเด็นศึกษาในขอ้ที� 3 ซึ�งจะทาํการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในระดบัหมู่บา้นหรือเวที

ประชาคมหมู่บา้นในลาํดบัต่อไป 

5.2.3 แนวทางการจัดการนํ�าระบบประปาภูเขาที�เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

• แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

• แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 5.3  อุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล 

• กลอ้งถ่ายภาพนิ�ง 

• กลอ้งถ่ายวีดิโอ 

• เครื�องบนัทึกเสียง 

• สมุดจดบนัทึก 

• แผนที�หมู่บา้น 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล    
เมื�อผูว้ิจยัไดข้อ้มลูแลว้ไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี�   

 6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลู จากแหล่งขอ้มลู 

 6.2 วิเคราะห์ขอ้มลูที�ไดด้ว้ยการจดักลุ่มขอ้มลูตามประเด็นวตัถุประสงคที์�ศึกษา   

 6.3  สรุปผลจากการเก็บขอ้มูลดว้ยการบรรยายตามวตัถุประสงค์ที�ทาํการศึกษาในแต่ละ

กลุ่ม ที�แยกไว ้ 

6.4 ตรวจสอบตวัชี�วดัความสาํเร็จของการศึกษาแต่ละขั�นตอน 

6.5 เสนอผลการดาํเนินการศึกษาของชุมชนกลบัสู่ชุมชน และรับฟังความเห็น 

6.6 สรุปและเขียนรายงาน 
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทที� 4 ผลการศึกษา 

1.  ความเป็นมาของประปาภูเขา  

ประปาภูเขา ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคอย่างแรกของหมู่บ้านเขาเหล็ก  เริ�มมีมาตั�งแต่

ประมาณปี พ.ศ. 2515(นกัศึกษาชั�นปีที� 4 ภาคสงัคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

, อา้งแลว้) นํ� าประปาของบา้นเขาเหล็กไหลมาจาก  นํ� าตกบา้นเขาเหล็ก อยู่ในเขตพื�นที�ตน้นํ� าชั�น

สองของอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ที�ทาํหนา้ที�ดูแลพื�นที�ดงักล่าว ซึ�งเป็นนํ� าตกขนาดกลาง  และไหล

เป็นลาํธารจากยอดเขาผ่านกลางหมู่บา้น สามารถใชน้ํ� าไดต้ลอดทั�งปี  ระบบการต่อท่อประปาแต่

เดิมของหมู่บา้นเขาเหล็กนั�นใชไ้มไ้ผ่ต่อนํ� าลงมาจากนํ� าตกเขาเหล็กมาใชย้งัหมู่บา้น มีการใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถิ�นในการต่อท่อไมไ้ผจ่ากพื�นที�สูงโดยใชล้กัษณะการต่อท่อแบบ “ สโลบ” หรือต่อท่อ

ตามความลาดเอียงของพื�นที� (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกที� ซ.4 เรื� องรูปประปาภูเขา) เป็นการ

ต่อท่อแบบหลวมๆ ลดหลั�นกนัมาตามระดบัของความสูงของพื�นที�และมีรอยรั�วหลายบริเวณ  แต่ท่อ

ไมไ้ผ่นั�นไม่มีความแข็งแรงคงทน เมื�อเกิดไฟป่าขึ� น  จึงทาํให้ท่อไมไ้ผ่ถูกไฟป่าเผา เกิดความ

เสียหาย อีกทั�งท่อไมไ้ผ่ยงัมีขนาดแตกต่างกันไป ทาํให้นํ� าไหลออกด้านข้าง  ต่อมาจึงไดม้ีการ

เปลี�ยนจากใช้ท่อไมไ้ผ่มาเป็นท่อพีวีซี  โดยไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยพ์ฒันาและ

สงเคราะห์ชาวเขา จงัหวดักาญจนบุรีเขา้มาทาํระบบประปาต่อลงมาจากตน้นํ� าโดยไม่ใชปู้น แต่จะ

ขุดเป็นช่องแลว้นาํท่อมาเสียบหลงัจากนั�นก็เอาดินมาถมไว ้ ซึ�งเป็นท่อประปาท่อแรกของหมู่บา้น

เพื�อใชใ้นการอุปโภคบริโภค อยา่งไรก็ตามการต่อท่อพีวีซียงัมีการใชชุ้ดความรู้ที�สืบทอดมาแต่อดีต

คือ ในการต่อท่อจะใชก้ารต่อแบบหลวมๆ ซึ�งส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาตามมา คือ ท่อหลุดเพราะ

แรงดนันํ� า และทาํใหน้ํ� านั�นซึมไหลออกจากท่อไดง่้าย นอกจากนี� ยงัใชชุ้ดความรู้เดิมในเรื�องของการ

ใชไ้ฟลนเพื�อใหท่้องอแทนการใชข้อ้ต่อท่อ  ทาํใหท่้อเกิดการชาํรุดเสียหายไดง่้าย 

ต่อมาเกิดไฟไหมต้น้ไทรแลว้ลม้ลงมาทบัท่อพีวีซี  การต่อท่อประปาเสน้ที�สองจึงเปลี�ยนมา

ใชท่้อเหลก็แทน เนื�องจากชาวบา้นมีความคิดว่าท่อเหล็กมีความแข็งแรงคงทนกว่าท่อพีวีซี เพื�อใช้

สาํหรับการอุปโภคบริโภค   แต่เนื�องจากท่อเหลก็ยากต่อการซ่อมแซมและหาซื�อท่อเปลี�ยนใหม่ได้

ยาก  การซ่อมแซมจึงเปลี�ยนมาใชท่้อพีวีซีในบางช่วง โดยปัจจุบนัยงัมีท่อเหลก็เหลือใชง้านอยู่ 1 ท่อ 
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภายหลงัต่อมาไดม้ีการต่อท่อประปาเพิ�มเพื�อใชใ้นการเกษตร และต่อท่อประปาใชใ้นไร่ส้ม และต่อ

ท่อประปาเพื�อใชใ้นวดัเขาเหลก็ 

ปัจจุบัน มีการวางระบบท่อประปา ทั�งหมดจาํนวน 5 เส้นหลกั    ซึ� งสามารถจาํแนก

วตัถุประสงคข์องการใชน้ํ� าจากประปาภูเขานั�นไดด้งันี�    

1)  ท่อนํ� าดื�ม และท่อนํ� าใช ้   จาํนวน   2   เสน้   

2)   ท่อสาํหรับการเกษตร      จาํนวน 2 เสน้   ไดแ้ก่   

 2.1 ท่อการเกษตรของหมู่บา้น 1 เสน้  

  2.2 ท่อการเกษตรสาํหรับไร่สม้ ซึ�งใชง้บประมาณของตนเอง 1 เสน้  

 3)   ท่อประปาที�ต่อเขา้ใชภ้ายในวดัเขาเหลก็จาํนวน 1 เสน้   
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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แผนภาพที� 1  ภาพบริเวณและจํานวนท่อประปาของหมู่บ้านเขาเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสัมภาษณ์(2550) พบว่างบประมาณที�ใช้ในการดาํเนินการและดูแลรักษาระบบ

ประปาในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลเขาโจด อ.ศรีสวัสดิ�  จ.

กาญจนบุรี ซึ�งไดใ้หง้บประมาณปีละ 100,000 บาท ขอ้มูลมาจากไหนเพื�อใชส้าํหรับการดูแลซ่อม

2 
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ท่อประปา โดยเป็นเงินสาํรองไวที้�องค์การบริหารส่วนตาํบลและ บางส่วนใชซื้�ออุปกรณ์สาํหรับ

ซ่อมท่อประปาสาํรองไวที้�บา้นกาํนนัสาํหรับในกรณีจาํเป็น  

2.  ภูมิปัญญา ความเชื�อ และประเพณีในการอนุรักษ์นํ�า 

ความเชื�อและประเพณีของคนในชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ� า(นักศึกษา

ชั�นปีที� 4 ภาคสงัคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, อา้งแลว้) กล่าวคือ 

2.1   ประเพณีที�มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรง  ประเพณีที�มีการแสดงถึง

พิธีกรรมที�เชื�อมโยงกบัวิธีคิดในการรักษาทรัพยากรนํ� าไดอ้ยา่งชดัแจง้ และในกฎกติกาที�กลายเป็น

ขั�นตอนลาํดบัในพิธีกรรมนั�นไดส่้งผลที�จิตใตส้าํนึก และพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคนํ� าดว้ย 

 2.1.1  พธิีขอขมานํ�าในวนัพระใหญ่   พิธีขมานํ� าในวนัพระใหญ่จะทาํกนัในวนัแรม 15 

ค ํ�า และในวนัแรม 15 คํ�า(ดูภาพไดจ้ากภาคผนวก จ.1 รูปประเพณีขอขมานํ� าในวนัพระใหญ่) ผูห้ญิง

จะเป็นผูท้าํพิธี  เนื�องจากมีความเชื�อว่านํ� านั�นเป็นพระแม่คงคาซึ�งเป็นเพศหญิง จึงเป็นหน้าที�ของ

ผูห้ญิงที�จะเป็นสื�อกลางกบัพระแม่คงคาได ้สถานที�ในการทาํพิธีนั�นจะทาํบริเวณแหล่งนํ� าใกลบ้า้น 

เช่น หว้ย หรือ ลาํคลอง บริเวณที�พกัอาศยั หรือบริเวณไร่นา ตามความสะดวกของผูท้าํพิธี อุปกรณ์ที�

ใชจ้ะใชน้ํ� าขมิ�น และดอกไมส้ามดอก ไม่จาํกดัชนิดของดอกไม ้   การทาํพิธีส่วนมากจะทาํให้ตอน

เยน็ หรือพลบคํ�า ผูท้าํพิธีจะชาํระร่างกายใหส้ะอาดก่อนที�จะทาํพิธีขอขมา ผูท้าํพิธีจะนาํขมิ�นผงใส่

ขนันํ� า และเด็ดดอกไมม้า 3 ดอก หลงัจากนั�น ผูท้าํพิธีไปถึงบริเวณแหล่งนํ� าผูท้าํพิธีจะไหว ้3 ครั� ง 

และนาํนํ� าใส่ขนัที�มีผงขมิ�นผสมกบันํ� า และเทนํ� าขมิ�นนั�นลงไปในลาํหว้ย ซึ�งผูท้าํพิธีจะอธิษฐานเพื�อ

ขอขมาที�ทาํสิ�งไม่ดีกบันํ� า ที�ก่อใหเ้กิดสิ�งสกปรก เช่น การซกัผา้ถุง การอาบนํ� าในลาํห้วย และ การ

ลา้งภาชนะต่างๆ เป็นตน้ แลว้ก็จะขอให้ให้ประสบพบเจอกบัสิ�งที�ดี มีความเจริญรุ่งเรือง เมื�อเสร็จ

สิ�นการอธิษฐานผูท้าํพิธีจะนาํดอกไมที้�ไดน้าํมานั�น วางไวบ้ริเวณตลิ�ง หรือปักไวก้บัขอนไมห้รือ

โขดหินที�ใกลก้บัตลิ�ง หลงัจากนั�นผูท้าํพิธีจะตกันํ� าในลาํหว้ยทาํพิธีไปพรมในบา้นของตนเพื�อใหต้น

อยูร่่มเยน็เป็นสุข  ซึ�งการทาํพิธีขอขามในวนัพระใหญ่นี� เป็นเสมือนกุโศลบายในการอนุรักษ์นํ� า คือ 

การทาํการขอขมานํ� านั�นเป็นการแสดงความรู้สึกสาํนึกผิดต่อนํ� า และพระแม่คงคา จากประเพณีนี�

ชาวบา้นจะไดรั้บการปลกูฝังใหม้ีจิตสาํนึกในการรักษาความสะอาดของนํ� า และใชน้ํ� าอยา่งรู้คุณค่า 



50 

การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  2. 1.2  ประเพณีลอยกระทง ชาวบา้นเขาเหล็กจะลอยกระทงในวนั 15 ค ํ�า เดือน 12 

กระทงจะทาํมาจากกา้นกลว้ย และตกแต่งดว้ยวสัดุจากธรรมชาติ ก่อนวนัลอยกระทงนั�นชาวบา้นจะ

ช่วยกนัทาํความสะอาดห้วย เช่น การเก็บเศษขยะในลาํห้วย ในวนัลอยกระทงนั�นชาวบา้นจะนํา

กระทาํขึ�นเองไปขอขมาพระแม่คงคาที�ลาํหว้ย หลงัจากนั�นก็จะสะเดาะเคราะห์ดว้ยการลา้งหนา้ ลา้ง

ตา ดว้ยนํ� าในหว้ย บา้งก็อาจจะลงไปอาบนํ� าลา้งตวัในหว้ย การลอยกระทงในหมู่บา้นจะกระทาํโดย

ไม่มีงานมหรสพรื�นเริง 

 การขอขมานํ� าในวนัพระใหญ่ และการลอยกระทง ถือว่าเป็นการรักษาทรัพยากรนํ� าใน

ทางตรง ไม่เพียงเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอุปโภคบริโภคนํ� าเท่านั�น แต่ยงัเป็นการควบคุม

พฤติกรรมการใชน้ํ� าของปัจเจกชนดว้ย ซึ�งภูมิปัญญานี� ไดน้าํความเชื�อทางสิ�งศกัดิ� สิทธิ� เขา้มาเป็น

ส่วนหนึ�งในการปลกูจิตรสาํนึกใหค้นมีความเกรงกลวัมากขึ�น 

2.2   ประเพณีที�มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ�าโดยอ้อม คอื ประเพณีที�มีการแสดง

ถึงพิธีกรรมที�เชื�อมโยงกบัวิธีคิดในการรักษาทรัพยากรนํ� าโดยแฝงในพิธีกรรมที�มีส่วนในการรักษา

ทรัพยากรนํ� า เช่น ป่าไม ้และ ป่าตน้นํ� า เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามนยัยะในการทาํพิธีกรรมไดส้ร้างกุศโล

บายเพื�อใหผู้ค้นมีที�จิตใตส้าํนึก และพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคนํ� าดว้ย 

 2.2.1   พธิีทําบุญสะพาน หรือพิธีทอดสะพาน เมื�อถึงวนัที�ขึ�น 15 คํ�า เดือน 5 ของทุกปี 

ในตอนเชา้ชาวบา้นจะนัดกนัทุกครอบครัวว่าในวนันี� จะมีการทาํบุญสะพาน และจะมารวมกนั ณ 

บริเวณที�มีการสร้างสะพานไมข้า้มลาํหว้ยที�สะพานเก่าจะพุพงัตอ้งสร้างใหม่ทุกปี ก็จะมีการนาํเอา

ท่อนไมย้าวๆ และแข็งแรงมาประมาณ 4-5 ท่อน มาพาดเป็นสะพาน และจะมีการลา้งทาํความ

สะอาด เช็ดถ ูสะพานใหส้ะอาด มีการรดนํ� าขมิ�นและแป้งใหแ้ก่สะพาน มีการแขวนขนม แต่เดิมจะ

ใชข้า้วตม้มดั และขา้วเหนียวปั� น ดอกไม ้ไวต้ามราวสะพาน แลว้ขั�นตอนต่อมาผูน้าํหมู่บา้นจะทาํพิธี 

โดยจะนาํเอาธูปเทียน อยา่งละ 1 ดอก มาปักไวที้�หวัสะพาน แลว้จะมีการอธิษฐาน กรวดนํ� า ผูเ้ฒ่าผู ้

แก่จะเป็นคนนําในการขอขมาในสิ�งต่างๆ ที�ไม่ดีที�ได้ทาํไป และขอให้สะพานมีอายุที�ยาวนาน 

คงทนซึ�งก็เหมือนกบัเป็นการต่ออายใุหก้บัตวัเราเอง 

 การทาํพิธีทาํบุญสะพานถือไดว้่าเป็นพิธีที�รักษาทรัพยากรนํ� าในทางออ้ม คือ เป็นกุศโล

บายที�ใหค้นนั�นดูแลรักษาสะพาน เพื�อไม่ใหผู้ค้นนั�นเดินลงลุยขา้มนํ� า เป็นการรักษาคุณภาพนํ� าใน
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ลาํหว้ยไม่ใหส้กปรกจากการสญัจรของผูค้น และยิ�งไดน้าํความคิดการสะเดาะเคราะห์ผนวกเขา้กบั

พิธีนี�ทาํใหพ้ิธีนี� ไดรั้บความร่วมมือจากคนในหมู่บา้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

 2.2.2   พธิีคํ�าไทร  เป็นพิธีที�กระทาํต่อเนื�องจากการทาํบุญสะพาน โดยชาวบา้นจะตดัไม้

ไผม่าคนละท่อน โดยใหม้ีความยาวตามอายขุองตนโดยตน้ไผ่ที�ทาํการตดัจะตอ้งไม่ปลายดว้ย เมื�อ

ไดไ้มไ้ผม่าแลว้จะลา้งทาํความสะอาดแลว้พรมดว้ยนํ� าขมิ�น จากนั�นก็จะไปรวมกนัที�ตน้โพธิ� ที�ใหญ่

ที�สุดในบริเวณรอบๆ หมู่บา้น เมื�อไปถึงก็จะทาํการกวาดเป็นลานบริเวณใตต้น้โพธิ� ให้สะอาด และ

บริเวณลาํตน้ก็จะลา้งทาํความสะอาดพร้อมกบัพรมนํ� าขมิ�นดว้ย เสร็จแลว้ก็จะนาํเอาไมไ้ผข่องตนไป

วางตั�งพิงไวก้ับต้นโพธิ� ในลักษณะการคํ� ายนั แลว้จะมีการเตรียมนํ� าขมิ�นใส่ขันนํ� าด้วย โดย 1 

ครอบครัวก็จะใช ้1 ขนันํ� า แลว้จะทาํการอธิษฐานโดยใชด้อกไมธู้ปเทียนอยา่งละ 1 ดอก ผูที้�ทาํพิธีนี�

จะเป็นคนที�อาวุโสที�สุดโดยจะขอขมาเจา้แม่คงคา โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะถือขนัไวใ้นมือ แลว้เด็กๆ จะมา

จบัขนัหลงัจากอธิษฐาน ขอขมาเสร็จแลว้ ก็จะเอานิ�วจุ่มนํ� าแลว้ดีดขึ�นขา้งบน 3 ครั� ง เพื�อเสริมศิริ

มงคล แลว้เอานิ�วจุ่มนํ� าแลว้หยดลงขา้งล่างอีก 3 ครั� ง เพื�อขอขมาพระแม่ธรณี จากนั�นทุกคนในบา้น

จะดื�มนํ� าสุกคนละ 3 อึกเลก็ๆ โดยไล่ดื�มตามอายุ (ผูอ้าวุโสกินก่อนแลว้ไล่ลงมาจนถึงอายุน้อยสุด) 

เมื�อดื�มนํ� าสุกเรียบร้อยแลว้ จะลา้งหน้าดว้ยนํ� าขมิ�นโดยจะตอ้งลา้งให้ครบทุกคนในครอบครัวเป็น

อนัเสร็จพิธี พิธีนี� เปรียบเสมืนการต่ออาย ุและโชคชะตาใหก้บัผูที้�ประกอบพิธีดว้ย 

  2.2.3  พธิีขอฝน  จะทาํในช่วงฤดูร้อน คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�

ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ชาวบา้นจะไปขอฝนโดยนาํนํ� าขมิ�น ดอกไม ้และธูปเทียน ไปขอฝนที�ถ ํ�า

ธารลอด บริเวณที�มีภาพเขียนรูปพญานาค เนื�องจากชาวบา้นมีความเชื�อว่า พญานาคเป็นผูที้�สร้างถ ํ�า

ธารลอดขึ�นมา และพญานาคเป็นผูที้�ดูแลตน้นํ� า คนที�จะดาํเนินพิธีกรรมนั�นจะเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ซึ�งจะ

ใชน้ํ� าขมิ�นพรมแลว้ทาํการอธิษฐานขอฝน 

พิธีกรรมต่างๆ เหล่านี�  นับได้ว่าเป็นกุศโลบายในการรวมรวบคนให้มารวมกัน และ

เชื�อมโยงคนใหเ้ขา้กบักบัธรรมชาติ และทาํใหเ้ด็กๆ หรือคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้วฒันธรรมกบัผู ้

เฒ่าผูแ้ก่ ซึ�งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและสืบต่อความรู้เหล่านั�นไว ้นอกจากนี� กุศโลบายนี�

ยงัทาํใหเ้กิดหิริโอตะปะ หรือการเกรงกลวัในการทาํบาปหรือทาํร้าย และเบียดเบียนผูอ้ื�นซึ�งรวมถึง

ธรรมชาติ ดิน นํ� า ป่าไม ้เป็นตน้ ดั�งเช่น พิธีการทอดสะพานถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ แต่นยัยะที�
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แฝงอยูใ่น พิธีกรรมไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นนั�นไดใ้ห้ความสาํคญักบัการรักษาคุณภาพของนํ� า 

โดยการใช้สะพานเป็นอุปกรณ์ช่วยการสัญจรเดินทาง แทนที� เดินลุยนํ� าซึ� งอาจทาํให้เกิดการ

ปนเปื� อนของสิ�งสกปรกในนํ� าได ้

จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตทั�งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม คณะคณะผูว้ิจัย

พบว่า พิธีกรรมและประเพณีที�เชื�อมโยงกบัการรักษาทรัพยากรนํ� าทั�งทางตรง และทางออ้ม ไดม้ีการ

เปลี�ยนแปลงในแก่นแทข้องพิธีกรรม ประเพณีเหล่านั�น แต่ทางในทางปฏิบติัจะมีการเปลี�ยนแปลง

ไปสภาพสังคม และตามความสะดวกของผูป้ระกอบพิธี ถึงแมว้่า ชุมชนยงัมีการปฏิบติักันอย่าง

สมํ�าเสมอโดยเฉพาะคนเฒ่า คนแก่ และเด็ก  แต่ยงัขาดการถ่ายทอดแก่นแทที้�มีผลต่อการหล่อหลอม

จิตใตส้าํนึก เนื�องจากการทาํประเพณี พิธีกรรม ผูน้าํในการประกอบพิธีมิไดอ้ธิบายถึงความหมายทาํ

ของการประกอบประเพณี พิธีกรรม จึงทาํใหค้วามหมายที�มีผลต่อการอนุรักษท์รัพยากรนํ� าเริ�มเลือน

หายไป   

3.  การเปลี�ยนแปลงของหมู่บ้านที�ส่งผลต่อนํ�าระบบประปาภูเขา 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั  ทั�งวิถีชีวิต  การประกอบอาชีพและสภาพสังคม  ได้

ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคในระบบประปาภูเขาของบา้นเขาเหลก็  กล่าวคือ 

3.1 การเกษตรแบบพืชไร่  เป็นการเพาะปลูกพืชพนัธุ์เกษตรเกิดจากกระแสการเพิ�ม

รายไดข้องชาวกระเหรี�ยงเขาเหลก็ เนื�องจากชาวบา้นมีความตอ้งการในการเพิ�มรายไดใ้หเ้พียงพอต่อ

การดาํรงชีพในสภาพสงัคมปัจจุบนั ชาวบา้นจึงเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการประกอบอาชีพ ที�แต่เดิม

เป็นการทาํเกษตรเพื�อยงัชีพมาเป็นการเกษตรเชิงพาณิชยแ์ทน ซึ�งตอ้งปลกูพืชตามความตอ้งการของ

ตลาด  ในช่วงที�ผา่นมาหมู่บา้นเขาเหลก็มีการปลกูพืชเชิงพาณิชยเ์พิ�มมากขึ�น  จากการสัมภาษณ์ทาํ

ใหท้ราบว่าการปลกูพืชเชิงพาณิชยที์�เพิ�มมากขึ�น  ปลกูอยูบ่ริเวณโซนบนของหมู่บา้นมากที�สุด คือ มี

การปลูกพริก พืชผกัและมะละกอซึ�งเป็นพืชที�ใชน้ํ� ามากรวมกนัจาํนวน 27 ไร่   ส่วนบริเวณโซน

กลางและโซนล่างของหมู่บา้นมีการปลูกจาํนวน 2 ไร่และ 1 ไร่ ตามลาํดบั   พืชเชิงพาณิชยที์�ปลูก

จาํนวนมากบริเวณโซนบนทาํใหม้ีการใชน้ํ� าเพื�อเกษตรเป็นจาํนวนมาก  มีการต่อท่อโดยตรงเขา้สู่

พืชไร่ อีกทั�งยงัมีการใชส้ปริงเกอร์เพื�อรดนํ� าทาํให้มีนํ� าไหลตลอดเวลา  จากการใชน้ํ� าจาํนวนมาก

บริเวณโซนบน  ส่งผลกระทบให้บริเวณโซนล่างนํ� าไม่เพียงพอต่อการทาํการเกษตร  จึงต้อง
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 มะละกอ 

พรกิ พชืผกั 

27ไร่
ไมผ้ล 

และไมไ้ผ่

 16 ไร่

ไรส่ม้ 

200 ไร่

แกปั้ญหาการขาดแคลนนํ� าในการเกษตรโดยใชน้ํ� าจากลาํห้วยแม่พลูซึ�งไหลผ่านกลางหมู่บา้นแทน 

แต่อย่างไรก็ตามการปลูกพืชเชิงพาณิชยบ์ริเวณโซนบนเป็นการปลูกพืชที�ไม่เหมาะสมกบัพื�นที�

เนื�องจากพื�นที�ของโซนบนเป็นพื�นที�ลาดเอียง ประกอบกบัการปลูกพืชเชิงพาณิชยต์อ้งมีการใช้

สารเคมี เมื�อฝนตกลงมาทาํให้เกิดการซะลา้งหน้าดินแลว้ไหลลงสู่ลาํห้วยแม่พลู ทาํให้เกิดการ

ปนเปื� อนของสารเคมีในแหล่งนํ� า ซึ�งส่งผลต่อคุณภาพนํ� าในลาํหว้ย  สงัเกตไดจ้ากสตัวน์ํ� าที�ลดลงใน

ลาํหว้ยในช่วย 2-3 ปีที�ผา่นมาจากการสงัเกตของคนในชุมชน   

    แผนภูมิที� 1 แสดงจํานวนพื�นที�ในการปลูกพืชของหมู่บ้านเขาเหล็ก 

 

 

 

 

  แผนภูมิที� 2 แสดงจํานวนพื�นที�ในการปลูกพืชของหมู่บ้านเขาเหล็ก โซนบน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

มะละกอ พริก 

พืชผัก 30

ไร่ส้ม 200

ไม้ไผ่ ไม้ผล 41.3
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เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 มะละกอ 

พรกิ พชืผกั

1 ไร่

 ไมผ้ล และไมไ้ผ่

6.3 ไร่

พรกิ 2 ไร่

ไมผ้ล และไมไ้ผ่

 19 ไร่

แผนภูมิที� 3 แสดงจํานวนพื�นที�ในการปลูกพืชของหมู่บ้านเขาเหล็ก โซนกลาง 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที� 4 แสดงจํานวนพื�นที�ในการปลูกพืชของหมู่บ้านเขาเหล็ก โซนล่าง 
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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แทน ไร่ส้ม 

แทน สวนมะละกอ 

แทน สวนกล้วย 

แทน สวนพริก 

แทน ป่าไผ่ 

แผนภาพที� 2 ภาพการใช้พื�นที�เพาะปลูกของบ้านเขาเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การขยายที�อยู่อาศัยเพิ�มขึ�นจากในอดีต  จากข้อมูลพื�นฐานของลกัษณะการ

ขยายตวั และประเพณีการแต่งงานของหมู่บา้นเขาเหลก็ (นกัศึกษาชั�นปีที� 4 ภาคสังคมศาสตร์ คณะ

อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, อา้งแลว้) ที�เมื�อมีการแต่งงานแลว้ตอ้งยา้ยออกแลว้ไปสร้าง

บา้นใหม่ใหก้บัครอบครัวของตนเอง การขยายตวัของการปลกูสร้างที�อยูอ่าศยัภายในหมู่บา้นที�เป็น

ผลมาจากวฒันธรรมประเพณีที�มีลกัษณะสังคมการขยายตัวภายในหมู่บา้น ทาํให้ไม่มีการอพยพ
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ออกจากหมู่บา้น จึงทาํใหสิ้�งปลกูสร้างเพิ�มขึ�นจากในอดีต ความตอ้งการในการใชน้ํ� าและการต่อท่อ

จึงเพิ�มขึ� นตามจาํนวนบา้นที�เพิ�มขึ� นดว้ย นอกจากนี� บา้นเรือนบางบา้นก็มีการลกัลอบต่อท่อเพิ�ม  

หมู่บา้นเขาเหลก็มีประชากรจาํนวน 80 หลงัคาเรือน  แต่มีจาํนวนการต่อท่อแยกจาํนวนประมาณ 

300 ท่อ เมื�อเปรียบเทียบกบัจาํนวนหลงัคาเรือนที�มีอยู่จึงเกินกว่าความจาํเป็น ทั�งนี� เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการในการใชน้ํ� าที�มากขึ�นและกิจกรรมที�มากขึ�นในชีวิตประจาํวนัดว้ย เช่น การทาํเกษตร 

เป็นตน้  การลกัลอบต่อท่อที�มากขึ�นเพื�อตอบสนองความสะดวกสบาย  แต่ชาวบา้นกลบัมีการใชน้ํ� า

อย่างไม่ตระหนักถึงคุณค่ามีการเปิดนํ� าทิ�งไวต้ลอดเวลา  ทั�งนี� เนื�องจากชาวบา้นมีความรู้ชุดหนึ� ง

เกี�ยวกับแรงดันนํ� า ชาวบ้านคิดว่าการเปิดนํ� าทิ�งเอาไวจ้ะช่วยลดแรงดันในท่อทาํให้ท่อไม่แตก 

อยา่งไรก็ตามการลกัลอบจาํนวนมาก  ส่งผลกระทบให้ชาวบา้นที�อยู่บริเวณโซนล่างมีนํ� าไม่พอใช ้

เพราะมีการต่อท่อจาํนวนมากบริเวณโซนบนและโซนกลาง สิ�งดงักล่าวทาํให้คนบริเวณโซนล่าง

ตอ้งใชน้ํ� าจากลาํหว้ยแม่พลแูทนสาํหรับทาํการเกษตร  และใชว้ิธีกกัเก็บนํ� าฝนไวใ้ชส้าํหรับอุปโภค

และบริโภค 

3.3  การเปลี�ยนวถิีชีวติความเป็นอยู่ การคมนาคมขนส่งที�สะดวกสบายขึ�น  ทาํให้การ

เดินทางของคนภายในหมู่บา้นสามารถเดินทางเขา้ออกจากหมู่บา้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ส่งผลให้คนใน

หมู่บ้านมีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ� น  การดาํเนินชีวิตจึงเริ� มเปลี�ยนไปตามวฒันธรรม

ภายนอกซึ�งเขา้มาแทนที�และลดคุณค่าความสาํคญัของประเพณีดั�งเดิมที�ช่วยในอนุรักษท์รัพยากรนํ� า

ไป  ถึงแมว้่าปัจจุบนัยงัมีประเพณีและพิธีกรรมที�เกี�ยวกบัการอนุรักษ์นํ� ายงัมีอยู่  แต่ก็มีการปฏิบติั

เพียงในหมู่ของคนเฒ่าคนแก่เท่านั�น  กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของหมู่บา้นกลบัไม่ให้ความสนใจกบั

พิธีกรรมดงักล่าว  เนื�องจากหมู่บา้นมีการติดต่อกบัภายนอกมากขึ�น  คนรุ่นใหม่มีการออกไปเพื�อ

การศึกษาหรือทาํงานนอกหมู่บา้น  ทาํใหไ้ดรั้บวฒันธรรมและประเพณีจากภายนอก  ทาํให้คนรุ่น

ใหม่เริ�มให้ความสนใจกบัแก่นแทข้องประเพณีและพิธีกรรมเหล่านี� น้อยลง ที�เห็นไดอ้ย่างชดัเจน  

เช่น ประเพณีขอขมานํ� าที�มีเพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั�นที�ยงัคงทาํและรู้ความหมายของประเพณีอยู ่ 

ส่วนเด็กเล็กๆ นั�นก็จะตามไปทาํพิธีด้วย แต่ไม่ไดรู้้ความหมายที�แทจ้ริง และจากการสังเกตนั�น

พบว่า ในการทาํพิธีขอขมานั�นวยัรุ่นมีส่วนในการทาํพิธีน้อยมาก และจากการสัมภาษณ์วยัรุ่นใน

หมู่บา้น ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทาํพิธีไปเพื�ออะไร รู้แค่ว่าเป็นสิ�งที�ทาํสืบต่อกนัมาและเมื�อถามถึงวิธีการ

ทาํพิธี พบว่าวยัรุ่นนั�นไม่ทราบว่าประกอบพิธีกนัอย่างไร การเปลี�ยนแปลงของหมู่บา้นที�เกิดขึ� น
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กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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นํามาสู่ผลกระทบต่อการใช้นํ� าในระบบประปาภูเขาของชุมชนซึ� งคนในชุมชนเป็นผูไ้ด้รับ

ผลกระทบดงักล่าว  นอกจากนี� ยงัมีแนวโนม้ที�จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรนํ� าของพื�นที�ใกลเ้คียง  

เนื�องจากพื�นที�บา้นเขาเหล็กจดัไดว้่าเป็นพื�นที�ต้นนํ� า นํ� าตกของหมู่บา้นเขาเหล็ก เป็นพื�นที�ตน้นํ� า

นํ� าตกชั�นที� 2 ของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ซึ�งถือไดว้่าว่าเป็นพื�นที�แหล่งตน้นํ� า จึงตอ้งมี

การรักษาความสะอาด หา้มมีสิ�งเจือปนหรือสารปนเปื� อนลงในแหล่งนํ� า เพราะถา้หากแหล่งตน้นํ� ามี

สิ�งเจือปน จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที�อยูด่า้นล่างของหมู่บา้นเขาเหลก็ได ้

4.  ผลการศึกษา 

4.1 ปัญหาการใช้นํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 

วิธีการจัดการปัญหาการจัดการนํ�าระบบประปาภูเขาที�มีอยู่เดิมของชาวบ้านในแต่ละ

ปัญหา 

ผูศ้ึกษาไดแ้บ่งระบบประปาภูเขาออกไดเ้ป็น 3 ระบบคือ บริเวณแหล่งนํ� า ระบบท่อ และ

การใชน้ํ� า จากกระบวนการศึกษาไดแ้ก่ การสาํรวจ การสงัเกตและจากแบบสอบถามทาํให้ทราบว่า

ประปาภูเขาของหมู่บา้นเขาเหลก็นั�นเกิดปัญหาทั�ง 3 ระบบคือ  ปัญหาบริเวณแหล่งนํ� า ปัญหาระบบ

ท่อ และปัญหาการใชน้ํ� า ซึ�งอธิบายเชื�อมโยงกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาของชาวบา้นที�พบจากระบบ

ประปาภูเขา   ตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 ไดแ้ก่การศึกษารวบรวมแนวทางในการจดัการปัญหาระบบ

ประปาภูเขาของชุมชน ภายใตฐ้านความเชื�อเรื� องวฒันธรรมชุมชนที�เชื�อว่าชุมชนมีภูมิปัญญาและ

กระบวนการของชุมชนที�เหมาะสมกบัชุมชนในการแกปั้ญหาระบบนํ� าประปาภูเขา   ซึ�ง  พบว่า

ชุมชนไดม้ีปัญหาเรื�องระบบประปาภูเขาและวิธีการเพื�อจดัการปัญหานํ� าประปาที�พบ  ดงันี�  

4.1.1 ปัญหา และการจดัการปัญหาบริเวณแหล่งนํ�า 

 ปัญหาที�พบบริเวณแหล่งนํ� าของประปาบา้นเขาเหล็ก  พบปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอ 

โดยมีสาเหตุมาจากการที�ปริมาณนํ� ามีนอ้ยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  ที�

ประมาณนํ� าฝนมีนอ้ยส่งผลใหฝ้ายของบา้นเขาเหลก็เก็บกกันํ� าไดน้อ้ย  และนํ� าในลาํห้วยแม่พู จดัว่า

เป็นแหล่งนํ� าที�ไหลมาตามร่องภูเขาจึงนบัว่าเป็นแหล่งนํ� าขนาดเลก็เมื�อเทียบกบัความตอ้งการในการ

ใช้นํ� าจาํนวนมากที�เพิ�มขึ� นจากอดีตและมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นต่อไปจึงส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว  
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ระบบฝายกั�นนํ� าของบา้นเขาเหล็กที�ยงัมีลกัษณะเป็นฝายชั�วคราว  มีความแข็งแรงน้อย  และมีการ

รั�วซึมของนํ� าตลอดเวลา  ความแรงของกระแสนํ� าในฤดูฝนส่งผลให้กระสอบทรายที�ใชท้าํฝายหลุด

ออกและพงั    นอกจากนี� การที�ฝายตน้นํ� าเป็นลกัษณะของฝายแบบเปิดจึงส่งผลให้มีใบไม ้ ใบไผ ่ 

กิ�งไมร้วมทั�งดินและฝุ่ นผงตกลงในนํ� าตลอดเวลา ใบไมที้�หล่นมาเป็นจาํนวนมาก เศษไม ้และกิ�งไม้

ไดท้บัถมกนัอยูใ่นบริเวณฝายจนมีความสูงเกินกว่าบริเวณปากท่อนํ� า ทาํให้นํ� าไม่สามารถไหลเขา้

ไปในท่อได ้และสิ�งเหล่านี� ไดส่้งผลใหฝ้ายตื�นเขินเป็นสาเหตุที�ทาํให้ฝายเก็บกกันํ� าไดน้้อย  รวมทั�ง

ยงัเป็นสาเหตุที�ส่งผลต่อคุณภาพของนํ� า  กล่าวคือ ทาํให้นํ� าไม่สะอาดทีสิ�งเจือปน ในช่วงฤดูฝน

ปัญหาการปนเปื� อนในนํ� ามีมากกว่าฤดูอื�น เพราะนอกจากจะมีสิ�งหมกัหมมต่างๆ แลว้นํ� าที�ไหลแรง

ในฤดูฝนไดพ้ดัพาเศษกิ�งไมแ้ละใบไมม้ากกว่าฤดูอื�นๆ    

 ปัญหาระบบประปาภูเขาจากแหล่งนํ� าที�พบนั� น  สอดคลอ้งกับข้อจํากัดของแหล่ง

นํ� าประปาภูเขา   รวมทั�งต่อฤดูกาลที�ส่งผลต่อปริมาณนํ� า    อีกทั�งแหล่งนํ� าเพื�อการเกษตรยงัมีน้อย  

ขณะที�จาํนวนคนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้นํ� าจากนํ� าประปาภูเขาทั�งในการ

อุปโภคบริโภค และเพื�อการเกษตร ทาํใหเ้กิดปัญหาปริมาณนํ� าไม่พอเพียง  ต่อความตอ้งการของคน

ในชุมชน    รวมทั�งในช่วง ฤดูแลง้จะทาํให้ประสบปัญหากับพืชผลทางการเกษตรได้รับนํ� าไม่

เพียงพออีกดว้ย 

 ชุมชนมีวิธีการแกไ้ขปัญหานํ� าไม่เพียงพอที�เกิดขึ�นบริเวณแหล่งนํ� า   โดยชุมชนมีความ

พยายามในการปรับปรุงรูปแบบของฝายเพื�อกกัเก็บนํ� าให้ไดป้ริมาณเพิ�มมากขึ�นมาตั�งแต่ในอดีต    

ซึ�งแต่เดิมฝายตน้นํ� าเป็นลกัษณะของการสร้างฝายชั�วคราวที�ใช้วสัดุธรรมชาติ เช่นไมไ้ผ่ ในการ

นาํมาวางสานประกอบกนั ต่อมาไดม้ีการปรับปรุงฝายเปลี�ยนเป็นฝายกระสอบทรายเพื�อให้มีความ

แข็งแรงถาวรมากขึ�นและเก็บกกันํ� าไดม้ากขึ�น   โดยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากอุทยานเฉลิม

รัตนโกสินทร์แห่งชาติ   และชาวบา้นใหค้วามร่วมมือมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายดงักล่าวขึ�นมา  

ซึ�งเป็นการแกปั้ญหาที�ชาวบา้นมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเป็นการแกปั้ญหาที�เหมาะสมกบัหมู่บา้น

เขาเหลก็ และในปัจจุบนั หมู่บา้นเขาเหลก็ไดเ้ริ�มมีการสนบัสนุนแผนการสร้างฝายถาวร ซึ�งชาวบา้น

บางส่วนไดม้ีผลตอบรับกบัความคิดนี� ว่าสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ อนัเกิดจากปัญหานํ� าไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการของชาวบา้น (2550 : สัมภาษณ์) แต่เมื�อมีการสร้างฝายขึ�นเพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการใชน้ํ� าที�เพิ�มมากขึ�นแลว้นั�น ชุมชนก็เริ�มมีการเปลี�ยนแปลงในการประกอบอาชีพ คือ เปลี�ยน
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จากการเพาะปลกูพืชพื�นเมืองที�ไม่ตอ้งใชน้าํมาก มาเป็นพืชพาณิชยที์�ตอ้งใชน้ํ� าเป็นจาํนวนมาก ทาํ

ใหช้าวบา้นนั�นมีความตอ้งการใชน้ํ� ามากกว่าอดีต นอกจากนี� ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของ

การเพาะปลูกก็เริ� มทาํให้คนในชุมชนลกัลอบต่อท่อผิดวตัถุประสงค์เพื�อนาํนํ� าไปใชใ้นครัวเรือน

และไร่สวนของตนในปริมาณที�มากกว่าคนอื�นๆ ในหมู่บา้นดว้ย 

 ส่วนในการแกไ้ขปัญหาฝายอุดตนั  ฝายตื�นเขิน  และฝายรั�ว    ชาวบา้นจะช่วยกนัแกไ้ข

โดยการขุดลอกฝาย เอาใบไม ้  เศษหิน ทรายออก    เพื�อให้ฝายตน้นํ� ามีความสะอาดและลดการอุด

ตนัของเศษใบไมต่้างๆ ที�ทาํใหฝ้ายตื�นเขิน โดยนดัรวมตวักนัขึ�นไปขุดลอกฝาย นาํกระสอบทรายไป

ซ่อมแซมฝาย ซึ�งเป็นการแกปั้ญหาแบบชั�วคราว และตอ้งทาํเป็นประจาํทุกปี  ดว้ยวิธีการบอกกล่าว

กนัปากต่อปากและการประกาศผา่นวิทยกุระจายเสียงจากบา้นกาํนนั    ผูที้�เขา้ร่วมในการซ่อมแซม

และขุดลอกฝายมีเกือบทุกหลงัคาเรือน  ประมาณหลงัคาเรือนละหนึ� งคน  รวมกนัประมาณ ครั� งละ 

20 – 30 คน และพบว่ามีขอ้เสนอของชุมชนในการที�จะสร้างฝายถาวรเพื�อที�จะสามารถเก็บกกันํ� าได้

มากขึ�นและเป็นการแกปั้ญหาการชาํรุดของฝายที�พบอยูเ่ป็นประจาํ      ในการซ่อมแซมฝายรวมทั�ง

ท่อประปาเดิมไดรั้บงบประมาณมาจากอาํเภอ และศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา ต่อมามีการ

เรี�ยไรเงินบา้นละ  10-30 บาท (2550 : สัมภาษณ์) เพื�อใชใ้นการซ่อมแซมเมื�อเกิดปัญหาแต่ละครั� ง

โดยราคาที�เก็บจะขึ�นอยู่ก ับปัญหา   ปัจจุบนัมาจากทางอาํเภอศรีสวสัดิ� และองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขาโจด รวมทั�งโครงการอยูดี่มีสุขของจงัหวดักาญจนบุรี 

 4.1.2 ปัญหาระบบท่อและการจดัการปัญหาระบบท่อ 

 ปัญหาที�เกิดจากระบบท่อนํ� าของบา้นเขาเหลก็ที�สาํคญัไดแ้ก่ปัญหาในเรื�องคุณภาพของ

ท่อที�เกิดความชาํรุดและเสียหายอยู่ตลอดเวลา  ท่อประปาของหมู่บา้นเขาเหล็กมีการเปลี�ยนแปลง

ตลอดจนซ่อมแซมมาตลอดเวลานบัตั�งแต่เริ�มทดลองทาํท่อโดยใชไ้มไ้ผ ่ ปัญหาที�พบไกแ้ก่  ท่อแตก  

ท่อขาด  เนื�องจากลกัษณะการวางท่อเป็นการวางท่อไวเ้หนือพื�นดิน  ท่อจึงชาํรุดและเสียหายไดง่้าย  

โดยในฤดูแลง้เนื�องจากพื�นที�ตามเสน้ทางการเดินท่อบางบริเวณมีลกัษณะเป็นป่าไผ่ที�แห้งดงันั�นจึง

เกิดไฟป่าอยูต่ลอดเวลา  ไฟป่าไดเ้ผาท่อที�เป็นพีวีซีและทาํใหท่้อเสียหายโดยมีทั�งรั�วหรือขาดในบาง

ช่วง นอกจากนั�นแลว้เมื�อไฟป่าเผาตน้ไมที้�มีขนาดใหญ่ทาํใหต้น้ไมล้ม้ทบัเสน้ทางท่อและท่อขาดทาํ

ใหน้ํ� าไม่ไหล ที�สุดปัญหาดงักล่าวเกิดขึ�นประมาณ 2 เดือนต่อครั� งในหนา้แลง้    ในฤดูฝนกระแสนํ� า

ที�ไหลเชี�ยวและมีแรงดนันํ� ามากไดด้นัใหท่้อที�ต่อไวอ้ยา่งหลวมๆ หลุดออกจากกนั และในบางครั� ง

ลมพายุฝนไดท้าํให้ตน้ไมใ้หญ่ในป่าลม้ทบัท่อประปาขาดเสียหายให้นํ� าไหลไปไม่ถึงหมู่บา้น ซึ�ง
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ปัญหาดังกล่าวในฤดูฝนมีความถี�ประมาณเดือนละครั� ง การทับถมของใบไมกิ้�งไมเ้ศษฝุ่ นต่างๆ

นอกจากจะทาํใหเ้กิดปัญหาฝายตนัและตื�นเขินแลว้นํ� าป่ายงัพดัเอาเศษใบไม ้กิ�งไม ้และทรายขนาด

เลก็เขา้มาอุดตนัในบริเวณท่อทาํใหท่้อประปาตนั 

  นอกจากนี�  ยงัพบปัญหาที�เกิดจากการจดัการระบบท่อของชุมชน    ซึ�งในปัจจุบนัมีท่อ

นํ� าที�ต่อออกจากฝายตน้นํ� าถึง 5  ท่อ  การมีท่อหลกัต่อจากฝายแหล่งเดียวจาํนวนมากเป็นสาเหตุหนึ�ง

ที�ทาํใหป้ริมาณนํ� าไม่เพียงพอต่อการใช ้    ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่าในการจดัการระบบประปายงัขาดการ

วางแผนในระยะยาวและการกาํหนดปริมาณท่อหลกัที�จะต่อออกจากฝาย    รวมทั�งขาดการกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นการต่อท่อทาํให้ผูที้�มีทุนสามารถเขา้มาต่อท่อเพื�อไปใชใ้นลกัษณะของกรรมสิทธิ�

ส่วนตวัได ้   ตลอดจนการต่อท่อแยกจาํนวนมากออกจากท่อหลกัของท่อนํ� ากินใชใ้นอดีตพบว่ามี

การกาํหนดกฎเกณฑใ์นการต่อท่อที�ทุกบา้นจะต่อท่อสาขาจากท่อหลกัเขา้บา้นไดโ้ดยใชท่้อขนาด 4 

หุนจาํนวน 1 ท่อก่อนที�จะแยกไปสู่แต่ละก๊อกภายในบา้นผูที้�จะต่อท่อเพิ�มตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการหมู่บา้น  แต่หลงัจากปี 2544 พบว่าบทบาทของคณะกรรมการไดล้ดลง  มีการต่อ

ท่อเพิ�มเพื�อเขา้บา้นจาํนวนมาก  กรณีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นไดว้่าเมื�อขาดกติกาในการเขา้ถึงนํ� าผลที�

เกิดขึ�นตามมาก็คือ  ความไม่เท่าเทียมในเรื�องความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรนํ� าของชุมชน 

(2550 : สมัภาษณ์) ซึ�งความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรนํ� าขึ�นอยู่กบัอาํนาจรวมทั�งทุน   ปัญหา

ดงักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะไดน้าํไปสู่การแยง่ชิงทรัพยากรนํ� าที�รุนแรงมากขึ�นภายในชุมชนในอนาคต

เมื�อคนกลุ่มหนึ�งสามารถใชอ้าํนาจและทุนที�ตนมีในการนาํนํ� าซึ�งเป็นทรัพยากรส่วนรวมไปใชเ้พื�อ

การผลิตของตน   ภายใตบ้ริบทที�ชุมชนกาํลงัเริ�มกา้วเขา้สู่ระบบการผลิตเพื�อตอบสนองต่อตลาด     

ในปัจจุบนัพบว่าในบา้นเขาเหล็กมีก๊อกนํ� าที�ต่อทั�งสิ�นมากกว่า 300 ท่อโดยประมาณ  ปัญหาจาก

ระบบการจดัการท่อของชุมชนที�มีการวางแผนในการจดัการไดย้งัไม่ทั�วถึงทาํใหท่้อเกษตรยงัไปไม่

ถึงพื�นที�หมู่บา้นในโซนล่างจาํนวนมาก    นอกจากปัญหาที�เกิดขึ�นจากระบบท่อแลว้  ยงัมีปัญหาใน

การรวมกลุ่มเพื�อดูและระบบประปา  และเพื�อซ่อมแซมท่อประปาเมื�อเกิดปัญหา  ในอดีต มีการ

แบ่งกลุ่มดูแลท่อประปาโดยแบ่งเป็นวนั  วนัละ 5 คนใชค้วามเสียสละและสาํนึกส่วนรวม ซึ�งเมื�อ

ปฏิบติัจริงพบว่า เป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั�นที�ทาํหนา้ที�ดงักล่าว   
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 ชุมชนไดม้ีวิธีการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นดงักล่าว มาตั�งแต่ในอดีต โดยมีรายละเอียดดงันี�  

   - อดีต  ชุมชนมีการจดัการดูแลซ่อมท่อจากระบบประปาภูเขา โดยแบ่งกลุ่มจดัเวร

ยามในแต่ละวนั ดูแลวนัละ 5 คนเป็นผูช้ายและเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมที�ร่วมกนัซ่อมแซมระบบประปา 

โดยอาศยัความเสียสละและสาํนึกส่วนรวม หากเกิดปัญหาในวนัใด ทีมประจาํวนัก็จะขึ�นไปจดัการ 

การแกปั้ญหาที�ได้ใช้สาํนึกส่วนรวมซึ�งแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมชุมชนที�มีสืบทอดตั�งแต่อดีต 

ความรู้ชุดนี� เป็นชุดความรู้ที�เกิดขึ�นภายในชุมชน และเป็นการแกปั้ญหาที�เหมาะสมกบัชุมชนที�เกิด

จากการมีส่วนร่วมของชาวบา้น จากการวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมนั�น แสดงให้เห็นว่าใน

ขณะนั�นชาวบา้นไดใ้หค้วามร่วมมือสูง (ดูระดบัการมีส่วนร่วมไดจ้ากภาคผนวกที� ฉ.1เรื� องระดบั

การมีส่วนร่วม) เห็นไดจ้ากที�ชาวบา้นไดว้างแผนการจดัเวรยามในการดูแลท่อประปา การมีส่วน

ร่วมขอ้ต่อมา คือ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินพฒันา คือ การปรับเปลี�ยนการใชว้สัดุของท่อแสดง

ใหเ้ห็นว่า ชุมชนมีการรวบรวมขอ้มูล มีการทดลอง ซึ�งนาํไปสู่การตดัสินในที�จะเลือกใชว้สัดุใดที�

เหมาะกบัชุมชน วิวฒันาการในการใชง้บประมาณในการจดัซื�อท่อ ซึ�งมีหลายแหล่งเงินทุน เช่น การ

เรี�ยรายเงิน ศนูยส์งเคราะห์ชาวเขา และองค์กรบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์จากการพฒันา  การแบ่งงานกนัทาํของชาวบา้นโดยมิไดแ้บ่งว่าเป็นหน้าที�ของใครนั�น

ได้แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกนัของบุคคล และการกระจายผลประโยชน์ร่วมกนัในสังคม

หมู่บา้นเขาเหลก็ นอกจากนี�กระบวนการมีส่วนร่วมยงัมีการติดตามผล ชาวบา้นเขาเหล็กไดม้ีการ

ติดตามผลของการซ่อมแซม และมีการดูแลท่ออยู่อย่างสมํ�าเสมอ จากการสัมภาษณ์พบว่า  เมื�อ

ชาวบา้นขึ�นไปบนเขาเพื�อไปหาของป่า ชาวบา้นก็จะตรวจตราท่อ และมีการกวาดใบไมบ้ริเวณท่อ 

ทุกครั� งที�ขึ�นไป ถือว่าท่อประปานั�นเป็นสมบติัส่วนรวมที�ชาวบา้นทุกคนตอ้งช่วยกันดูแลรักษา 

แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอนอาํนาจให้ตัดสินใจซึ� งอยู่ในระดบัของการมีส่วนร่วม การถ่ายโอน

อาํนาจนี� ยงัเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรของตนเอง แต่ทว่าการ

แกปั้ญหาดั�งเดิมชุดนี� ไดถู้กทาํให้เสื�อมลง เนื�องจากบริบททางสังคมเปลี�ยนแปลงไป ชุมชนมีการ

ติดต่อกบัภายนอกมากขึ�น ทาํใหชุ้มชนไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอก ส่งผลใหช้าวบา้นเริ�มมี

ความปัจเจกชนมากขึ�น จนทาํใหก้ารแกปั้ญหาระบบท่อกลายเป็นการแกปั้ญหาโดยใชร้ะบบปัจเจก

ชนแทน 
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   -   ปัจจุบัน  ใชร้ะบบผูน้าํในการร่วมดูแลท่อนํ� า  ผูน้าํชุมชนมีการประชาสัมพนัธ์

เสียงตามสายของหมู่บา้น ในการเรียกระดมชาวบา้นขึ�นไปแกไ้ขปัญหาเมื�อเกิดปัญหาขึ�นหรือท่อ

ชาํรุด ซึ�งมีจาํนวนคนที�ไปอยา่งนอ้ย 4-5 คนและหากมีปัญหามากคนที�ไปส่วนใหญ่มีประมาณ 10-

15 คน โดยในการซ่อมบาํรุงท่อประปาในปัจจุบนัไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาโจด ประมาณปีละ 100,000 บาท และงบจากทางอาํเภอศรีสวสัดิ�    รวมทั�ง

โครงการอยูดี่มีสุขของหมู่บา้น   และนาํงบประมาณบางส่วนซื�อวสัดุอุปกรณ์สาํรองไวส้าํหรับซ่อม

ท่อประปา ซึ�งที�มาของงบประมาณไม่ส่งผลต่อแรงงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ ไม่ว่า

งบจะมาจากส่วนใดชาวบา้นก็ยงัใหค้วามร่วมมือในการไปซ่อมท่อประปาเช่นเดิม 

  ส่วนของการแกไ้ขปัญหาเรื�องการจดัการระบบท่อในชุมชน  ที�มีการต่อท่อแยกจากฝาย  

รวมทั�งการต่อท่อแยกจากท่อหลกัของท่อนํ� ากินนํ� าใชจ้าํนวนมากทั�งต่อเขา้บา้นและเข้าสวนพืช

พาณิชย ์ พบว่าชุมชนยงัไม่มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวรวมทั�งไม่มีแผนสาํรองสาํหรับ

อนาคตเพื�อเตรียมการรองรับความต้องการในการใช้นํ� าที�มีแนวโน้มจะเพิ�มขึ� น  หลังจาก

คณะกรรมการหมู่บา้นที�มีหนา้ที�ดงักล่าวลดบทบาทในการควบคุมการต่อท่อ   ซึ�งการมีบทบาทของ

ชุมชนต่อปัญหาดงักล่าวเมื�อวิเคราะห์ตามกรอบการมีส่วนร่วมที�ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

พบว่า  ยงัขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในกระบวนการต่างๆ แสดงใหเ้ห็นว่าการมีส่วนร่วม   

(นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2547) (ดูระดบัการมีส่วนร่วมไดจ้ากภาคผนวกที� ฉ.1เรื�องระดบัการมีส่วน

ร่วม) อยู่ในระดับตํ�า  นับตั�งแต่  การขาดการนาํเสนอปัญหาดงักล่าวเข้าสู่เวทีเพื�อร่วมหารือถึง

แนวทางในการแกไ้ข ซึ�งกรณีดงักล่าวอาจเกิดจากการที�ปัญหาดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ภายในชุมชน  การต่อท่อหลกัเพิ�มจากฝายตน้นํ� าแมจ้ะเป็นสาเหตุที�ทาํให้นํ� าลดลงแต่เนื�องจากผูที้�

ดาํเนินการก็เป็นคนในชุมชนการหยบิยกปัญหาดงักล่าวขึ�นมาอาจกระทบต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าว

ได ้ การต่อท่อแยกจากท่อนํ� ากินใชท้ั�งที�ต่อเขา้ไปในไร่พืชพาณิชยซึ์�งเป็นการต่อที�ผิดวตัถุประสงค ์ 

หรือการต่อท่อเขา้บา้นหลายท่อ  คนในชุมชนใชว้ิธีการประนีประนอมในการหาแนวทางออกของ

ปัญหานี� เพื�อรักษาสัมพนัธภาพอนัดีในหมู่บ้าน ในส่วนนี� สามารถสะทอ้นได้ว่า ชุมชนยงัไม่ได้

นาํเอาวฒันธรรมชุมชนมาประยกุตใ์ชใ้นการหาทางออกของปัญหา ซึ�งตามขอ้สังเกตุของฉัตรทิพย ์

นาถสุภา(2537 :139-141) นั�น ชุมชนไทยควรให้ความสาํคญัต่อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 

และใหค้วามสาํคญัแก่สถาบนัครอบครัว เครือญาติและชุมชนขนาดเล็ก นอกจากนี� ชาวบา้นจะเป็น
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คนที�เปี� ยมดว้ยนํ� าใจ ช่วยเหลือเพื�อนมนุษย ์ถือเป็นพี�นอ้งยดึถือและรักษาความผสมกลมกลืน ซึ�งถือ

เป็นลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรมชุมชนหมู่บา้นของไทย 

  การแกไ้ขปัญหาปัญหาที�ตน้ฝายและเรื�องระบบท่อที�เกิดการชาํรุดเสียหายเป็นลกัษณะ

เดียวกนั กล่าวคือ  เป็นการเรียกระดมสมาชิกชุมชนขึ�นไปช่วยกนัแกไ้ขซ่อมแซมเมื�อเกิดปัญหา  แต่

ในส่วนของการดูแลระบบท่อพบว่ามีการร่วมดูแลท่อประปาอยู่ตลอดเวลาโดยที�คนทุกกลุ่มทุกวยั

ในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมไดก้ล่าวคือ  เมื�อคนใดคนหนึ�งเดินทางไปไร่หรือผ่านเส้นทางเดินท่อก็

จะดูท่อตามทางไปดว้ยว่ามีการชาํรุดเสียหายอย่างไร  และซ่อมแซมในส่วนที�ทาํได ้ เช่น ต่อท่อที�

หลุด  การกนัใบไมแ้หง้ออกจากทางเดินท่อ  ช่วยกนักวาดเศษใบไมแ้ห้งให้พน้จากบริเวณท่อ เพื�อ

ทาํแนวระวงัป้องกนัไฟป่า และหากพบว่าไฟป่ากาํลงัไหมอ้ยูแ่ละใกลถ้ึงบริเวณท่อ ชาวบา้นก็จะทาํ

การจุดไฟไล่ไฟ คือ เมื�อเกิดไฟป่าขึ�น ชาวบา้นก็จะจุดไฟในบริเวณใกลก้บัท่อประปา  เพื�อป้องกนั

ไม่ใหไ้ฟไหมผ้า่นท่อ เนื�องจากการจุดไฟก่อนนั�นจะทาํใหใ้บไมแ้หง้ หรือเชื�อเพลิงที�จะก่อใหเ้กิดไฟ

ป่าหมดไป และเมื�อไฟป่าลุกเขา้มาใกลก้็จะมอดดบัลงไปเอง ไม่สามารถเขา้มาถึงบริเวณท่อได ้จึง

อาจกล่าวไดว้่า  การร่วมดูแลท่อประปาของหมู่บา้นเป็นกระบวนการที�สมาชิกในชุมชนมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์  ติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามแผนในการแกไ้ขอยู่

ตลอดเวลาในส่วนที�สามารถจะทาํไดอ้ยา่งง่ายๆ    ส่วนการแกไ้ขปัญหาท่อชุดรุดเสียหายนั�นการมี

ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัเดียวกบัการร่มแกปั้ญหาฝายกล่าวคือ มีความร่วมมืออยู่ในวงแคบ นอกจากนี�  

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัไดเ้พิ�มเครื�องมือในกระบวนการมีส่วนร่วมซึ�งถือว่าไดม้ีปัจจยัดา้นการสื�อสาร 

คือ การแจง้ข่าวสารทางเสียงตามสาย แถลงข่าวเพื�อรวมผูค้น การกระจายเสียงนี� เป็นการใชสื้�อที�

สามารถเขา้ถึงบุคคลในทุกกลุ่ม และการเปลี�ยนแปลงของการมีส่วนร่วมที�เห็นไดช้ดัคือ การมีส่วน

ร่วมของหน่วยงานภาครัฐที�ไดเ้ขา้มาเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายที�สอดคลอ้งกนั  แต่ก็ถือไดว้่าระดบัการมี

ส่วนร่วมในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัตํ�า(ดูระดบัการมีส่วนร่วมไดจ้ากภาคผนวกที� ฉ.1 เรื� องระดบัการ

มีส่วนร่วม)  ถึงแมว้่าการแกปั้ญหาในเรื�องของการจดัการปัญหาระบบท่อ มิจาํเป็นตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากคนทุกคนในหมู่บา้น เนื�องจากขอ้จาํกดัในเรื�องของทกัษะในการซ่อมแซมและความ

แข็งแรงของร่างกาย ดงันั�นเพศชายจึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที�มาทาํหน้าที�นี�  สาํหรับผูห้ญิงและเด็ก

จะมีส่วนร่วมรองลงมาคือ ในเรื�องของการแจง้เตือน แจง้ข่าว หรือการดูแลท่อ เมื�อขึ�นไปหาของป่า 
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แต่ทว่าการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในชุมชนนั�นเริ�มมีระดบัที�ต ํ�า เนื�องจากการอพยพยา้ยถิ�น และ

การถกูกระแสจากสงัคมภายนอกลดระดบัความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น   

  การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเมื�อพิจารณาตามหลกัการของระดบัการการมีส่วน

ร่วม(นรินทร์ชยั พฒันพงศา, อา้งแลว้) จากโครงการพฒันาแหล่งนํ� าในทุ่งกุลาร้องไห้ในปี 2545 

ชุมชนบา้นเขาเหลก็นั�น การมีส่วนร่วมในอดีตอยูใ่นระดบัสูงสุด ชุมชนไดด้าํเนินการแกปั้ญหา โดย

มีการให้ข้อมูลสาธารณะ จากการบอกกล่าวเล่าเรื� องเพื�อให้รายละเอียดของปัญหาที� เกิดขึ� น 

ต่อจากนั�นไดป้รึกษาหารือ เจรจา แบ่งฝ่ายในการดูแลแหล่งนํ� า ซึ�งมีการทาํความสะอาดเพื�อกาํจดั

ใบไม ้ดิน และเศษหินต่างๆ ในกระบวนการจดัการเวรยามนี�  ชาวบา้นไดม้ีการรวบรวมขอ้มูลหรือ

ปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นแลว้จึงนาํไปสู่การประชุมเพื�อหาทางแกไ้ขที�เหมาะสมแก่ชุมชน การลงมติ

ของชาวบา้นนั�นไดแ้สดงถึงการมีส่วนร่วมสูงสุด และชุมชนในอดีตยงัมีการกระจายอาํนาจในการ

รับผิดชอบ เป็นแรงสนับสนุนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีจิตใต้สํานึกในการรักษา และจัดการ

ทรัพยากรของตนเอง ส่งผลให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ�นของตน ซึ� งการ

แลกเปลี�ยนขอ้มลูของชาวบา้นนั�น มีทั�งการอภิปรายกลุ่มเล็กๆ ในหมู่ชาวบา้น เช่นเพื�อนบา้น และ

กลุ่มในการทาํงาน เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัมีการประชุมสมัมนาทาํใหก้ารถ่ายทอดความรู้นั�นมิไดอ้ยู่ที�

คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง หรือชนชั�นใดชนชั�นหนึ� ง  การประชุมลกัษณะดงักล่าวจึงสามารถแกปั้ญหา

ในทางที�ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัทอ้งถิ�นได ้นอกจากนี�การมีจิตใตส้าํนึกร่วมของชาวบา้นทาํใหก้าร

ดาํเนินการของชุมชนมีความโปร่งใส เนื�องจากชาวบา้นได้ลงความเห็นร่วมกันและตรวจสอบ

ร่วมกนั ซึ�งจะนาํไปสู่การทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งขึ�น  นอกจากนี�การแกไ้ขปัญหาทาํโดยใชก้าร

ประกาศเตือนจากกาํนนั แสดงใหเ้ห็นถึงการใชบ้ารมีของผูน้าํมาใชเ้ป็นตวัช่วยในการแกปั้ญหา จะ

สงัเกตเห็นไดว้่า ในการแกปั้ญหาทุกๆ ปัญหาจะไม่มีการใชบ้ทบงัคบั หรือบทลงโทษมาควบคุมคน 

เนื�องจากเป็นคนกนัเอง สามารถพดูจาบอกกล่าว หรือเตือนกนัก็เพียงพอ 

  ระดบัการมีส่วนร่วมในปัจจุบันนั�นมีกระบวนการที�อยู่ในระดบัตํ�า เนื�องจากมีเพียง

กระบวนการกระจายข่าวสารข้อมูลเท่านั� น และมีเพียงคนกลุ่มๆ หนึ� งเท่านั� นที� เข้าร่วมใน

กระบวนการแกปั้ญหาของหมู่บา้น  และการมีส่วนร่วมในทุกๆ กระบวนการยงัลดลงอีกดว้ย การ

เปลี�ยนแปลงเช่นนี� ไดส่้งผลเสียต่อชุมชนในตรวจสอบความโปร่งใสของการมีส่วนร่วมที�แฝงเร้น

ดว้ยวตัถุประสงค์อื�น เนื�องจาก การแก้ปัญหานี� เกิดจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว เพราะฉะนั�นการ
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แกปั้ญหาจึงมีแนวโนม้ใหผ้ลประโยชน์แก่คนเพียงกลุ่มเดียวมิไดเ้กิดการกระจายผลประโยชนใ์หแ้ก่

ชาวบา้นทุกคนอยา่งทั�วถึง และทาํใหก้ารแกปั้ญหาในปัจจุบนัไม่ไดเ้หมาะสมแก่ชุมชน  

  ในการสนทนากลุ่มใหญ่นั�น ชุมชนไดม้ีการเสนอการแกปั้ญหาระบบท่อเพื�อใหม้ีความ

มั�นคงถาวรกล่าวคือ    เสนอใหเ้ปลี�ยนท่อใหม่  เพิ�มขนาดท่อใหม้ีขนาดใหญ่ขึ�น  หรือฝังท่อลงดิน

เพื�อป้องกนัความเสียหายจากไฟป่าหรือตน้ไมล้ม้ทบั   แนวคิดในการฝังท่อลงดินนั�นสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการใชอ้งคค์วามรู้ที�เกิดจากวฒันธรรมชุมชน นอกจากนี�ในเรื�องการต่อท่อที�ยงัขาดการวางแผน

พบว่ามีการเสนอถึงการวางแผนในการต่อท่อออกจากฝายที�ตอ้งการใหม้ีการกาํหนดและวาง

แนวทางที�ชดัเจนต่อไป จากการประชุมดงักล่าวไดเ้พิ�มกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรของตนมากยิ�งขึ�น ซึ�งมีการปรึกษา เพิ�มบทบาทในการตดัสินใจแก่ชาวบา้น และมีการ

รวบรวมขอ้มลูจากการทดสอบของปัญหา   การใชเ้สียงตามสายของผูน้าํ แสดงถึงว่าชุมชนได้

ปรับตวักบับริบททางสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไป มีการใชเ้ทคโนโลยทีี�เป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้

ชาวบา้นมีส่วนร่วม   

ตารางที� 2 สรุปการมีส่วนร่วมทั�งในอดีตและปัจจุบัน 

                  ช่วงเวลา 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 

อดีต 

 

ปัจจุบัน 

ใหข้อ้มูลสาธารณะ ม ี ม ี

ปรึกษาหารือ ม ี ไม่มี 

เจรจา ม ี ไม่มี 

ลงประชามติ ม ี ไม่มี 

สรุประดับการมีส่วนร่วม สูง ตํ�า 
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  4.1.3  ปัญหาการใช้นํ�า    

 ปัญหาการใชน้ํ� าของประปาบา้นเขาเหลก็ที�พบ ไดแ้ก่ ปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดู

แลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่าง  โดยลกัษณะปัญหา คือ ในช่วงฤดูแลง้ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 

ซึ�งชาวบา้นในพื�นที�โซนกลางและล่างจะประสบปัญหานํ� าไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคมาก

ที�สุด โดยสาเหตุของปัญหา นํ� าไม่เพียงพอสามารถวิเคราะห์สาเหตุไดจ้ากหลายแหล่งทั�งจากแหล่ง

นํ� า ระบบท่อประปา  หรือการใชน้ํ� า คือ   

   4.1.3.1  จากแหล่งนํ� า  เนื�องจากในฤดูแลง้  ปริมาณนํ� าที�นํ� าตกมีนํ� าน้อย ทาํให้ฝาย

สามารถกกัเก็บนํ� าไดน้อ้ย  ส่งผลใหน้ํ� าไม่เพียงพอที�จะไหลสู่ท่อ ซึ�งมีอยูถ่ึง 4 เสน้ได ้  นอกจากนี� ยงั

มีปัญหาฝายอุดตนั ซึ�งเป็นผลมาจากที�เศษกิ�งไม ้ใบไม ้หินและทรายไดม้ารวมกนัที�ฝายมากเกินไป   

   4.1.3.2    จากระบบท่อประปาที�ชาํรุดเสียหายตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้    ซึ�งเป็น

สาเหตุหนึ�งที�อาจทาํใหน้ํ� าที�ไหลมาจากฝายรั�วไหลระหว่างทางและมีปริมาณไม่เพียงพอ 

   4.1.3.3  จากการใชน้ํ� า    จากการสาํรวจ พบว่า ชาวบา้นบางส่วนมีการใชท่้อประปา

ผดิวตัถุประสงค ์ คือ ใชท่้อประปาที�มีไวส้าํหรับอุปโภคบริโภคต่อเขา้ใชใ้นการเกษตร  เพราะเห็น

ว่าแปลงเกษตรของตนเองนั�นอยูใ่กลท่้อดงักล่าวมากกว่า หากต่อจากท่อเกษตรซึ�งอยู่ไกลออกไป ก็

เสียค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก   กอปรกบัการเปลี�ยนแปลงจากการทาํเกษตรเพื�อยงัชีพเป็นการเกษตรเชิง

พาณิชย ์ส่งผลใหช้าวบา้นส่วนใหญ่ปลกูพืชเกษตรเชิงพาณิชยก์นัมากขึ�นเพื�อหารายไดสู่้ครอบครัว 

นอกจากนี�มีนายทุนเขา้มาทาํสวนผลไมซึ้�งการปลกูพืชดงักล่าวตอ้งใชน้ํ� าจาํนวนมาก ส่งผลให้นํ� ามี

ปริมาณไม่เพียงพอ เนื�องจากในอดีตชาวบา้นใชน้ํ� าจากระบบท่อประปาในการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือนอยา่งเดียว  การปลกูพืชเชิงพาณิชยท์าํใหน้ํ� าถกูนาํไปใชไ้ปใชเ้พื�อการเกษตร      นอกจากนี�

ชาวบา้นบางส่วนยงัขาดจิตสาํนึกในการใชน้ํ� าอย่างรู้คุณค่า มีการปล่อยนํ� าทิ�งให้ไหลทิ�งโดยเปล่า

ประโยชน์ เพราะเห็นว่าเป็นของสาธารณะซึ�งทุกคนมีสิทธิในการใชแ้ละความเชื�อที�ว่าทรัพยากรนํ� า

เป็นทรัพยากรที�ไม่มีวนัหมดไป ดั�งที�ชาวบา้นเชื�อว่า ลาํหว้ยแม่ภูไม่เคยเหือดแหง้ไดน้าํไปสู่ความคิด

ที�ว่านํ� าประปาภูเขาจะมีใหใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ จึงมีการใชน้ํ� าอยา่งไม่ประหยดั ขาดจิตสาํนึกในสิ�งที�เป็น

ของส่วนรวม   ซึ�งปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแบ่งไดเ้ป็นปัญหานํ� าไม่พอใชใ้นการอุปโภคบริโภคและ

ปัญหานํ� าไม่พอใชใ้นการเกษตร  ดงันี�  
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    ก.  ปัญหานํ� าสําหรับการอุปโภคและบริโภค    ท่อประปาสาํหรับการอุปโภค

บริโภค  หรือท่อกินใชข้องบา้นเขาเหลก็มีลกัษณะเป็นท่อ 2 ท่อที�ขนานไปกบัความยาวของหมู่บา้น  

ซึ�งส่งผลใหช้าวบา้นที�อยูโ่ซนล่างของหมู่บา้นไดรั้บนํ� าไม่เพียงพอกบัการใชโ้ดยเฉพาะในหน้าแลง้

ที�ฝายตน้นํ� าเก็บกักนํ� าไดน้้อยจะเกิดผลกระทบต่อชาวบา้นอย่างรุนแรง  ปัญหาดงักล่าวสามารถ

กล่าวไดว้่ามีสาเหตุหลายประการ  ไดแ้ก่  การเปิดนํ� าทิ�งไวต้ลอดเวลาของชาวบา้น   ลกัษณะของ

ฝายตน้นํ� าบา้นเขาเหล็กนั�นเป็นลกัษณะของแหล่งนํ� าขนาดเล็กที�ไหลมาตามร่องหินภูเขา  และจะ

เก็บสะสมอยูใ่นฝายในช่วงเวลากลางคืน  เมื�อมีการเปิดนํ� าใชแ้ละเปิดทิ�งไวใ้ห้ไหลอยู่ตลอดทั�งวนั

ผลที�เกิดขึ�นตามมาก็คือปริมาณนํ� าที�สะสมจากฝายในช่วงเวลากลางคืนจะลดลงและนอ้ยในเวลาเยน็

ซึ�งเป็นเวลาที�มีความตอ้งการในการใชน้ํ� ามากกว่าเวลาอื�นๆ ทั�งเพื�อประกอบอาหาร  อาบนํ� าชาํระ

ลา้งร่างกาย  จึงเกิดปัญหานํ� าไม่เพียงพอต่อการใชโ้ดยเฉพาะในพื�นที�โซนล่างซึ�งอยู่ปลายนํ� า  ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรม เรื� องการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการใชน้ํ� าประปา

ภูเขาจากนํ� าตกวงัตอ บ้านไร่เหนือ อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง  พบว่าหลงัจากราชการได้มีการ

จดัสร้างระบบประปาภูเขาจากนํ� าตกวงัตอ ชาวบา้นทุกครัวเรือนจึงหนัมาใชน้ํ� าจากประปาภูเขาแทน

การใชน้ํ� าคลองและนํ� าบ่อ   ปริมาณครัวเรือนเพิ�มมากขึ�นและทุกครัวเรือนหนัมาใชน้ํ� าประปาในการ

อุปโภคบริโภคเป็นหลกั ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ จากการใชน้ํ� าตามมาดว้ย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณนํ� าไม่

เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยคนที�อยู่ปลายนํ� ามีนํ� าใช้ไม่ทั�วถึง และในนํ� ายงัมีตะกอน/สิ� ง

แปลกปลอมปนมา อีกทั�งชุมชนยงัขาดการมีส่วนร่วมในการจดัการ ไม่มีองค์กร/หน่วยงานหรือ

ผูรั้บผดิชอบที�ชดัเจน นอกจากนั�นผูใ้ชน้ํ� าส่วนใหญ่ยงัขาดจิตสาํนึกในการใชน้ํ� า มีการเปิดนํ� าทิ�งไว ้

    การเปิดนํ� าทิ�งไวต้ลอดเวลานั�นสามารถที�จะอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล 2 ประการที�อยู่

เบื�องหลงัพฤติกรรมดงักล่าว  ประการแรกการที�เปิดนํ� าทิ�งไวเ้ป็นพฤติกรรม  ความเคยชินในการใช้

นํ� าโดยผูเ้ปิดนํ� าตอ้งการเก็บนํ� าสาํรองไวใ้นภาชนะ เช่นในห้องนํ� า ในครัวเพื�อเก็บไวใ้ชแ้มก้ระทั�ง

เวลาที�ไปประกอบภารกิจอื�นหรือไปนอกบา้นก็ตามซึ�งพฤติกรรมดงักล่าวไดก่้อให้เกิดการสูญเสีย

นํ� าจาํนวนมาก   เหตุผลอีกประการหนึ� งที�พบจากการเปิดนํ� าทิ�งไวต้ลอดเวลา  พบว่ามีชุดของ

ความคิดที�อยูเ่บื�องหลงัพฤติกรรมดงักล่าว  นั�นคือชาวบา้นบางคนไดใ้หค้าํอธิบายว่าที�ตอ้งเปิดนํ� าทิ�ง

ไวต้ลอดเวลาเนื�องจากแรงดนัจากนํ� าตกที�แหล่งนํ� าอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาท่อแตกได ้ โดยเฉพาะใน
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ฤดูฝนที�นํ� ามีความเชี�ยวและไหลแรง  ดงันั�นการเปิดนํ� าทิ�งไวจึ้งเป็นวิธีการหนึ� งที�พบเพื�อลดแรงดนั

ของนํ� า 

    ปัญหาคุณภาพนํ� าในการนํ� ามาใชเ้พื�อการอุปโภคและบริโภค  พบว่ามีปัญหาใน

เรื� องของเศษฝุ่ นละออง กิ�งไมใ้บไมท้ั�วไปที�ปลอมปนมาในท่อ ซึ�งเป็นปัญหาที�ส่งผลให้นํ� าขุ่น  

สกปรกไม่สามารถนําไปใช้ได้โดยเฉพาะในฤดูฝน  เศษฝุ่ นละออง  ใบไม ้ กิ�งไม ้ เหล่านี� เมื�อ

หมกัหมมก็จะเกิดการเน่าเปื� อยทาํใหน้ํ� าไม่สะอาด และไดก่้อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยตามมาจากการนาํ

นํ� าจากประปาภูเขามาบริโภค  เช่น ทอ้งเสีย ทอ้งร่วง อหิวาตกโรค  ซึ�งในปีนี�พบเป็นจาํนวนมากขึ�น

กว่าในปีที�ผา่นมา คือประมาณ 10 คน (2550 : สมัภาษณ์) แสดงใหเ้ห็นว่าโรคเหล่านี� เริ�มมีปรากฏให้

เห็นในหมู่บา้นแลว้ 

    ซึ�งชาวบา้นในชุมชนมีการแกไ้ขปัญหานํ� าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค  โดย

แบ่งออกไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาในระดบัครัวเรือน และในระดบัชุมชน กล่าวคือ 

     - ในระดับครัวเรือน แต่ละบา้นมีการเก็บนํ� าสาํรองเอาไว ้ในภาชนะ เช่น โอ่ง

นํ� า   ถงันํ� า เป็นตน้ โดยมีทั�งการเก็บสาํรองใส่ไวต้ลอดปีและเก็บสาํรองเมื�อใกลถ้ึงฤดูแลง้ ถือไดว้่า

การแกปั้ญหานี� เป็นการปรับตวัของชาวบา้นเองที�ประสบกบัปัญหาการขาดแคลนนํ� า การสาํรองนํ� า

เป็นวิธีหนึ�งที�ชาวบา้นใชส้าํรองนํ� า ไม่ว่าจะอยูใ่นหนา้แลง้หรือฤดูใดๆ ก็ตาม  

     - ในระดับชุมชน มีการบอกกล่าว ให้บา้นที�อยู่ในโซนบนช่วยปิดนํ� าเมื�อใช้

เสร็จแลว้ ซึ�งการประกาศเตือนจากผูน้าํชุมชน  

    ข.   ปัญหานํ� าสาํหรับการเกษตร  ปัญหานํ� าไม่เพียงพอสาํหรับการเกษตร พบว่า

เกิดขึ�นในพื�นที�โซนล่างมากที�สุดซึ�ง  ปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลต่อปัญหานี� ได้แก่  การเพิ�มขึ� นของพืช

เกษตรในเชิงพานิชที�เป็นพืชที�ใชน้ํ� ามากและเมื�อผนวกกบัการปลกูในพื�นที�ลาดเอียงไดส่้งผลใหต้อ้ง

ใชน้ํ� ามากกว่าเมื�อเทียบกบัการปลกูในพื�นที�ปกติ  ตลอดจนการใหน้ํ� าพืชในรูปแบบหัวสปริงเกอร์ที�

ตอ้งให้นํ� าไหลตลอดเวลาทาํให้นํ� าสาํหรับการเกษตรไม่เพียงพอต่อการใช ้  กรณีการต่อท่อเพิ�ม

สาํหรับไร่การเกษตรนั�นเป็นตวัอยา่งที�แสดงใหเ้ห็นว่า การแยง่ชิงทรัพยากรนํ� าซึ�งเป็นทรัพยาการที�

สาํคญัของการดาํรงชีวิตของชุมชนจากกลุ่มนายทุน  ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษา

เรื� องความสืบเนื�องและการเปลี�ยนแปลงทางสังคม-ว ัฒนธรรม ผ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ�น 
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กรณีศึกษาลุ่มนํ� าแม่ลาวตอนบน อาํเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย จงัหวดัเชียงราย (สาํนักงานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั, อา้งแลว้) ที�พบว่า การขยายตวัในการใชที้�ดินจาํนวนมาก สาเหตุมาจากการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานการผลิตที�มีการพฒันาการขึ�นมาเป็นลาํดบั จากการผลิตพืชไร่ ทาํนา 

มาเป็นการปลกูพืชเชิงพาณิชยแ์ละเพื�อการคา้ จนมาถึงการปลูกพืชอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดกลุ่ม

ทุนในระบบเกษตรอุตสาหกรรมขึ�นในพื�นที� และเขา้มาแย่งชิงทรัพยากรที�สาํคญัจากชาวบา้นไป

อยา่งค่อนขา้งมาก ขณะที�การเปลี�ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจก็สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน

ลุ่มนํ� าดว้ยส่วนหนึ�ง   สิ�งที�คนลุ่มนํ� ากาํลงัวิตกคือผลกระทบจากการเปลี�ยนรู้รูปแบบการใชที้�ดินที�

ถกูนายทุนกวา้นซื�อไปปลกูพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส้มและชา ที�ทาํเป็นสวนขนาดใหญ่ ใชร้ะบบ

การผลิตทนัสมยั และที�สาํคญัมีการใชปุ๋้ยและสารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ�งในช่วงนี� ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพดิน นํ� า ป่า และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนอยา่งมาก  

    โดยชุมชนได้การแก้ไขปัญหานํ� าที� เกิดจากการใช้นํ� าไม่เพียงพอนํ� าสําหรับ

การเกษตร  โดยมีวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทั�งในระดบัครัวเรือน และความร่วมมือในระดับ

ชุมชน กล่าวคือ 

     -  ในระดับครัวเรือน การแกไ้ขปัญหานํ� าไม่พอใชใ้นการเกษตรมี จึงมีการ

จดัหาเครื�องสูบนํ� าเพื�อสูบนํ� าจากในลาํห้วยแม่พูต่อเขา้ใชใ้นแปลงเกษตรของตนเอง โดยส่วนมาก

แลว้ชาวบา้นในโซนล่างของหมู่บา้นตอ้งซื�อเครื�องสูบนํ� า เนื�องจากท่อการเกษตรนั�นต่อไปไม่ถึง  

โดยค่าใชจ่้ายในการซื�อเครื� องสูบนํ� าแต่ละครั� งเริ�มต้นที� 5000-15000 บาท ที�มาของงบประมาณ

งบประมาณในการซื�อเครื�องสูบนํ� าเป็นเงินส่วนตวัและบางส่วนไดม้าจากเงินกองทุนอยู่ดีมีสุข แนว

ทางการแก้ปัญหาแบบปัจเจกชนนี�  ได้อาศยัความอุดมสมบูรณ์ของลาํห้วยแม่พูในการจัดสรร

ทรัพยากรนํ� าเพื�อตอบสนองความตอ้งการของปัจเจกชนเอง แต่การแกปั้ญหานี� มิไดถ้าวร และเป็น

การแกปั้ญหาที�มิทั�วถึง จึงทาํใหช้าวบา้นในพื�นที�บางส่วนที�ไม่มีความสามารถในการซื�อเครื�องสูบ

นํ� าตอ้งกลายเป็นคนชายขอบ ที�ไม่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจดัสรรและดูแลทรัพยากรนํ� าใน

พื�นที�ของตนได ้การแกปั้ญหาในระดบัครัวเรือนนี� ยิ�งเป็นเครื�องตอกย ํ�าการลดกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนอีกทางดว้ย 
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     -  ในระดับชุมชน ไดม้ีการแกไ้ขปัญหาโดยการประกาศเตือน หรือการบอก

กล่าว เพื�อใหพ้ื�นที�โซนบนปิดนํ� าเพื�อใหพ้ื�นที�โซนล่างไดรั้บนํ� าใชบ้า้ง  

    การแกปั้ญหาในเรื�องนํ� าไม่พอใช ้  ซึ�งชาวบา้นจะ ไม่ใชว้ิธีการว่ากล่าว หรือโทษ

กนั เนื�องมาจากว่า ชาวบา้นตอ้งการหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ เพราะระบบเครือญาติที�มีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งแน่นแฟ้น  ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั มีการอยูอ่าศยัดว้ยการเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ซึ�งกนัและกนัและ

ตอ้งพึ�งพิงกนัตลอดเวลา จึงตอ้งการที�จะหลีกเลี�ยงปัญหาความขดัแยง้  ไม่ตอ้งการให้มีการทะเลาะ

เบาะแวง้กนัขึ�นในชุมชน  

  วิธีการแกไ้ขปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอของชุมชน พบว่าชุมชนมีการวิเคราะห์ร่วมกบั

การใชว้ฒันธรรมชุมชนของตนเอง เพื�อหาสาเหตุของปัญหาทั�งระบบทั�งแหล่งนํ� า  ระบบท่อ  และ

การใช ้ โดยที�ไม่ด่วนสรุปแต่เพียงว่า  ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการใช้นํ� าของโซนบนจาํนวนมาก   

หรือเกิดจากการเอานํ� าไปใช้ในสวนผกัเท่านั�น  นอกจากนั�นแลว้การจะหาแนวทางหรือวิธีการ

จดัการปัญหาก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงหลีกเลี�ยงการกล่าวโทษกนัในเรื�องการใชน้ํ� า เพราะระบบ

เครือญาติและความสมัพนัธข์องคนในชุมชนที�ตอ้งพึ�งพาซึ�งกนัและกนัอยูม่าก   

  การแกไ้ขปัญหานํ� าไม่พอใชด้ว้ยการบอกกล่าวจากผูน้าํ  พบว่าแมก้ระบวนการมีส่วน

ร่วมอยูใ่นระดบัที�ต ํ�าที�ไม่ไดม้ีการแลกเปลี�ยนบทบาทระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสาร  มีเพียงอาํนาจ

ของผูน้าํเท่านั�น สิ�งเกล่านี� ไดแ้สดงใหเ้ห็นความไวเ้นื�อเชื�อใจ  และวางใจในผูน้าํของชุมชนไดส่้วน

หนึ�ง โดยมีวิธีการส่งข่าวสารถึงกนัประจาํ เช่น การใชเ้ครื�องขยายเสียงของบา้นกาํนัลเป็นสื�อกลาง 

เป็นตน้ซึ�งปัจจยัดา้นนี�ผูน้าํตอ้งมีความจริงใจที�จะช่วยเหลือชุมชน มีการยอมรับจากชาวบา้น และมี

ความสามารถที�จะกระตุน้ใหช้าวบา้นคน้หาและแนวทางที�เหมาะสมในการแกปั้ญหานั�นๆ ได ้ 

  จากการรวมรวมวิธีการในการแกไ้ขปัญหาระบบประปาภูเขาของบา้นเขาเหลก็นั�น  อาจ

กล่าวไดว้่า   รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขกบัปัญหานํ� าระบบประปาภูเขาของบา้นเขาเหล็ก

นั�นแต่ละปัญหาพบว่าสามารถจดัการไดด้ว้ยระดบัการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกนั  ทุกๆ ปัญหาที�พบ

นั�นไม่จาํเป็นเสมอไปที�คนในชุมชนจะตอ้งร่วมมือกนัในกระบวนการทุกๆ ขั�นตอน และในแต่ละ

ปัญหาชุมชนไดใ้ชว้ฒันธรรมชุมชนเขา้มามีส่วนในการหาแนวทางแกปั้ญหา  เช่น  ในเรื� องของ

ระบบท่อประปา  การดูแลตรวจตราท่อเป็นเรื�องที�อยูใ่นจิตสาํนึกของคนในชุมชนเป็นสาํนกร่วมที�
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ทุกคนสามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งรอหรือบอกกล่าวต่อกนั  แต่บางบญัหาก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือใน

ระดบัที�สูงขึ�น  เช่นเรื�องการซ่อมแซมท่อที�ขาด  ไฟไหม ้ ที�ตอ้งมีการเรียกระดมคนขึ�นไปซ่อมและ

กรณีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสาํนึกร่วมที�มีอยูไ่ม่เพียงพอในการแกปั้ญหาดงักล่าว  และพบว่าชุมชน

ไดม้ีการวางแผนในเรื�องความร่วมมือดว้ยการเสนอการทาํตารางหน้าที� รับผิดชอบรวมทั�งเสนอ

บทลงโทษสาํหรับผูที้�ไม่ร่วมมือในการแกปั้ญหา 

  อภิชัย พนัธเสน(2544) กล่าวว่า  การที�จะสรุปว่าสิ�งใดเป็นปัญหาและสิ�งใดที�ไม่เป็น

ปัญหาของชุมชนนั�นชุมชนมีฐานความคิดที�อยู่เบื�องหลงั   มีกลไกทางสังคมและวฒันธรรมที�เป็น

ของตวัเอง  เพื�อรักษาความเป็นหมู่บา้น  ความเป็นสงัคมที�สืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน  โดยที�ไม่อาจ

ใชมุ้มมองของภายนอกในการสรุปได ้ สอดคลอ้งกบัพื�นที�บา้นเขาเหล็ก ซึ�งเป็นสังคมขนาดเล็กที�มี

ระบบเครือญาติเป็นเสมือนแกนสาํคญัในการดาํรงชีวิตขบัเคลื�อนสังคม  ดงันั�นการที�ชาวบา้นจะ

ระบุว่าสิ�งใดเป็นปัญหาของชุมชน  หรือปัญหาใดจดัการและแกไ้ขได ้ไม่ไดอ้ย่างไรนั�น  ฐานคิดที�

สําคัญก็คือการประมวลว่าปัญหาดังกล่าวที�จะระบุนั� นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือ

ความสัมพนัธ์ในสังคมอย่างไร  หากสิ�งนั�นเป็นเรื�องที�กระทบต่อความสัมพนัธ์แลว้ชาวบา้นจะมี

วิธีการในการหลีกเลี�ยงประเด็นดงักล่าวไปสู่จุดอื�นของปัญหา  เช่น  ปัญหาเรื�องนํ� าไม่เพียงพอ   

พบว่าชาวบา้นบางกลุ่มแมจ้ะมีการรับทราบขอ้มูลว่าพื�นที�ที�อยู่เหนือนํ� าขึ�นไปมีการต่อท่อนํ� าผิด

วตัถุประสงค ์ แต่เนื�องจากการที�คนในชุมชนลว้นแลว้แต่รู้จกักนัเป็นอย่างดีและยงัเป็นเครือญาติ

ดว้ยกนัทั�งสิ�น  จึงมีการวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุของปัญหาทั�งระบบนํ� า  เช่น   ปัญหานํ� าไม่พออาจเกิด

จากท่อที�ชาํรุดเป็นประจาํและไม่มีการตรวจตรา  หรือการเลือกวิธีการในการ   แกปั้ญหาโดยที�ยงัใช้

ความสมัพนัธที์�ดีต่อกนั  เช่น  การแกปั้ญหาการเปิดนํ� าทิ�งดว้ยการบอกกล่าว  ที�แมไ้ม่เห็นผลทุกครั� ง

แต่ความเกรงใจต่อกนัและการถนอมนํ� าใจก็มีส่วนที�จะจะทาํให้สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวไปได้

ส่วนหนึ� งโดยที�ความสัมพนัธ์ในสังคมยงัคงอยู่ต่อไป  ตัวอย่างที�สําคญัที�แสดงให้เห็นในกรณี

ดงักล่าวไดเ้ช่นในเรื�องการต่อท่อการเกษตรของเอกชนเขา้สู่ไร่ส้ม  หากมองดว้ยมุมมองภายนอก

อาจกล่าวไดว้่าเรื� องดงักล่าวเป็นการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างนายทุนเอกชนกบัชุมชน  หรือเป็น

ความเหลื�อมลํ�าในการครอบครองปัจจยัการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์  แต่เมื�อมองดว้ยมุมมองของ

คนในชุมชนกลบัพบว่าการต่อท่อเพิ�มไม่เป็นปัญหาที�สาํคญัเท่ากบัอีกหลายๆ ปัญหา  และบางส่วน

อาจไม่เห็นว่าเป็นปัญหาใดๆ ซึ�งเมื�อมองใหล้ึกไปนั�นก็จะพบว่าขอ้วิตกถึงประมาณนํ� าที�อาจจะลดลง
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เมื�อฝายตน้นํ� ามีท่อหลกัเพิ�มขึ�นนั�นมีอยู่  แต่การที�ผูที้�ดาํเนินการก็เป็นคนในชุมชน  และเป็นเครือ

ญาติหรือคนที�รู้จกัตลอดจนมีความสมัพนัธต่์อกนัอยู ่  การพดูอาจส่งผลเสียต่อความสัมพนัธ์ที�มีได ้ 

ซึ�งสิ�งนี�นบัว่าเป็นตวัอยา่งสาํคญัที�แสดงให้เห็นว่าในการศึกษากระบวนการใดๆ ของชุมชนเราไม่

อาจใชใ้ชม้ิติทางดา้นใดดา้นหนึ�งในการวิเคราะห์ได ้ เช่น  เราตอ้งใชม้ิติทางสังคมในการวิเคราะห์

ปัญหาเรื� องนํ� าน้อยได้ในขณะเดียวกันกลับไม่อาจวิเคราะห์ปัญหานี� ได้ด้วยการใช้มิ ติทาง

เศรษฐศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 

  ถึงแมว้่าการแก้ปัญหาในปัจจุบัน บทบาทของผูน้ ําไม่สามารถใช้อาํนาจให้เกิดการ

คลี�คลายของปัญหาได ้กล่าวคือ  ในทุกๆ ปัญหาของระบบนํ� าแบบประปาภูเขา จะคลี�คลายดว้ยตวั

ปัจเจกชน และวฒันธรรมชุมชนที�มีอยูแ่ต่เดิมแลว้ เช่น การแกปั้ญหาของระบบท่อ และการจดัเก็บ

นํ� าด้วยที�สาํรองนํ� าในแต่ละบา้น อย่างไรก็ตามถึงแมบ้ทบาทของผูน้าํยงัไม่ได้เกื�อกูลให้เกิดการ

แกปั้ญหาที�ถกูตอ้งและเหมาะสมเท่าที�ควรใหก้บัหมู่บา้น แต่ทว่าบทบาทของผูน้าํไดท้าํหนา้ที�เกื�อกลู

ลูกบ้านในหลายๆ ด้าน1 ผูน้ ําถือเป็นผูรั้บผิดชอบงานที�สําคัญ และมีบทบาทอย่างมากในการ

ดาํเนินงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ทาํใหเ้ห็นไดว้่าบทบาทในดา้นอื�นๆ ไดช่้วยส่งเสริมบารมีให ้

กบัผูน้าํชุมชน ถึงแมว้่าจะยงัไม่สามารถหาทางออกในการแกไ้ขปัญหานํ� าได้  แต่ปัญหาการขาด

แคลนนํ� ายงัมิไดส่้งผลกระทบใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชนอยา่งรุนแรง  อาจจะมีกระทบกระทั�งกนั

บา้ง เช่น การว่ากล่าวตกัเตือน การติฉินนินทา เป็นตน้ การที�ปัญหาการขาดแคลนนํ� ายงัไม่มีความ

รุนแรงเกิดขึ�น ทั�งนี� เพราะชุมชนยงัมีการอุปถมัภ ์เกื�อกลูกนัในดา้นอื�นๆ โดยเฉพาะระบบเครือญาติ

ที�มีส่วนสาํคญัในการช่วยลดความขดัแยง้  อย่างไรก็ตามการขาดแคลนในอนาคตมีแนวโน้มของ

ความรุนแรงเพิ�มมากขึ�น เพราะความตอ้งการการใชน้ํ� าของคนในชุมชนเพิ�มมากขึ�น ความรุนแรง

ของความขดัแยง้ก็ยอ่มเพิ�มมากขึ�นตามมาดว้ย  ดงันั�นผูน้าํชุมชนควรจึงตอ้งมีบทบาทที�สาํคญัในการ

เป็นผูน้าํในการหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน 

                                                             
1

 ดา้นสาธารณสุข ผูน้าํจะดูแลและนาํชาวบา้นที�เจ็บป่วย  ไม่สบายเพื�อไปส่งที�โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ นอกจากนี�  ผูน้าํบางคนยงัมี

ตาํแหน่งงานดา้นอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.)อีกดว้ย อีกทั�งยงัเป็นผูน้าํในการจดังานต่างๆ ทั�งดา้นการจดัการประจาํปี เช่น งาน

สงกรานตป์ระจาํปี งานแข่งขนักฬีาประจาํหมู่บา้น และงานทาํบุญตามวนัสาํคญัต่างๆทางศาสนา เป็นตน้ 
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  การระบุว่าปัญหาใดที�ชุมชนจดัการไดห้รือไม่ไดชุ้มชนก็มีเบื�องหลงัความคิดที�วางอยู่

บนวฒันธรรมชุมชนเช่นเดียวกนั  ปัญหาที�แกไ้ดข้องชุมชนนั�นอาจเป็นปัญหาที�แกไ้ขดว้ยวิธีการที�

ชั�วคราวและไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้ั�งหมด  เพียงแต่ปัญหานั�นๆ ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัอยา่งรุนแรง  ก็นบัไดว้่าปัญหาดงักล่าวสามารถจดัการได ้ เช่นในเรื�องของการบอก

กล่าวขอร้องให้ปิดนํ� าที�แมจ้ะแกไ้ขไม่ไดถ้าวรแต่วิธีการดังกล่าวชาวบา้นก็ยอมรับในการใชเ้พื�อ

จดัการกบัปัญหา  หรือในบางกรณีปัญหาบางปัญหาก็พบว่ารูปแบบการจดัการของชุมชนที�มีอยู่

แมว้่าจะเป็นการแกไ้ขปัญหาแบบเฉพาะหน้าชั�วคราว  แต่กระบวนการ,วิธีการดงักล่าวสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตที� เป็นอยู่  เช่น   การใช้ฝายกระสอบทรายในการกั�นนํ� าที�ตน้ฝายในลกัษณะของฝาย

ชั�วคราวที�ชาวบา้นตอ้งไปซ่อมแซมทุกๆ  ปี  แมว้่าจะเกิดการชาํรุดเสียหายเป็นประจาํในฤดูฝนแต่

ในขณะเดียวกนัในฤดูแลง้ที�มีนํ� านอ้ยการที�ไม่มีกระสอบทรายมากั�นนํ� าไวก้็ส่งผลดีเนื�องจากจะไม่

เป็นการทาํลายแหล่งนํ� าขนาดเล็กและทาํให้ลาํธารตื�อเขินในฤดูแลง้     การซ่อมแซมท่อประปาที�

ชาํรุดเสียหายแมว้่าจะตอ้งซ่อมแซมจาํนวนหลายครั� งต่อปี  แต่ก็พบว่าคนในชุมชนเห็นว่าปัญหา

ดงักล่าวยงัเป็นเรื�องที�สามารถจดัการได ้ ซึ�งก็อาจเป็นเพราะการแกไ้ขปัญหาเรื�องท่อที�ชาํรุดเสียหาย  

คนในชุมชนมีความรู้ความชาํนาญที�จะสามารถซ่อมแซมท่อไดอ้ยู่แลว้นั�นเอง   ส่วนในทางตรงกนั

ขา้ม  ปัญหาที�นับว่าแกไ้ขไม่ไดห้รือจัดการไม่ไดต้ามความคิดของชาวบา้นนั�นคือปัญหาที�ส่งผล

กระทบทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเกิดอุปสรรคและไม่อาจแกไ้ขไดใ้นระดบัปัจเจกชนหรือการมีส่วนร่วม

และการรวมกลุ่มใดๆ ที�มีอยูเ่ดิม และจะไดก้ล่าวถึงในวตัถุประสงคก์ารศึกษาขั�นต่อไป  
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การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ฤดูกาล ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข แนวทางข้อเสนอ 

ฤดูร้อน 1.  แหล่งนํ�า 

      1.1 ปริมาณนํ�านอ้ย 

 

 

     1.2  ฝายอุดตนั 

2.  ระบบท่อ 

     2.1  ท่ออุดตนั 

 

     2.2  ท่อขาด 

 

     2.3  ท่อแตก 

 

เป็นช่วงฤดูแลง้ เป็นปัญหาตามธรรมชาติ 

 

 

จากใบไมม้าทบัถมกนั 

 

จากใบไมม้าทบัถมกนั 

 

ไฟป่า 

 

ตน้ไมล้ม้ทบั 

 

ทาํฝายกระสอบทรายใหก้กัเกบ็นํ�าเพิ�มขึ�น 

 

 

คนในชุมชนช่วยกนัลอกฝาย 

 

ทีมดูแลช่วยกนัเอาเศษใบไมอ้อกจากท่อ 

 

ทีมดูแลจะเปลี�ยนท่อ ทาํแนวระวงั

ป้องกนัไป จุดไฟไล่ไฟ 

 

เปลี�ยนท่อ 

 

1. ทาํฝายถาวร 

2. ขดุลอกฝายใหใ้หญ่ขึ�น 

3. เพิ�มท่อใหใ้หญ่ขึ�น 

1.  ใหม้ีการขดุลอกฝายเป็นประจาํทุกปี 

 

  เปลี�ยนท่อใหม่ 

 

1. ฝังท่อลงดิน 

2. เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

1. ฝังท่อลงดิน 

 ตารางที� 3 ตารางสรุปป�ญหาและวิธีการแก้ไขของระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กตามฤดูกาล   
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การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ฤดูกาล ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข แนวทางข้อเสนอ 

     

    2.4  ท่อรั�ว ท่อหลุด 

 

     2.5  จาํนวนท่อหลกัที�ต่อจากฝายฝาย

เดียวมากเกินไปและการต่อท่อแยกจาก

ท่อหลักเข้าบ้านที�ผิดวัตถุประสงค์และ

การลกัลอบต่อท่อ 

3.  การใชน้ํ�า 

     3.1  ปริมาณนํ� าไม่พอ ในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร 

 

     3.3  พืชไร่ใชน้ํ�ามาก 

 

จากสภาพท่อที�เก่า แรงดนันํ�า 

 

 

 

 

 

เป็นช่วงฤดูแลง้ 

ต่อท่อกินใชเ้ขา้แปลงเกษตร 

เปิดนํ�าทิ�งตลอดเวลา 

พืชที�ปลูกเป็นพืชที�ใชน้ ํ�ามาก 

 

เปลี�ยนท่อ 

 

ยงัไม่มีวิธีการแก้ไข 

 

 

 

รองนํ�าใส่แทง็ก ์ตุ่มนํ�า 

ประกาศเตือน บอกกล่าว 

ซื�อเครื�องสูบนํ�า 

- 

 

2. เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

1. ฝังท่อลงดิน 

2. เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

ควบคุมจาํนวนท่อในการต่อเพิ�ม 

 

 

 

สร้างฝายถาวร 

สร้างกติการ่วมกนั 

สร้างจิตสาํนึกใหรู้้จกัใชน้ํ�าอยา่งประหยดั 

ปลูกพืชที�เหมาะสมกบัพื�นที� 

ตารางที� 3 ตารางสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขของระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กตามฤดูกาล (ต่อ)  
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การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ฤดูกาล ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข แนวทางข้อเสนอ 

2. ฤดูฝน 1.  แหล่งนํ�า 

     1.1  นํ�ามีตะกอน 

 

     1.2  ฝายอุดตนั 

 

     1.3  ฝายพงั 

 

2.  ระบบท่อ 

     2.1  ท่อตนั 

   

 

 

ฝนและกระแสนํ�าไหลแรง 

ใบไม ้เศษไม ้กิ�งไม ้

 

นํ�าป่าพดัถุงทรายที�ใชท้าํเขื�อนพงั 

 

จากนํ�าป่าที�พดัพาเศษใบไม ้กิ�งไม ้ทราย 

และหินมา 

 

จากนํ�าป่าและตน้ไมล้ม้ทบั 

 

 

 

ขดุลอกฝาย 

 

 

ขดุลอกฝาย 

 

ซ่อมฝายโดยนาํถุงทรายใหม่ไปทาํฝาย 

 

 

1. เปลี�ยนที�ตรงบริเวณที�ตนั 

2. นาํท่อออกมาทาํความสะอาด เอาเศษ    

 ต่างๆ ที�อุดตนัออกมา 

เปลี�ยนท่อใหม่ 

 

- 

 

ใหม้ีการลอกฝายเป็นประจาํทุกปี 

  สร้างฝายถาวร 

 

 

 

- 

 

 

 

ตารางที� 3 ตารางสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขของระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กตามฤดูกาล (ต่อ)  
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การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ฤดูกาล ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข แนวทางข้อเสนอ 

     2.2  ท่อแตก 

      

      2.3  จาํนวนท่อหลกัที�ต่อจากฝายฝาย

เดียวมากเกินไปและการต่อท่อแยกจาก

ท่อหลักเข้าบ้านที�ผิดวัตถุประสงค์และ

การลกัลอบต่อท่อ 

     2.4  ท่อรั�ว ท่อหลุด 

 

3.  การใชน้ํ�า 

     3.1  นํ�าขุ่น ไม่สะอาด 

1. สภาพท่อเก่า 

2. แรงดนันํ�า 

 

 

 

ฝน 

ยงัไม่มีวิธีการแกไ้ข 

 

 

 

 

เปลี�ยนท่อใหม่ 

 

 

1. กรองนํ�า 

2. รองนํ�าไว ้ปล่อยใหต้กตะกอน 

  ฝังท่อลงดิน 

 

ควบคุมจาํนวนท่อในการต่อเพิ�ม 

 

 

  1. เดินท่อใหม่ 

  2. เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

 

- 

 

3.  ฤดูหนาว 1.  ระบบท่อ   

   1.1  ท่อรั�ว ท่อหลุด 

 

สภาพท่อเก่า 

 

เปลี�ยนท่อ 

   

 1. เดินท่อใหม่ 

ตารางที� 3 ตารางสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขของระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กตามฤดูกาล (ต่อ)  
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การศึกษาปัญหานํ�าจากระบบประปาภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ฤดูกาล ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข แนวทางข้อเสนอ 

 

   1.2  จาํนวนท่อหลกัที�ต่อจากฝายฝาย

เดียวมากเกินไปและการต่อท่อแยกจาก

ท่อหลกัเขา้บา้นที�ผิดวตัถุประสงคแ์ละ

การลกัลอบต่อท่อ 

  

ยงัไม่มีวิธีการแกไ้ข 

 

  2. เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

ควบคุมจาํนวนท่อในการต่อเพิ�ม 

 

ตารางที� 3 ตารางสรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขของระบบประปาภูเขาบ้านเขาเหล็กตามฤดูกาล (ต่อ)  



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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5.  ความร่วมมือและรูปแบบการจัดการนํ�าที�เหมาะสม 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  การจดัเวทีสนทนากลุ่มตามโซนทั�งสามโซนของหมู่บา้น  และ

การจดัเวทีสนทนากลุ่มใหญ่ พบว่า  ปัญหาที�คนในชุมชนใหค้วามสาํคญัและเลือกเพื�อร่วมแสวงหา

ทางออก คือ  ปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่าง  

การเลือกปัญหาของชุมชนว่าเป็นปัญหาที�ตอ้งการไดรั้บการแกไ้ขนั�น     อาจวิเคราะห์ไดว้่า

ภายใต้กระบวนการตัดสินใจของชุมชนนั� นผ่านระบบคิดที�คาํนึงถึงวฒันธรรมชุมชนมาแล้ว  

กล่าวคือแมจ้ะมีปัญหาหลายประการที�ยงัคงดาํรงอยูใ่นชุมชนและเป็นปัญหาที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

แต่สาเหตุที�ปัญหาเหล่านั�นไม่ไดรั้บการหยิบยกขึ�นมาก็เนื�องจากปัญหานั�นเป็นปัญหาที�ชุมชนยงั

สามารถจดัการไดด้ว้ยระบบของชุมชนเองแมจ้ะไม่สามารถจดัการไดโ้ดยถาวรดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้  

และเหตุผลอีกประการคือปัญหาปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอเป็นปัญหาที�เปราะบางอาจส่งผลต่อ

ความสมัพนัธใ์นชุมชนได ้เช่นปัญหาเรื�องการต่อท่อจาํนวนมากจากฝายตน้นํ� า  และการต่อท่อแยก

เขา้บา้นที�ขาดกฎระเบียบในการควบคุมรวมทั�งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบ

ต่อปัญหาดงักล่าว  แต่ปัญหาดงักล่าวเป็นเรื�องที�ละเอียดอ่อนต่อความสัมพนัธ์ภายในชุมชน การ

เลือกปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่างขึ�นมาเพื�อร่วมหาทางออก

ร่วมกนั  แสดงให้เห็นว่าปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอฯเป็นปัญหาหนึ� งได้ส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินชีวิตของชาวบา้นในหมู่บา้นเขาเหล็ก  จากบทสัมภาษณ์ชาวบา้นคนหนึ� งที�อยู่โซนล่างของ

หมู่บา้นที�กล่าวว่า  “......ก็มีเรื�องนํ� าไม่พอเรื�องเดียวนี�แหละที�เดือดร้อนอยู่ทุกวนันี�    เพราะจะเอากิน

เอามาใชก้็ไม่พอ  ทาํไร่ทาํสวนก็ไม่ได.้..” (2550 : สมัภาษณ์) แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหา

ดงักล่าวได้เป็นอย่างดี   และปัญหาเรื� องนํ� าไม่พอใชนี้� ชาวบา้นไดม้ีการประมวลถึงลกัษณะของ

ปัญหาว่าเชื�อมโยงไปยงัระบบประปาภูเขาทั�งระบบ กล่าวคือการที�นํ� าไม่พอนั�นมีสาเหตุมาจากทั�ง

แหล่งนํ� า  ระบบท่อการจดัการท่อ  และการใชน้ํ� า  ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการการแกไ้ขรูปแบบ

การมีส่วนร่วมแบบเดิมที�ชุมชนเคยมีมานั�นไม่สามารถจดัการปัญหาไดอ้ีกต่อไป  และชุมชนยงัขาด

กระบวนการในการยกระดบัแนวคิดภูมิปัญญาที�มีอยู่เดิมในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว   การหา

แนวทางจัดการต่อปัญหาดังกล่าวไดจึ้งนับว่าเป็นรูปแบบหนึ� งของการสร้างความมั�นคงในเรื�อง

ทรัพยากรของชุมชนในอนาคต 
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 แมว้ิธีการแกไ้ขปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่างที�พอจะมี

โดยที�ชาวบา้นพยายามแกไ้ขอยู ่  ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวฒัธรรมชุมชน (ฉัตรทิพย ์นาถสุภา, อา้งแลว้)   

ที�พยายามหลีกเลี�ยงขอ้ขดัแยง้ระหว่างชาวบา้น  โดยสนบัสนุนให้มีการแกไ้ขที�สาเหตุจากแหล่งนํ� า

และระบบท่อประปามากกว่าการโทษที�ตวับุคคล หรือ การกล่าวโทษคนอื�นๆ  ซึ�งไดชี้� ให้เห็นว่า

ชาวบา้นยงัคงหาแนวทางออกของปัญหาที�ยงัคงรักษาความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  เพราะดว้ย

ระบบเครือญาติ ระบบอุปถมัภ์ที�สาํคัญ ที�ให้ความช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั แต่เมื�อพิจารณาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาที�ชาวบา้นเสนอในเบื�องตน้ รวมทั�งความคิดต่อปัญหาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า

ชุมชนเริ�มมีแสวงหาแนวทางที�เป็นรูปธรรมมากขึ�นเพื�อจดัการกบัปัญหาดงักล่าว  

5.1  ผลจากกระบวนการแสวงหาทางออกของปัญหา   

  5.1.1   เวทีสนทนาในกลุ่มย่อย  

  การจดัเวทีสนทนากลุ่มยอ่ยเพื�อร่วมกนัหาทางออกในวนัที� 28 ตุลาคม พบว่าผูที้�เขา้ร่วม

ในเวทีสนทนากลุ่มยอ่ยมีความสนใจในต่อการนาํเสนอและมีการรับรู้ปัญหาของการใชน้ํ� าในระบบ

ประปาภูเขาอยูเ่ป็นอยา่งดี   ซึ�งเวทีสนทนากลุ่มยอ่ยมีทั�งหมด 3 เวที ไดแ้ก่ 

• โซนบน     (จุดสนทนา ณ บา้นครูไกร)    

• โซนกลาง ( จุดสนทนา ณ ร้านคา้)  

• โซนล่าง    (จุดสนทนา ณ ร้านคา้)  

 ในเวทีสนทนาไดเ้สนอความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที�สาํคญั ในการแยกส่วนการ

จดัการนํ� าที�สาํคญั ดงันี�   

   5.1.1.1  แหล่งนํ�า   การจดัเวทีสนทนากลุ่มย่อยที�โซนบนคือที�บา้นครูไกรและ

โซนกลางคือที�ร้านค้าบ้านอนะหยี�  ได้ข้อสรุปที�สําคัญในเรื� องการแก้ไข  ปัญหาปริมาณนํ� าไม่

เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่าง  กล่าวคือกระบวนการแก้ปัญหาใดๆ ที� เกิดขึ� นใน

ชุมชนควรเป็นกระบวนการที�ปรับใหเ้หมาะสมกบัชุมชน  การแกปั้ญหาต่างๆ ของชุมชนมีบทเรียน

จากโครงการภายนอกในอดีตใหเ้ห็นแลว้ว่าไม่อาจแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่ประยกุต์วิธีการให้เหมาะสม

กบัชุมชนเนื�องจากการดาํรงชีวิตของคนในหมู่บา้นเขาเหล็กขึ�นอยู่กบัการประกอบอาชีพเป็นหลกั  

ดงันั�นโครงการภายนอกต่างๆ เช่น การปลกูไผ ่การเพาะเห็ด ที�ไม่เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวบา้น 
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ก็จะไม่แพร่หลายในพื�นที�นี�   เมื�อเรานาํมาประยกุตเ์พื�อเชื�อมโยงกบัการแกปั้ญหานํ� าเช่นกนั  การจดั

เวรยามแบบตายตวั  จึงไม่ประสบความสาํเร็จเนื�องจากการที�คนอยูบ่า้นไม่เป็นเวลา  บางครั� งตอ้งเขา้

ป่าหรือเขา้ไร่หลายวนั   อีกวิธีการหนึ� งที�มีการหยิบยกขึ�นมาเพื�อหารือร่วมกนัในที�ประชุม  ไดแ้ก่

การตั�งมิเตอร์นํ� าประปาแมจ้ะเป็นวิธีการที�เหมาะสมสาํหรับครัวเรือนที�ใชน้ํ� าในปริมาณที�แตกต่าง

กนั  แต่ในทางปฎิบติัวิธีการดงักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนเนื�องจากความ

เชื�อของคนว่านํ� าจากลาํห้วยแม่พลูเป็นสมบติัสาธารณะดงันั�นจึงสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงิน  

นอกจากนี�ตั�งเก็บมิเตอร์เก็บค่านํ� าจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มหนึ�งในชุมชนที�เป็นผูม้ีฐานะยากจน  มี

รายไดใ้นเกณฑ์ขั�นตํ�า  จึงไม่สามารถจ่ายค่านํ� าประปาได ้ที�การจ่ายค่านํ� าตอ้งกลายเป็นภาระส่วน

หนึ�ง ทั�งนี�   ในอดีต ชุมชนบา้นเขาเหลก็ไม่มีการเก็บค่านํ� า ทุกคนมีสิทธิในการใชท้รัพยากร วิธีการ

ตั�งมิเตอร์เก็บค่านํ� าจึงเป็นวิธีใหม่ที�ชุมชนไม่มีความเคยชิน และอาจไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนใน

ชุมชน  

   ขอ้เสนอแนะของโซนกลางเกี�ยวกบัปัญหานํ� าไม่พอในฤดูแลง้ไดม้ีการเสนอให้สร้าง

ฝายถาวร   และขุดฝายใหล้ึกขึ�นเพื�อใหม้ีนํ� าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ในระยะ

ยาวได ้แต่กระนั�น การก่อสร้างฝายถาวรนี� ควรที�จะมีการศึกษาผลกระทบที�จะเกิดขึ�นร่วมกนั เพื�อ

ศึกษาขอ้ดีขอ้เสียที�อาจมีผลกระทบต่อชุมชน  

   กล่าวโดยสรุปแลว้เวทีสนทนากลุ่มย่อยในโซนบนเน้นในเรื�องการหาวิธีแกไ้ขใดๆ 

ควรเป็นวิธีที�จะตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัชุมชนและวิธีการดาํเนินชีวิตของชุมชนเป็นหลกั  อีกทั�ง 

ปัญหาที�เกิดขึ�นจะไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยนโยบายของหน่วยงานภายนอกเพียงอยา่งเดียว  ตอ้งเป็น

วิธีการแกไ้ขที�ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน และตอ้งให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

จากเวทีสนทนาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่าชุมชนนั�นมีระดบัการมี

ส่วนร่วมไดว้่าชุมชนมีความตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน  และการเป็นผูเ้ลือกเพื�อจะเลือก

วิธีการแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมกบัชุมชน  ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  บาํรุง บุญปัญญา(2549) ที�

กล่าวว่า  หมู่บา้นมีพฒันาการทางวฒันธรรม  ความเชื�อ ระบบศรัทธา ระบบค่านิยมชุมชนที�มีมา

ยาวนาน  ทรรศนะอื�นจากภายนอกจะเขา้ไปปะทะกบัความคิดของชุมชน  และชุมชนจะมีระบบคิด

เพื�อเลือก  ตีความถึงคุณค่าที�เขา้มาสู่ชุมชน  ซึ�งเป็นระบบที�อาจลึกซึ� งกว่าการใชเ้หตุผลเพียงอย่าง

เดียว  ก่อนที�ชุมชนจะเลือกในสิ�งที�ตอบรับและสอดคลอ้งกบัค่านิยมเดิม  รวมทั�งไดรั้บการยอมรับ
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จากคนในชุมชน  ดงันั�นการที�ชุมชนมีการตระหนกัรู้ถึงการแกปั้ญหาที�จะเขา้มาว่าตอ้งปรับเปลี�ยน

ใหเ้หมาะสมกบัชุมชนยอ่มเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า  ชุมชนรับรู้ถึงสภาพปัจจุบนัของชุมชนและรับรู้

ว่าวิธีการอยา่งไรที�เหมาะสมและไม่เหมาะสมกบัชุมชนเพื�อจะไดเ้ป็นผูพ้ิจารณา  กลั�นกรอง  รวมทั�ง

เลือกแนวทางการจดัการปัญหาที�เหมาะสมชุมชนไดต่้อไป 

   5.1.1.2 ระบบท่อและการจัดการ  จากพื�นที�โซนกลางมีการนาํเสนอแนวทางเพื�อ

แกไ้ขปัญหา  คือการแกปั้ญหาท่อชาํรุดเนื�องจากท่อที�ชาํรุดส่งผลให้เกิดการสูญเสียนํ� าระหว่างทาง

เป็นจาํนวนมาก  การแกปั้ญหาเรื�องท่อใหม้ีความแข็งแรงอาจทาํไดโ้ดยวิธีการต่างๆ เช่น การฝังท่อ

ลงดิน  การเปลี�ยนท่อทั�งระบบ  และอาจรวมถึงเพิ�มขนาดท่อหลกัใหใ้หญ่ขึ�น ส่วนการแกปั้ญหาดว้ย

การเก็บมิเตอร์นํ� าความคิดเห็นของเวทีในโซนกลางและล่างเห็นว่าเป็นวิธีการที�ไม่เหมาะสมกับ

ชุมชน  เนื�องจากเป็นการเพิ�มค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตและเป็นภาระต่อชุมชน ในแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาที�ชุมชนไดเ้สนอนั�น มุ่งเนน้การแกปั้ญหาที�เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ  

ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมชุมชนที�ชาวบา้นมองปัญหาเรื�องการฝังท่อลงดิน ว่าควรจะมีการป้อง

การการชาํรุดของท่อที�มีสาเหตุมาจากตน้ไมท้บั และไฟป่า เป็นตน้ แนวทางการแกปั้ญหานี� เกิดจาก

การสังเกต และทดลองแนวทางการแก้ปัญหาหลายทาง จนทาํให้เกิดการตกผลึกทางความรู้ 

นอกจากนี� ชุมชนยงัมีความรู้ชุดหนึ� งที�สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การแกปั้ญหาดว้ยการเก็บมิเตอร์นํ� า 

เป็นแนวทางที�ไม่เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชุมชนเขาเหล็ก เนื�องจากวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวเขา

เหลก็นั�น อาชีพของชาวบา้นนั�นมิไดม้ีรายไดที้�แน่นอนเหมือนคนในเมืองหรือคนพื�นราบ  ทั�งรายได้

ของชาวบา้นนั�นอยู่ในเกณฑ์ที�ต ํ�า การตั�งมิเตอร์นํ� าจึงเป็นแนวทางการแก้ไขที�ชาวบา้นคิดว่าเป็น

ทางออกสุดทา้ยของการแกปั้ญหา  ซึ�งความคิดนี�ก็สามารถสะทอ้นวฒันธรรมชุมชน  ที�ชาวบา้นจะ

เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของตนเองและเป็นที�ยอมรับร่วมกนัของคนในชุมชน  

   ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชาวบา้นกบัการแกปั้ญหาท่อนํ� านั�น อยู่ในระดบัมี

ส่วนร่วม การศึกษาร่วมกนั ร่วมการพฒันาความรู้ในการเลือกใชว้สัดุท่อ การพฒันาวสัดุ และการ

ติดตามผลตามที� อภิชยั  พนัธเสน(2539) ไดก้ล่าวไว ้ แสดงใหเ้ห็นว่าการแกไ้ขปัญหาท่อนั�นมีทั�งชุด

ความรู้ที�ไดรั้บการพฒันามาจากวฒันธรรมชุมชน และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบา้นที�

ก่อใหเ้กิดความย ั�งยนื  ไม่เขา้ใจ 
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   5.1.1.3 การใช้นํ�า  จากพื�นที�โซนบน ไดม้ีการพูดถึงการแกปั้ญหาโดย ส่งเสริมการ

เรียนร◌ู◌้ถึงแก่นแทข้องวฒันธรรมประเพณีของหมู่บา้นชาวเหล็กที�มีการสืบต่อกนัมาตั�งแต่อดีต 

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ยยงัไดก้ล่าวเสริมอีกว่า แทจ้ริงแลว้การแกปั้ญหานํ� าไม่เพียงพอนั�น ควร

แกไ้ขจากพฤติกรรมการใชน้ํ� าของชาวบา้นดว้ย เนื�องจาก ชาวบา้นนั�นมองว่า นํ� านั�นเป็นทรัพยากรที�

ไม่มีวนัหมด จึงทาํใหพ้ฤติกรรมการใชน้ํ� ามิไดต้ระหนักถึงคุณค่า กอรปกบัความเปลี�ยนแปลงทาง

สังคมที�ส่งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงแก่นแท้ของคุณค่าพิธีกรรมต่างๆ ที� เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ� า ที�คนรุ่นหลงัไม่ทราบถึงความหมายในการประกอบพิธีกรรมนั�นๆ  ซึ�งวฒันธรรม

ชุมชนที�เปลี�ยนไปมีส่วนทาํใหก้ารมีสาํนึกร่วมในการใชท้รัพยากรเปลี�ยนไปดว้ย  

   โดยเมื�อนําข้อเสนอของชุมชนต่อการแก้ปัญหาการใช้นํ� าในระบบประปาภูเขา

สามารถสรุปไดว้่าชาวบา้นไดเ้สนอ แนวทางในการแกไ้ขปัญหานํ� าที� โดยสามารถแบ่งแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาจาํแนกตามแหล่งนํ� า  ระบบท่อประปา และการใชน้ํ� าไดด้งันี�  
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ตารางที� 4 แสดงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

ระบบประปา ปัญหาที�พบ ข้อเสนอ/แนวทางในการแก้ปัญหา 

แหล่งนํ�า 

ปริมาณนํ�าไม่เพียงพอ 

 

 

สร้างฝายถาวร 

ขดุฝายใหล้ึกขึ�น 

ระบบท่อและการจัดการ 

ท่อแตกท่อขาดท่อรั�ว เปลี�ยนท่อใหม่ทั�งหมด 

ฝังท่อลงดิน 

เปลี�ยนเป็นท่อเหลก็ 

เพิ�มท่อใหท้ั�วถึงและใหม้ีขนาดใหญ่

มากขึ�น 

การใช้นํ�า 

นํ�าไม่เพียงพอในการกิน/ใช/้เกษตร หาแทง็กก์กัเกบ็นํ�าเพิ�มมากขึ�น 

ปลูกจิตสาํนึกในการใชน้ํ�า 

วางกฎระเบียบในการใชน้ํ�า  

จดัตารางเวลาการใชน้ํ�า 

จดัตั�งมิเตอร์ (เกบ็ค่านํ�า) 

 

แสดงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

 1.  แหล่งนํ�า    

1.1  สร้างฝายประเภทถาวรหรือประเภทกึ� งถาวร ซึ� งใช้วสัดุที�ให้ความคงทนถาวร 

เพื�อใหม้ีปริมาณนํ� าในฝายเพิ�มมากขึ�น และมีนํ� าเพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นช่วงฤดูแลง้     
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1.2 ขุดฝายใหล้ึกขึ�นและใหม้ีการลอกฝายเป็นประจาํ  ให้นํ� าสามารถไหลผ่านเขา้ท่อได้

สะดวกมากขึ�น  และตะกอน เศษดิน ทราย  ใบไมจ้ะไม่เขา้อุดตนัท่อ  อีกทั�งยงัช่วยให้ฝายสามารถ

กกัเก็บนํ� าไดเ้พิ�มมากขึ�น  

 2.   ระบบท่อ  

2.1  เสนอใหเ้พิ�มขนาดท่อหลกัให้ใหญ่มากขึ�นกว่าเดิม  จากเดิมท่อหลกัมีขนาด 4 นิ�ว  

เปลี�ยนใหใ้หญ่ขึ�นเป็นขนาดประมาณ 5 นิ�ว หรือ 6  นิ�ว เพื�อใหน้ํ� าในท่อมีปริมาณมากขึ�นเพียงพอต่อ

การใชที้�เพิ�มมากขึ�น   

2.2  เสนอให้เดินท่อใหม่ทั�งหมดโดยผูเ้ชี�ยวชาญ  เพื�อให้ระบบท่อประปามีมาตรฐาน 

ง่ายต่อการติดตามดูแลซ่อมบาํรุง    

2.3  เปลี�ยนท่อเป็นท่อเหล็ก  เพื�อป้องกนัปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแลง้  และฝังท่อลงดิน   

เพื�อป้องกนัปัญหาไฟป่า และตน้ไมล้ม้ทบัทาํใหท่้อชาํรุด  

 3.  การใช้นํ�า  

  3.1  ใหม้ีการออกกฎระเบียบในการใชน้ํ� า เพื�อใหม้ีการใชน้ํ�าอยา่งเหมาะสมและรู้คุณค่า 

ใชน้ํ� าตรงตามวตัถุประสงค ์ และมีระบบการจดัการ มีบทลงโทษที�ชดัเจน  และเป็นกฎระเบียบที�

ยอมรับร่วมกนัของคนในชุมชน เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน 

  3.2  สร้างจิตสํานึกในการใชน้ํ� าอย่างรู้คุณค่า ซึ�งอาจใชร้ะยะเวลานานในการปลูก

จิตสาํนึก แต่เป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว  

  3.3  ตั�งมิเตอร์วดันํ� า เพื�อจดัเก็บค่านํ� า และนาํเงินที�ไดม้าจดัเป็นงบสาํหรับการจดัการ

และการซ่อมบาํรุงระบบประปาภูเขา  ซึ�งเป็นวิธีการที�ตอ้งมาจากการยอมรับจากคนในชุมชน และ

เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาสุดทา้ยหากปัญหาดงักล่าวถึงจุดที�ส่งผลใหเ้ดือดร้อน  เพราะการจดัตั�ง

มิเตอร์นํ� า ชาวบา้นบางส่วนยงัไม่เห็นดว้ย เนื�องจากมีรายไดน้อ้ย 

  3.4 หาแท็งกก์กัเก็บนํ� าเพิ�มมากขึ�น เพื�อใหม้ีนํ� าสาํรองไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

  3.5  จดัตารางเวลาการใชน้ํ� า โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา คือ เชา้ เยน็ และใหใ้นแต่ละโซนของ

หมู่บา้นใชน้ํ� าเพื�อการเกษตรตามเวลาดงักล่าว ซึ�งไม่พร้อมกนั เพื�อป้องกนัการแย่งนํ� ากนัใชใ้นเวลา

เดียวกนั  
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  ผลจากเวทีสนทนากลุ่มย่อยทั�ง 3 โซนออกมาในลกัษณะเดียวกันกล่าวคือ จากการ

ประเมินระบบนํ� าทั�ง 3 ส่วนแลว้ปัญหาเรื�องนํ� าไม่เพียงพอต่อการใชที้�เกิดขึ�นมีสาเหตุส่วนใหญ่มา

จากการใชน้ํ� าในชุมชนที�เพิ�มมากขึ�น   รวม ทั�งการปลูกพืชรูปแบบใหม่ที�เพิ�มจาํนวนอย่างรวดเร็ว  

แต่ในกระบวนการแกปั้ญหาชุมชนไดใ้ห้ความสาํคญัและมีความพยายามที�จะแกปั้ญหาโดยเลือก

แกไ้ขโดยใชว้ิธีการที�จะเพิ�มขนาดแหล่งนํ� า และการซ่อมแซมท่อที�ชาํรุด ซึ�งเป็นการแกปั้ญหาโดย

หลีกเลี�ยงปัจจยัที�อาจส่งผลกระทบกบัความสมัพนัธข์องชุมชน  ดงันั�นจึงไม่พบว่าชุมชนเสนอการ

แกไ้ขปัญหาดว้ยการมุ่งหาบุคคลที�เป็นตน้เหตุของการใชน้ํ� าผิดประเภทหรือหรือใชน้ํ� าจาํนวนมาก    

เลือกสิ�งที�เกิดขึ�นจากธรรมชาติมากกว่าจะไปหาสาเหตุอย่างเจาะจงจากสมาชิกคนใดในหมู่บา้น  

และเสนอวิธีการที�เป็นการเพิ�มอุปทานของนํ� าที�แหล่งนํ� าและลดการสูญเสียนํ� าระหว่างทางเป็นหลกั  

รวมทั�งวิธีการที�ลดความตอ้งการของการใชน้ํ� าดว้ยการสร้างจิตสาํนึกการใชน้ํ� าอย่างรู้คุณค่า  เพื�อ

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน และเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนนอ้ยที�สุด   ซึ�งสะทอ้นให้เห็นว่าชุมชนจะให้ความสาํคญักบัระบบความสัมพนัธ์ของคนใน

ชุมชน ที�จะช่วยรักษาใหชุ้มชนอยู่ร่วมกนัไดแ้ละมีความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบั

แนวคิดวฒันธรรมชุมชน  หรืออาจกล่าวไดว้่ากระบวนการหาทางออกของชุมชนสอดคลอ้งกับ

แนวคิดวฒันธรรมชุมชน (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, อา้งแลว้) ที�กล่าวว่าเป็นระบบคิด ระบบคุณค่า และ

อุดมการณ์ที�ชุมชนไดต้ั�งไว ้กลั�นกรองและสืบทอดต่อเนื�องกนัมา เป็นบทสรุปของความคิดและการ

ปฏิบติัการของชุมชนนั�น ๆ มีลกัษณะสาํคญัคือ 

• ใหค้วามสาํคญัต่อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 

• ใหค้วามสาํคญัแก่สถาบนัครอบครัว เครือญาติ และชุมชนขนาดเลก็   ถือเป็นพี� 

นอ้ง ยดึถือและรักษาความผสมกลมกลืน 

  5.1.2   การจดัเวทีสนทนากลุ่มในวนัที� 29 ตุลาคม  

  เป็นเวทีสนทนากลุ่มใหญ่ที�เป็นการรวมภาคภาคีทั�งหมด ทั�งชาวบา้น กาํนัน เจา้หน้าที�

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเจา้หน้าที�อุทยานแหล่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เป็นตนั จดัขึ�นเพื�อ

ร่วมพดูคุยหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและ
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ล่าง   ซึ�งจากเวทีการสนทนากลุ่มพบว่าผูเ้สนอมีลกัษณะท่าทีที�แตกต่างกนั ซึ�งลกัษณะและท่าทีของ

ผูเ้สนอสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�   

   5.1.2.1  ชาวบ้าน   ลกัษณะการเสนอของชาวบา้นผูซึ้�งไดรั้บผลกระทบของการขาด

แคลนนํ� าบริโภคอุปโภคไดแ้สดงออกถึงความชดัเจนในความรู้ การไดรั้บผลกระทบจากปัญหา และ

มีขอ้เสนอแนะที�หลากหลายเพื�อแกปั้ญหา มิใช่เพียงการสร้างฝายถาวรเพียงอย่างเดียว แต่วิธีการ

แกปั้ญหาในการขาดแคลนนํ� าในแต่ละพื�นที�ยงัมีอีกหลายทาง เช่น การตรวจสอบการต่อท่อที�ผิด

วตัถุประสงค์ ซึ� งการนําเสนอของชาวบ้านนั�นจะกลั�นกรองมาจากประสบการณ์และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น นอกจากนี�แลว้ในระยะต่อไปสมาชิกชุมชนนบัว่าเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัที�จะตอ้งร่วมศึกษา

และเลือกรับโครงการที�เหมาะสมกบัชุมชน  เลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตอ้งสอดคลอ้งกับ

ธรรมชาติ  และสภาพของชุมชนที�เป็นอยู ่ ตลอดจนเป็นผูด้าํเนินโครงการดงักล่าวดว้ยตนเอง   

   5.1.2.2  อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์  บทบาทของอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์นั�นจะ

เป็นในรูปแบบของนโยบาย และความรู้จากส่วนกลางในการแกปั้ญหาต่างๆ เช่นการรักษาแหล่งนํ� า

ดว้ยการปลกูหญา้แฝก  นอกจากนี�อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ยงัมีบทบาทเสริมในการเป็นผูป้ระเมิน

ความเป็นไป ของโครงการ และการกาํหนดนโยบายร่วมกบัชาวบา้น ซึ�งโครงการต่างๆ นั�นไดรั้บ

ความยอมรับจากชุมชนในเวที  รวมทั�งมีบทบาทในการเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของชุมชนโดยเฉพาะโครงการปลกูหญา้แฝกที�สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานของชุมชน  

   5.1.2.3  ผู้นําการประชุม  ยงัไม่เด่นชดัผูน้าํในการประชุมซึ�ง คือผูน้าํชุมชน(กาํนัน)

ไดเ้ปิดเวทีใหช้าวบา้นไดม้ีโอกาสแลกเปลี�ยนความคิด และเสนอขอ้เสนอแนะของตนไดอ้ย่างเต็มที� 

เมื�อเกิดการนาํเสนอความคิดเห็นเรื�องฝ่ายถาวรขึ�น ประเด็นในเรื�องนี� ไดแ้ยกออกเป็นสองฝ่าย มีทั�ง

ฝ่ายที�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ผูน้าํจึงได้มีข้อเสนอว่า ประเด็นเรื� องการสร้างฝ่ายถาวรจะนําไป

หาทางออกโดยการใชป้ระชาคม เพื�อหาขอ้สรุปของขอ้เสนอแนะนี�    มีท่าทีที�แสดงให้เห็นถึงการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน  โดยเคารพในเสียงของประชาคม ซึ�งเห็นไดจ้ากคาํพูด

ต่างๆ เช่น “......เรื� องการตั�งมิเตอร์เก็บค่านํ� า  ตอ้งฟังความเห็นของชาวบา้น  ดูเรื� องงบประมาณ  

กฎระเบียบ  อยูที่�ความเห็นของคนส่วนมาก  .......  เรื�องนี�ตอ้งหารือกนัในที�ประชุม   กาํนนัเองคงไม่

สามารถใชค้วามคิดเห็นคนเดียวได ้ ซึ�งก็จะมีการดาํเนินการทาํประชาคม หาขอ้สรุปในแนวทางการ
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แกไ้ขปัญหาต่อไป” และเป็นผูม้ีบทบาทในการนาํเรื� องเข้าสู่เวทีประชาคมและร่วมผลกัดนัการ

ปฏิบติัต่อไป  

  จากการสนทนาดงักล่าวสามารถสรุปขอ้มลูไดต้ามประเด็นต่างๆ ดงันี�  

   ก.  แหล่งนํ�า ไดม้ีขอ้เสนอต่างๆ เกี�ยวกบัการรักษาตน้นํ� าและแกไ้ขปัญหานํ� า ดงันี�   

การอนุรักษป่์าตน้นํ� าดว้ยการหา้มไม่ใหต้ดัไมท้าํลายป่า  ที�จะส่งผลให้พื�นที�มีความแห้งแลง้ แหล่ง

นํ� าตื�นเขิน  และเมื�อเกิดนํ� าป่าไหลหลากก็จะเกิดความเสียหายไม่มีป่าช่วยชะลอและดูดซบันํ� าไว ้ 

เนื�องจากป่าไมน้ั�นช่วยในการกกัเก็บนํ� า  เพื�อใหม้ีนํ� าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ นอกจากนี� ยงัมีการส่งเสริมให้

ปลกูหญา้แฝก ที�เป็นแนวทางหนึ�งในการอนุรักษน์ํ� า ซึ�งหญา้แฝกมีรากที�แข็งแรงคอยทาํหนา้ที�รักษา

หนา้ดินไม่ใหพ้งัทลายลงมาตามกระแสนํ� า และไหลไปอุดตนับริเวณฝายตน้นํ� า ทาํใหน้ํ� าไม่สามารถ

ไหลไปสู่หมู่บา้นได ้ หากมีการปลกูหญา้แฝกบริเวณตน้นํ� า ดินก็จะไม่ถูกชะลา้ง ฝายก็จะไม่อุดตนั 

นํ� าจากประปาภูเขาก็จะไหลลงสู่หมู่บา้นไดอ้ยา่งเต็มที� ช่วยลดปัญหานํ� าไม่พอใชไ้ดอ้ีกทางหนึ� ง ซึ�ง

ทางอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์มีนโยบายให้การส่งเสริม  ศึกษาดูงาน มีการแจกตน้หญา้แฝก  ซึ�ง

หากมีโครงการที�ทางหมู่บา้นเขาเหลก็จะทาํ  อุทยานยนิดีที�จะสนบัสนุน   ทั�งการศึกษาดูงาน  ปลูก

หญา้แฝก ปลกูป่าตน้นํ� า  พร้อมทั�งใหค้าํแนะนาํ  

   นอกจากนี� ยงัมีการเสนอให้ชาวบา้นได้รับการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจให้

สอดคลอ้งกับภูมิประเทศ  ให้เหมาะสมกับพื�นที�ป่าต้นนํ� าของหมู่บ้านเขาเหล็ก  เช่น โครงการ

ส่งเสริมการปลูกไผ่ และมีโครงการปลูกหญ้าแฝก ซึ� งแต่เดิมเป็นโครงการของอุทยานเฉลิม

รัตนโกสินทร์ที�มีแผนที�จะปลูกหญา้แฝกเพื�ออนุรักษ์นํ� า  เมื�อชุมชนไดม้ีการพูดคุยกนัเพื�อหาทาง

ออกในการจดัการปัญหาพบว่า  การปลูกหญา้แฝกไดเ้ป็นหนึ� งในทางเลือกเพื�ออนุรักษ์ตน้นํ� า  ซึ�ง

หากนาํไปปฏิบติัจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการนาํหญา้แฝกไปแปรรูปต่อเนื�อง    จากเวทีจะ

เห็นได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมที�เกิดขึ�นในการศึกษาปัญหารวมทั�งการพูดคุยร่วมกนัไดเ้พิ�ม

บทบาทของชุมชนจากการเป็นผูร้อรับนโยบายของรัฐเท่านั�นมาเป็นผูเ้ลือก  เพื�อจะเลือกรับสิ�งที�

สอดคลอ้งกบัชุมชนรวมทั�งเป็นผูว้างแผนและดาํเนินการต่อไป 

   การสร้างฝายถาวรฝายถาวรเพื�อช่วยกกัเก็บนํ� าให้อยู่ไดใ้นระยะยาวนั�น นับว่าเป็น

มาตรการที�มีการถกเถียงกนัมากในเวที เนื�องจากการสร้างฝายถาวรมีทั�งขอ้ดีและขอ้จาํกดั   ขอ้ดีคือ
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เป็นการกกัเก็บนํ� าในแหล่งนํ� าถาวรของชุมชนไดใ้นระยะยาว  สามารถกกัเก็บนํ� าไดป้ริมาณมากใน

ฤดูแลง้และไม่เสียงบประมาณในการซ่อมบาํรุงในแต่ละปี   ขณะเดียวกนัก็มีขอ้จาํกดัในการสร้าง

ฝายถาวร  คือ  การสร้างฝายถาวรทาํใหน้ํ� าในลาํหว้ยเหือดแหง้ ซึ�งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในนํ� า 

สตัวน์ํ� า พืชนํ� า ที�จะไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้เรียกว่า ภาวะหว้ยตาย คือ ตานํ� าตามธรรมชาติจะถูก

ปิด หรือบงัดว้ยตวัฝายถาวร ทาํใหน้ํ� าไม่สามารถผดุขึ�นมาไดต้ามปกติ และนํ� าที�เคยไหลจากนํ� าตก ก็

จะไม่สามารถไหลลงมาเช่นเดิมได ้ทาํใหบ้ริเวณที�อยุล่่างจากฝายถาวรนั�นเหือดแห้ง สิ�งมีชีวิตต่างๆ 

ที�อาศยัอยูใ่นบริเวณนั�นก็จะไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย  ส่งผลให้เกิดภาวะแลง้มากขึ�นในฤดูแลง้ 

ส่วนขอ้จาํกดัที�ยงัเป็นขอ้วิตกกงัวลที�สาํคญัในเรื�องฝายถาวรคือ  ขอ้วิตกในเรื�องความแข็งแรงของ

เขื�อน โครงการสร้างฝายถาวรที�ชุมชนเสนอเป็นความคิดที�ไดรั้บการเสนอจากเจา้หน้าที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลท่านหนึ�ง โดยชาวบา้นคิดว่าจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหานํ� าระยะยาว    นับ

ไดว้่าเป็นจุดสาํคญัที�แสดงใหเ้ห็นไดว้่าชุมชนมีการหาทางออกของปัญหาดว้ยการเพิ�มอุปทานของ

นํ� าเพื�อไม่ใหก้ระทบกบัความสมัพนัธข์องชุมชนที�มีอยู ่มีวตัถุประสงคที์�ชดัเจนเพื�อเก็บกกันํ� าสาํรอง

และรองรับการเพิ�มขึ�นของความตอ้งการในการใชน้ํ� าเพื�อการอุปโภคบริโภคในอนาคต  รวมทั�งมี

การวางแผนในการปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  ทั�งระยะศึกษาผลกระทบการศึกษาดูงาน โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนจาก อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาโจด   การจดั

เวทีแลกเปลี�ยนร่วมกนัระหว่างชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โยธาธิการจงัหวดั  และนกัวิชาการ 

การใชบ้ทบาทของผูน้าํทั�งที�เป็นทางการไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล กาํนัน  รวมทั�งผูน้าํทาง

ความเชื�อ ได้แก่พระสงฆแ์ละวดัที�ได้เขา้มามีส่วนร่วมและในการระดมคนในชุมชน  เพื�อระดม

ความร่วมมือจากคนในชุมชน   ตลอดจนการวางแผนในการติดตามผล  ดว้ยการมอบหมายคนใน

ชุมชนเป็นผูม้ีหนา้ที�ดูแลประจาํเดือน  ซึ�งถือเป็นการใหอ้าํนาจของชุมชนในการจดัการทรัพยากรนํ� า

ของชุมชนต่อไป 

   จากข้อเสนอแนะในส่วนของการแก้ไขปัญหาต้นนํ� า จะพบว่า ชาวบ้านนั� นได้

พยายามใชว้ฒันธรรมชุมชนในการวิเคราะห์วิธีทางการแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมกบัชุมชนมากที�สุด 

ดั�งจะเห็นไดจ้าก การอนุรักษ์ป่าไม ้ซึ�งเป็นป่าตน้นํ� า ที�มีส่วนช่วยให้ความชุ่มชื�นแก่ป่าไมใ้นพื�นที�

หมู่บา้นเขาเหลก็ และเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํใหเ้กิดฝน และความชื�น นอกจากนี� ชาวบา้นเองนั�น

ต่างรู้ดีว่า พืชพาณิชยที์�ชาวบา้นส่วนมากเพาะปลกูกนันั�นไม่เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศของตน 

ซึ�งชาวบา้นคิดว่า พนัธุพ์ืชที�เหมาะสมกบัพื�นที�ของตนนั�นจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากร
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นํ� าได ้อีกทั�งชาวบา้นไดม้ีการเสนอใหส้ร้างฝายถาวรเพื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ชาวบา้น

สามารถอธิบายชุดความรู้ที�ตนมีในการสนบัสนุนความคิดที�ว่า การสร้างฝายถาวรนั�นสามารถสร้าง

คุณูประโยชน์ใหแ้ก่ชาวบา้นไดอ้ยา่งมหาศาล แต่กระนั�นเอง ในทางตรงกนัขา้มก็ยงัมีชุดความรู้หนึ�ง

ที�ชาวบา้นสามารถอธิบายไดว้่า ผลกระทบที�เกิดจากการสร้างฝายถาวรนั�นจะส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศของหมู่บา้นเขาเหลก็ไดด้ว้ยเช่นกนั จึงทาํใหเ้กิดความคิดที�แตกออกจากกนัเป็นสองฝ่าย ฉะนั�น

แลว้ในการสร้างฝายถาวรนั�น ชาวบา้นตอ้งการกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา การ

กาํหนดโครงการ  การวางแผน การปฏิบติั และการติดตามผล เพื�อใหผ้ลประโยชน์จากการสร้างฝาย

ถาวรนี� เป็นประโยชน์ที�มีความเท่าเทียม ชาวบา้นทุกคนสามารถเขา้ถึงในการใชท้รัพยากร และร่วม

พฒันาไปพร้อมกนั  อยา่งไร การสร้างฝ่ายกบัความเท่าเทีย 

   ข. ระบบท่อและการจดัการ  ไดม้ีการเสนอการซ่อมบาํรุงท่อผ่านกลุ่มความร่วมมือ

อย่างจริงจงัภายใต้ระบบจดชื�อ หรือระบบเวรยาม  และระบบงดการใชน้ํ� า  กล่าวคือให้จดชื�อผูที้�

ไม่ใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากท่อชาํรุดต่างๆ  ซึ�งหากบา้นดงักล่าวไม่เคยที�ไม่ให้

ความร่วมมือไปช่วยแกไ้ขปัญหาเลย ก็จะมีบทลงโทษโดยการตดัสิทธิ� ในการใชน้ํ� าประปา  

   จากขอ้เสนอแนะพบว่า ชาวบา้นตอ้งการสร้างกฎกติกาในการดูแลระบบท่อ โดยได้

รื� อฟื� นความคิดวฒันธรรมชุมชน โดยการใชค้วามกฎกติกาการจดชื�อ และเวรยาม ซึ�งไดเ้พิ�มความ

หนักแน่นของกฎเข้าไป มีการลงโทษโดยการตัดสิทธิ� ในการใช้นํ� าประปา นอกจากนี�  จาก

ขอ้เสนอแนะส่วนนี�  ยงัเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกๆ ระดบั ตั�งแต่การศึกษา การวางแผน 

การปฏิบติั  ตลอดไปจนถึงการติดตามผล ถือไดว้่าเป็นกระตุน้ใหเ้กิดการร่วมมืออย่างจริงจงันั�น ซึ�ง

เป็นส่วนช่วยให้ชาวบา้นทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรนํ� าซึ�งเป็นสิทธิร่วมกนัของ

ชุมชน  

   ค.  การใช้นํ�า  มีการเสนอมาตรการให้ชาวบา้นช่วยกันรักษาคุณภาพของนํ� า โดย

รักษาคุณภาพแหล่งตน้นํ� า  หา้มทิ�งขยะและสารเคมีในแหล่งนํ� า  ซึ�งส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ� าใน

แหล่งนํ� า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบา้นที�ใชน้ํ� า  โดยการลดการใชส้ารเคมีนั�นไดม้ีการ

เสนอใหป้ลกูพืชที�เหมาะสมกบัพื�นที� เป็นพืชที�ไม่ตอ้งใชส้ารเคมี และใชน้ํ� าน้อย เช่น ไผ่พนัธุ์ต่างๆ 

ซึ�งไดรั้บการสนับสนุนจากทางอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และมีการจดัตั� งกลุ่มส่งเสริม

อาชีพการปลกูไผ ่นอกจากช่วยอนุรักษน์ํ� าแลว้ยงัส่งเสริมใหช้าวบา้นมีรายไดด้ว้ย เป็นตน้   
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   การใชน้ํ� า  มีการเสนอให้มีการจัดตั�งมิเตอร์นํ� า  หากมีการใชน้ํ� าเกินกว่าที�กาํหนด

เอาไวเ้ป็นค่ามาตรฐานของการใช้นํ� าของหมู่บา้น  ซึ�งการหาค่ามาตรฐานนั�น ก็จะมีการสํารวจ

ปริมาณการใชน้ํ� าแต่ละครัวเรือนในหนึ� งเดือนแลว้นาํทั�งหมู่บา้นมารวมกันแลว้หารดว้ยจาํนวน

ครัวเรือน และหากใครใชเ้กินกว่ากาํหนด ก็ให้เก็บเงินและนําเงินที�เก็บได้ไปไวใ้ช้เป็นเงินทุน

กองกลางสาํหรับซ่อมท่อ  สร้างบ่อพกันํ� ามีการกกัเก็บนํ� า  เพื�อใชห้น้าแลง้  หรือโครงการอื�นๆ ที�

เกี�ยวกบันํ� าประปา ซึ�งการสาํรวจค่ามาตรฐานนั�นจะใหผู้น้าํสาํรวจการใชน้ํ� าของแต่ละครัวเรือนเพื�อ

เป็นขอ้มลูของชุมชน 

   กระบวนการสร้างความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหานํ� าจะพบได้ว่าชุมชนได้มีการ

เสนอทางเลือกที�หลากหลายโดยประมวลจากปัญหาที�เกิดขึ�นในอดีต  เช่น  ในอดีตการดูแลนํ� าระบบ

ประปาภูเขาพบว่ามีคนบางกลุ่มที�ไม่ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือ  ดงันั�นจึงมีการเสนอวิธีการที�

เป็นรูปธรรม  มีการตั�งเป็นระบบมีกฎระเบียบที�ชดัเจนมากขึ�นกว่าการใชค้วามเสียสละเท่านั�น ไดแ้ก่  

การจดชื�อคนที�ไม่ร่วมดูแลและตดัสิทธิ� ในการใชน้ํ� า  เพื�อปรับปรุงวิธีการแกไ้ขเดิมที�ไม่ไดผ้ล ให้ดี

ยิ�งขึ�น ซึ�งมาตรการนี�สามารถแสดงใหเ้ห็นว่าจิตสาํนึกสาธารณะของชุมชนกาํลงัเริ�มลดลงไปดงันั�น

จึงตอ้งมีการวางกฎ ขอ้บงัคบัในลกัษณะที�เป็นรูปธรรมมากขึ�นนั�นเอง  

   การสร้างความร่วมมือเพื�อการแกไ้ขปัญหา   การแกไ้ขปัญหาตอ้งอาศยัความร่วมมือ

จากชาวบา้น เนื�องจากที�ผา่นมาชาวบา้นยงัไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที�ควร ในเวทีแลกเปลี�ยนจึงมีการ

เสนอมาตรการใหล้งโทษผูที้�ไม่ใหค้วามร่วมมือ  และวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างฝายถาวร ก็

จะต้องมีการนําเข้าที�ประชุมเพื�อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ� งแสดงให้เห็นว่าการ

แกปั้ญหาต้องไดรั้บความร่วมมือและการยอมรับจากชาวบา้น  อีกทั�งยงัมีการส่งเสริมในการนํา

แนวคิดวฒันธรรมชุมชนมาเป็นหลกัสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  โดยมีการเสนอต่างๆ คือ   

การใชป้ระเพณีและจิตสาํนึกในการใชน้ํ� า เช่น การขอขมานํ� า เป็นมาตรการในการควบคุมดา้นความ

ตอ้งการในการใชน้ํ� าเนื�องจากในปัจจุบนัสาเหตุส่วนหนึ�งของปัญหาเกิดจากการขาดจิตสาํนึกในการ

ใชน้ํ� า การปล่อยนํ� าทิ�งและใช้นํ� ากนัอย่างไม่ประหยดัในแต่ละครัวเรือนโดยมีแผนการที�จะสร้าง

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์ป่าตน้นํ� า  การใชน้ํ� าอย่างรู้คุณค่า  ให้มีการใชน้ํ� าให้ตรงตามวตัถุประสงค์

รวมทั�งการปลกูฝัง ความคิด ประเพณี  ภูมิปัญญา  วฒันธรรมชุมชนที�เกี�ยวขอ้ง  ผ่านกระบวนการ

ต่างๆ คือ 
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§ ความร่วมมือ ต้องการการประสานความร่วมที�มีประสิทธิภาพมากกว่าที�

เป็นอยูเ่ดิม มิใช่ความร่วมมือของกลุ่มเดิมเท่านั�น แต่พลงัความร่วมมือควรตั�งอยูบ่นฐานของความมี

จิตสาํนึกส่วนร่วมในการรักษาทรัพยสิ์นของชุมชน และการเสียสละร่วมกนัของคนในชุมชน  

§ การจัดการ  การจดัการที�มีระบบ มีผูที้�มีหน้าที�รับผิดชอบ มีงบประมาณ มี

กฎระเบียบที�ใชใ้นการควบคุม  และมีการติดตามตรวจสอบที�แน่นอนและชดัเจน  โดยมีการแบ่งเวร

ยาม และมีการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม นาํไปสู่

การสร้างระบบที�มีความย ั�งยนืใหแ้ก่ชุมชน  

   การเสนอวิธีการแกปั้ญหานํ� าไม่เพียงพอดว้ยการใชป้ระเพณีและจิตสาํนึก เช่นการ

ขอขมานํ� า เป็นขอ้เสนอ ซึ�งจะตอ้งใชเ้วลาในการนานในการส่งเสริมและปลูกฝังไปสู่สมาชิกชุมชน

รุ่นต่างๆ รวมทั�งเป็นวิธีการที�เห็นผลเป็นรูปธรรมไดช้า้กว่าวิธีอื�น   แต่ในทางกลบักนั การที�ชาวบา้น

ใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมประเพณีของชุมชน แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของวฒันธรรมชุมชน

ที�ถึงแมว้่า จะเริ�มเลือนหายไปจากชุมชนเขาเหล็ก แต่ชาวบา้นก็เชื�อว่าชุมชนของตนมีวฒันธรรมที�

ถ่ายทอดสืบกนัมา และวฒันธรรมชุมชนของตนสามารถช่วยคลี�คลายปัญหาที�เกิดขึ�นและนาํไปสู่

การจดัการทรัพยากรนํ� าที�ย ั�งยนืได ้
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แผนภูมิที� 5 แสดงข้อเสนอในการแก้ปัญหาระบบประปาภูเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการ

แก้ปัญหา 

สร้างฝาย

ถาวร 

1. ประชาคมถาม

ความตอ้งการ 

2. ร่วมกนัศึกษาขอ้ดี

ขอ้เสีย 

แกปั้ญหาท่อ โดยการจด

ชื�อการใชน้ํ� าประปาไม่

ถกูประเภท 

มิเตอร์นํ�า 

บ่อพกันํ�า 

ใหผู้น้าํ

สาํรวจการใช้

นํ�าในแต่ละ

ครัวเรือน 

สร้างจิตสาํนึก

ร่วม 

กฎระเบียบ 

วฒันธรรม 

ประเพณี 

การอนุรักษป่์าตน้

นํ� า 

 

เสนออุทยาน 

(ชาวบา้นมีส่วน

ร่วม) 

 

การใช้ 

 

 

ระบบท่อ

และการ

จัดการ 

 

ต้นนํ�า 
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6.   แผนแม่บทชุมชนบ้านเขาเหล็กและการแก้ไขปัญหา  

 จากกระบวนการในการศึกษาครั� งนี�   นับตั�งแต่การศึกษาปัญหานํ� าระบบประปาภูเขา  

การศึกษาแนวทางการจดัการปัญหาของชุมชน  รวมทั�งการแสวงหาแนวทางในการจดัการปัญหาที�

ยงัไม่สามารถจดัการไดด้ว้ยการมีส่วนร่วม  พบว่ากระบวนการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท

ชุมชนของบา้นเขาเหล็ก  ที�มีวิสัยทศัน์ชุมชนในกระบวนการใฝ่หาความรู้  การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ซึ�งในที�นี� ก็คือระบบประปาภูเขา  การร่วมกนัระหว่างชุมชนและผูศ้ึกษา  เพื�อ

นาํความรู้ที�คน้หาร่วมกนัตามกระบวนการมีส่วนร่วม  ใชใ้นการร่วมอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มซึ�งก็คือ

ระบบประปาภูเขา  ทั�งนี� ผลที�เกิดขึ�นจะเป็นการยกระดบัและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใน

ที�สุด 

 กระบวนการศึกษาร่วมกนัของผูศ้ึกษาและชุมชนในการเลือกปัญหารวมทั�งการศึกษา  

วางแผน  และดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหา โดยกระบวนการทุกขั�นที�จะเกิดขึ�นตอ้งเกิดจากคนใน

ชุมชน ตั�งแต่การที�จะเป็นผูเ้ลือกวิธีการที�เหมาะสมกบัชุมชน  ก่อนจะร่วมศึกษาถึงรายละเอียดของ

กระบวนการ  เพื�อที�ชุมชนจะเป็นผูด้าํเนินการในการจดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองรวมทั�งเพื�อให้

เกิดความย ั�งยนืในการดูแลทรัพยากรนํ� าของชุมชน  การบวนการในการศึกษาหาความรู้ถือเป็นการ 

Empower  หรือสร้างอาํนาจใหแ้ก่ชุมชนในการดูแลทรัพยากรนํ� า  กล่าวคือ  เมื�อชุมชนไดเ้ป็นผูเ้ลือก

วิธีการยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในปัญหาของตนที�เป็นอยู ่ และมีกระบวนการ

ตดัสินใจที�จะเลือกวิธีการในการแกไ้ขที�ชุมชนไดผ้า่นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกบัชุมชนโดย

ไม่ตอ้งรอเพียงแต่นโยบายจากภายนอก  ซึ�งเมื�อชุมชนสามารถดาํเนินการไปสู่กระบวนการได ้ นัย

ยะหนึ� งจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีอาํนาจในการจดัการทรัพยากรของชุมชน  ในฐานะผู ้

วางแผน   ดาํเนินการและรับผลประโยชน์  โดยไม่ตอ้งพึ�งพาการช่วยเหลือจากรัฐ และยงัเป็นการ

ยกระดับชุมชนมาสู่การเป็นผูจ้ ัดการทรัพยากร  ฟื� นฟูสิทธิหน้าหมู่ในการจดัการทรัพยากรของ

ชุมชน   

 ปัญหาที�คนในชุมชนไดส้รุปและเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยั  ก็คือปัญหาดา้นสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ  ไดแ้ก่  ประปาเพื�อการบริโภคและเพื�อการเกษตรไม่เพียงพอ   จากการศึกษาพบว่า

ประปาภูเขามีหลากหลายปัญหาจากหลากหลายสาเหตุ  แต่ก็สามารถคลี�คลายปัญหาไดด้ว้ยชุมชน

เอง  ตามวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน  รวมทั�งคุณค่าของภูมิปัญญาที�เป็นทางออกของปัญหา  
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ซึ�งมีเพียงปัญหาปริมาณนํ� าไม่ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน  โดยสาเหตุมาจาก

การจดัการเรื�องระบบการส่งนํ� าที�ขาดการจดัระบบแยกท่ออยา่งชดัเจน  ระหว่าง ท่อกินใช ้ และท่อ

การเกษตร  กล่าวมีการต่อท่อกินใช้เขา้ท่อการเกษตร  ทาํให้นํ� าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและ

บริโภค   ต่อมาคือการใชน้ํ� าในการเกษตร  ที�มีการใชน้ํ� าจาํนวนมากจากการปลูกพืชเชิงพาณิชยที์�

ตอ้งการนํ� ามากและขาดการควบคุมปริมาณของพื�นที�ในการปลูก  อีกทั�งเวลาที�ใชน้ํ� าในการเกษตร

จะคาบเกี�ยวระหว่างการใชน้ํ� าเพื�อการอุปโภคบริโภค  และกระบวนการพฒันาจิตสาํนึกในคุณค่า

ของนํ� าที�ยงัมีไม่เพียงพอ   สงัเกตจากการใชน้ํ� าที�มกัมีการเปิดนํ� าทิ�งไว ้ ดว้ยเหตุนี� ยอ่มส่งผลโดยตรง

กบัประมาณนํ� าที�ไม่พอเพียงในฤดูร้อน 

 ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัเป็นปัญหาที�บรรจุอยูใ่นแผนแม่บทชุมชนของหมู่บา้นเขาเหล็ก 

ซึ�งเป็นขอ้มลูพื�นฐานของหมู่บา้น สาํหรับการจดัทาํโครงการดา้นการพฒันา ทั�งนี� จะไปสัมพนัธ์กบั

รัฐหรือองคก์รเอกชนอื�นๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด หรืออุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

เป็นต้น ในด้านการตั�งงบประมาณสําหรับงานพัฒนาหมู่บ้าน และปัญหานํ� าไม่พอสําหรับ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในฤดูแลง้ ผูศ้ึกษาไดย้กประเด็นแผนแม่บทชุมชนมาศึกษาร่วมกบั

ชุมชน โดยคาํนึงถึงทางออกของปัญหาที�จะเกิดขึ�นผ่านเวทีชาวบา้นที�อยู่ในกระบวนการศึกษา ซึ�ง

สามารถที�จะเกิดขึ�นจริงในทางปฏิบติั  กล่าวคือ เป็นเรื�องที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

สังเกตไดจ้ากปัญหาดังกล่าวไดถู้กพูดถึงในแผนแม่บทชุมชน และวิธีการแกไ้ขที�จะเกิดขึ�นจะมี

องคก์ร หน่วยงาน ทั�งภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนดา้นงบประมาณ ชดัเจนที�สุดคือ เนื�อหาของ

แผนแม่บทชุมชน ได้กล่าวถึงโครงการแกไ้ขปัญหาเรื�องทรัพยากรนํ� า จึงเป็นโอกาสดีที�ผูศ้ึกษา

สามารถเชื�อมโยงความคิดเห็นของชาวบา้นที�มีต่อการแกไ้ขปัญหา ให้สอดคลอ้งไปกบัแผนแม่บท

ชุมชน   

 จากกระบวนการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นของเวทีชาวบา้นถึงการหาทางออกในการจดัการ

ปัญหาร่วมกนัไดก่้อให้เกิดรูปแบบรวมทั�งแผนการในการที�ชุมชนจะร่วมจดัการปัญหาดงักล่าว  

อยา่งหลากหลายวิธีซึ�งจะส่งผลต่อเนื�องไปยงัเรื�องการจดัการทรัพยากรชุมชน ในเวทีการแสดงความ

คิดเห็นไดเ้กิดโครงการ 2 โครงการกล่าวคือ 
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6.1 โครงการประสานความร่วมมือและปลูกจติสํานึก ในการใช้นํ�าและรักษาแหล่ง 

นํ�า (ระยะยาว) และอนุรักษ์ป่าต้นนํ�า 

 การปลูกพืชเศรษฐกิจให้สอดคลอ้งกับภูมิประเทศ  ให้เหมาะสมกบัพื�นที�ป่าตน้นํ� าของ

หมู่บา้นเขาเหล็ก  แผนการดังกล่าวจะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรของบ้านเขาเหล็กในระยะยาว  

เนื�องจากพื�นที�บา้นเขาเหลก็ที�เป็นพื�นที�ลาดเอียง  การปลกูพืชที�ไม่เหมาะสมกบัพื�นที� เช่นพื�นที�ใชน้ํ� า

และสารเคมีมากความลาดเอียงของพื�นที�ทาํให้ตอ้งใชน้ํ� ามากเกิดการชะลา้งหน้าดินและสารเคมี

จาํนวนมากที�ใชก้็ส่งผลต่อคุณภาพของดิน  ดงันั�นการวางแผนการปลกูพืชอยา่งเหมาะสมจึงเป็นทั�ง

การอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  ทั�งดิน  นํ� า  ในระยะยาว โดยจะเป็นโครงการที�

ไดง้บประมาณสนบัสนุนผา่นแผนแม่บทชุมชนจากศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน พืชในที�นี� คือ ไผ ่ 

6.1.1 โครงการการอนุรักษ์ป่าต้นนํ�า   เป็นการโครงการของอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

ที�สอดคลอ้งกบัแผนการอนุรักษท์รัพยากรบา้นเขาเหลก็  มแีผนการหา้มไม่ใหต้ดัไมท้าํลายป่า  ที�จะ

ส่งผลใหแ้หล่งนํ� าตื�นเขิน  การส่งเสริมใหป้ลกูหญา้แฝก และโครงการดงักล่าวนบัว่าสอดคลอ้งกบั

แผนแม่บทชุมชนในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและทรัพยากรชุมชน ซึ�งทางอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์

จะสนบัสนุนดา้นกลา้พนัธุแ์ละการส่งเสริมดา้นการแปรรูปหญา้แฝกผา่นการศึกษาดูงาน 

  6.2.2 การใช้ประเพณแีละจติสํานกึในการใช้นํ�าเป็นมาตรการระยะยาวในการที�จะช่วย

อนุรักษท์รัพยากรได ้ เมื�อเกิดจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรที�เหมาะสมโดยจะส่งผลใหเ้กิดการใช้

ทรัพยากรนํ� าและดูแลป่าควบคู่กนัอยา่งย ั�งยนื โดยใชง้บประมาณจากศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

  ความคิดเห็นของชาวบา้นที�เกิดขึ�นมานั�น ไดต่้อยอดความคิดอยา่งต่อเนื�อง โดยไดพ้ดูคุย

ถึงปัญหาการดาํเนินงานลกัษณะเดียวกนันี� ที�เคยผา่นมา ซึ�งเป็นการคาํนึงถึงความย ั�งยนืของโครงการ

ที�จะเกิดขึ� นในอนาคต ประเด็นที�ได้พูดถึงนั�นสามารถสรุปเป็นผงัความคิดที�เกี�ยวกบัการจัดการ

โครงการเพื�อความย ั�งยืนในการแกไ้ขปัญหา (ภาคผนวก ช.1 ผงัความคิดในการบริหารโครงการ 

โครงการการสร้างฝายถาวร แกไ้ขปัญหานํ� าระยะยาว) 
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6.2 โครงการการสร้างฝายถาวร   จากแนวคิดในความตอ้งการกกัเก็บนํ� า โดยจะสร้าง

เป็นฝายซีเมนตใ์นการกกัเก็บนํ� า เป็นการแกไ้ขปัญหาระยะยาว ซึ�งเป็นขอ้เสนอที�ใชง้บประมาณผา่น

ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด (ภาคผนวก ช.2 ผงัความคิดในการบริหารโครงการ โครงการ

การสร้างฝายถาวร แกไ้ขปัญหานํ� าระยะยาว) 

โครงการดังกล่าวแม้ว่ าจะอยู่ในขั� นตอนของการวางแผนและเตรียมการแต่ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนบัว่าเป็นกระบวนการสาํคญัที�จะผลกัดนัโครงการดงักล่าวให้

เป็นรูปธรรมเพื�อใชเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากร  สิ�งแวดลอ้มของหมู่บา้นเขาเหลก็อย่างย ั�งยืน โดยเริ�ม

จากการที�ชุมชนได้รู้ถึงปัญหา และนําปัญหาเข้าสู่การพูดคุยแลกเปลี�ยน เพื�อร่วมกันแสวงหา

ทางออกร่วมกนัตามกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ�งก็คือเวทีแลกเปลี�ยนที�ผูศ้ึกษาจดัให้กบั

ชุมชน  ต่อมา  ชุมชนก็พยายามที�จะเสนอทางออกซึ� งมีทั� งทางออกที�ชุมชนทุกคนเห็นด้วยและ

ทางออกบางประการชุมชนก็ไดค้ัดคา้น เช่น  การสร้างฝายถาวร  แต่สิ�งที�คดัคา้นมิไดเ้ป็นปัญหา  

เนื�องจากชุมชนมิได้ปฏิเสธโดยสิ�นเชิง  ตรงกนัขา้มกลบัเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบของการ

สร้างฝายถาวร  สิ�งเหล่านี� แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย  อีกทั�ง

สะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมอย่างย ั�งยืน  หลงัจากแสวงหาทางออกของปัญหาไดแ้ลว้  ชุมชนไดน้ํา

ขอ้เสนอต่างๆ เขา้เวทีประชาคมชาวบา้น  เพื�อนาํสิ�งที�เสนอจากแกนนาํกลุ่มต่างๆ ใหช้าวบา้นทุกคน

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและเสนอแนะเพิ�มเติม  จึงมิใช่การมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มผูน้าํหรือแกนนาํ

ของหมู่บา้นเท่านั�น  หากเป็นภาพรวมของการมีส่วนร่วมของทุกคนและทุกฝ่าย  ซึ�งในที�สุดก็สรุป

ออกมาเป็นแผนการปฏิบติัอนันาํไปสู่การปฏิบติัจริง   
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บทที� 5 บทสรุป 

 การจดัการทรัพยากรนํ� าจากระบบประปาภูเขาของชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหลก็  ตั�งแต่ในอดีต

ชาวบา้นไดม้ีส่วนร่วมในการจดัการกบัทรัพยากรนํ� าของตนเอง  เช่น  ชาวบา้นมีการทดลองใชท่้อ

แบบต่างๆ ว่าท่อชนิดใดมีความแข็งแรง ทนทาน อีกทั�งยงัมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น กล่าวคือ การ

ต่อท่อแบบหลวมๆ ในการลดแรงดนัของนํ� า เพื�อไม่ใหแ้รงดนัในท่อมากเกินไป จนกระทั�งทาํใหท่้อ

หลุดออกจากกนั นาํมาผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่  เพื�อนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัชุมชน สิ�ง

ดงักล่าวไดแ้สดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของชุมชน ที�ไดส้ั�งสมกนัมารุ่นต่อรุ่น และการนาํมา

ประยกุตใ์ชก้บัความรู้สมยัใหม่  ไดแ้สดงนยัยะถึงภูมปัิญญาทอ้งถิ�นที�ยงัสามารถรับใชชุ้มชนได ้ 

นอกจากนี� ชุมชนยงัมไิดเ้ป็นฝ่ายรับความรู้จากสงัคมภายนอกเพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นผูต้ ั�งรับกบั

ความรู้ที�เขา้มาภายในชุมชน  กล่าวคือ การเขา้มาของความรู้ชุดหนึ�งที�หน่วยงานต่างๆ เช่น องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ นาํความรู้เรื�องการสร้างฝายเขา้มาภายในชุมชน เสนอใหชุ้มชนมีการ

สร้างฝาย โดยกล่าวอา้งถึงประโยชนข์องการสร้างฝายว่าสามารถทาํใหชุ้มชนมีนํ� าใชต้ลอดทั�งปี  แต่

ทว่าการเขา้มาของชุดความรู้ดงักล่าว  มิไดม้ีการใหข้อ้มลูมนแง่ของผลดีและผลเสียที�จะตามมาจาก

การสร้างฝาย  ชุมชนหมู่บา้นเขาเหลก็ไดรั้บความรู้ชุดนั�นไว ้  อยา่งไรก็ตามชุมชนไดม้กีาร

กลั�นกรองขอ้มลู  โดยมีการนาํเรื�องการสร้างฝายเขา้ในที�ประชุมเพื�อทาํประชาคมหมู่บา้น ไดม้ี

ชาวบา้นเสนอใหม้ีการไปศึกษา ดูงาน เพื�อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที�จะเกิดขึ�น  สิ�งดงักล่าวๆ ได้

สะทอ้นถึงความชาญฉลาดของชุมชน ในการเป็นฝ่ายตั�งรับและรู้จกัที�จะไดค้าํถามกบัชุดความรู้

สมยัใหม่ที�สงัคมจากภายนอกนาํเขา้มาให ้

 แมว้่าชุมชนหมู่บ้านเขาเหล็กมีความสามารถในการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นกบัความรู้

สมยัใหม่เช่น การต่อท่อ เป็นตน้ ทั�งนี� สิ�งดงักล่าวยงัสามารถรับใชชุ้มชนได ้ภูมิปัญญาในเรื�องการ

ต่อท่อจึงยงัดาํรงอยู่ในชุมชน อย่างไรก็ตามชุมชนยงัมีภูมิปัญญา ประเพณีและความเชื�อในการ

อนุรักษอ์ยา่งอื�น เช่น พิธีขมานํ� าในวนัพระใหญ่ พิธีทาํบุญสะพานหรือพิธีทอดสะพาน พิธีค ํ� าไทร 

เป็นตน้ แต่สิ�งเหล่านี�นบัวนัยิ�งเลือนรางไปจากสงัคมของชุมชนบา้นเขาเหล็ก ปัจจุบนัมีเพียงคนเฒ่า

คนแก่ของชุมชนเท่านั�นที�ยงัประกอบพิธีกรรมดงักล่าวอยู ่ คนส่วนใหญ่ในชุมชนขาดความรู้ ความ

เขา้ใจในแก่นแทข้องพิธีกรรม จึงส่งผลให้คนในชุมชนขาดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร

นํ� า  ทั� งนี� พิธีกรรมดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองกับการดาํรงชีวิตในปัจจุบันได้  เนื�องจากการ
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ดาํรงชีวิตในปัจจุบนั  เงินมีบทบาทสาํคญัในแง่การเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินชีวิต  ซึ�งสงัคมของ

ชนเผา่กะเหรี�ยงโปวก์็เช่นกนั การดาํเนินชีวิตตอ้งมีการพึ�งพาเงินตรามากขึ�น การความจาํเป็นในการ

พึ�งพาเงิน ส่งผลใหว้ิถีชีวิตเปลี�ยนแปลงไป  จากการปลกูพืชเพื�อยงัชีพ เหลือแลว้จึงนาํไปขายเปลี�ยน

มาเป็นการปลูกพืชเชิงพานิชยม์ากขึ� น เช่น ในปัจจุบนัชาวบา้นมีการปลูกพริกขี�หนูมากกว่าพริก

กะเหรี� ยงที� เป็นพนัธุ์พื�นเมือง  ทั� งนี� เนื�องจากการสัมภาษณ์ชาวบา้นบอกว่าการปลูกพริกขี� หนูให้

ผลผลิตดีกว่าการปลกูพริกกะเหรี�ยง 

 จากการปลกูพืชเชิงพานิชยที์�เพิ�มมากขึ�น  ทาํใหค้วามตอ้งการในการใชน้ํ� าเพิ�มมากขึ�น

ตามมาดว้ย  เนื�องจากพืชเชิงพานิชยเ์ป็นพืชที�มคีวามตอ้งการนํ� ามาก จึงส่งผลใหช้าวบา้นมีความ

ตอ้งการใชน้ํ� าเพื�อนาํมาใชใ้นการทาํเกษตรกรรม มีการติดสปริงเกอร์เพื�อรดนํ� า อีกทั�งยงัมีการใช้

สารเคมีในการเพาะปลกู จากความตอ้งการในการปลกูพืชเชิงพานิชยที์�เพิ�มมากขึ�นทุกวนั ทาํใหเ้กิด

ปัญหานํ� าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในการที�บริเวณโซนบนของหมู่บา้นมีการปลกูพืชเชิงพานิชยม์าก

ที�สุด อีกทั�งในการปลกูพืชยงัมกีารใชส้ารเคมี ส่งผลกระทบต่อชาวบา้นที�อยูท่า้ยนํ� าทาํใหม้ีนํ� าใชไ้ม่

เพียงพอจากนํ� าจากระบบประปาภูเขา    

1. ธรรมาภิบาลนํ�า 

 การจดัการทรัพยากรนํ� าของบา้นเขาเหลก็  แมก้ระบวนการในการจดัการต่อปัญหาเรื�องนํ� า

ที�ใชม้าจะไม่ไดม้ีการวางกฎเกณฑ์เป็นรูปธรรม  หรือเป็นการวางระบบการจดัการให้เห็นชดัเจน  

แต่พบว่าสมาชิกชุมชนไดม้ีการประยุกต์ใชค้วามเชื�อ กรอบความคิด ประเพณี ตลอดจนใชร้ะบบ

เครือญาติมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการใช้นํ� าทั� งทางดา้นอุปสงค์และอุปทาน  กล่าวคือ ได้ใช้

เครื�องมือในการปฏิบติัการดงันี�  

 1.1  เครื�องมือในการปฏิบัตกิาร 

  1.1.1 เครื�องมอืระดับนโยบาย ชุมชนเขาเหลก็มีนโยบายในการรักษาทรัพยากรนํ� า   ซึ�ง

แต่เดิมเป็นการกาํหนดแบบพื�นฐานโดยชาวบา้นมีกฎระเบียบในการใชน้ํ� าระบบประปาภูเขา  ดา้น

หนึ�งจะมีการยดึตามกฎระเบียบของอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ ซึ�งเป็นเจา้ของพื�นที�หมู่บา้นเขาเหลก็ 

ซึ�งแนวนโยบายที�ออกมารักษาควบคุมทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื�องนํ� าระบบประปาภูเขานี� ยงั

ไม่มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด ซึ�งอาจอธิบายดว้ยกรอบของวฒันธรรมและระบบเครือญาติของชุม
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ชม ที�มีการเอื�อเฟื� อต่อกนั กอปรกบัความรู้สึกถึงความใกลชิ้ดที�ใชท้รัพยากรอย่างสมบูรณ์มาโดย

ตลอด การบงัคบัใชจึ้งยงัไม่เต็มที� อีกทั�งนโยบายที�ไม่เป็นทางการ เช่นประเพณีพิธีกรรม ความเชื�อ 

ซึ�งควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นเครื�องมือหนึ�งในการรักษาทรัพยากร 

  ฉะนั�นความรู้สึกของชุมชนที�มีต่อนโยบายดงักล่าวจึงมองว่าเป็นเรื�องของผูน้าํ และดว้ย

ความรู้สึกดงักล่าวจึงส่งผลใหผู้น้าํมีบทบาทในการดาํเนินการจดัการเรื�องนํ� า แต่ชาวบา้นจะเป็นผูรั้บ

นโยบายมาปฏิบติั ซึ�งกระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายร่วมกนัจึงยงัขาดในส่วนนี�  

  กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัประปาภูเขา ไดเ้กิดขึ�นในเวที

การพูดคุยถึงปัญหาระบบประปาภูเขา ซึ�งความคิดเห็นของชาวบา้นในระดบัแกนนาํ ไดส้ะทอ้น

ออกมาและถกูนาํไปเป็นขอ้เสนอสาํหรับการแกไ้ขปัญหาในเวทีประชาคมชาวบา้นทั�งหมด  ทั�งนี�

นโยบายต่างๆ ที�ผา่นออกมาจากเวทีประชาคมชาวบา้นทั�งหมดก็จะถกูบรรจุอยูใ่นแผนแม่บทชุมชน

เพื�อเป็นข้อมูล และนโยบายของชุมชนในการจดัโครงการพฒันาด้านต่างๆ และประสานงาน

ระหว่างชุมชนและองคก์รภายนอก เช่น องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

  นโยบายที�เกิดขึ�นมาจากเวทีชาวบา้นในส่วนของแนวความคิด ที�จะเสนอต่อชาวบา้น

เพื�อหาขอ้ยติุนั�นมีหลกัๆ หลายประการไดแ้ก่ 1. การปลกูจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรนํ� าของชุมชน 

2. การรักษาป่าตน้นํ� า และ 3. การแกไ้ขปัญหานํ� าไม่พอในฤดูร้อน ผ่านการสร้างฝายถาวร นโยบาย

เหล่านี� จะดาํเนินการโดยชุมชนในเวทีประชาคมชาวบ้านในลาํดับต่อไป ผลที�เกิดจากนโยบาย

เหล่านี� จาระเป็นเครื� องมือสําคัญในการกาํหนดแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนเพื�อการใช้

ทรัพยากรนํ� า รวมทั�งการรักษาทรัพยากรใหย้ ั�งยนื 

1.1.2 เครื�องมอืระดับกจิกรรม        เครื�องมือระดบักิจกรรม คือ กิจกรรมเกี�ยวกบัการ 

อนุรักษท์รัพยากรนํ� า หรือเรื�องของการใชน้ํ� าประปาภูเขาของหมู่บา้นเขาเหล็ก ซึ�งแต่เดิมกิจกรรมที�

เกิดขึ�นลว้นแลว้แต่เป็นกิจกรรมที�กาํเนิดเพื�อแกปั้ญหาปลายเหตุ กล่าวคือ เกิดขึ�นเฉพาะฤดูกาลที�จะ

เกิดความเสียหาย เช่นฤดูแลง้ จนเกิดไฟป่า ซึ�งจะมีผลต่อท่อประปาภูเขา ดงันั�นชาวบา้นจะขึ�นไปที�

แหล่งนํ� าและทาํแนวป้องกนัไฟป่า หรือกิจกรรมการลอกฝาย การเชื�อมท่อ กิจกรรมทั�งหมดนี� จึงขาด

ความต่อเนื�องและกระทาํเป็นแบบแผนแน่นอนตายตวั 
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  ปัจจุบนัมีความพยายามที�จะผลกัดนักิจกรรมในการรักษาทรัพยากรนํ� า ระบบประปา

ภูเขาผา่นนโยบายของชุมชนที�ชุมชนคดัเลือกขึ�นมา เพื�อที�จะผลกัดนัออกมาโครงการในการพฒันา 

ซึ�งระหว่างที�ผูศ้ึกษาอยูร่่วมกบัชุมชน ชุมชนไดเ้ลือกกระบวนการคดัเลือกว่าจะคดัเลือกนโยบายใด

ไวส้าํหรับออกมาเป็นโครงการ ฉะนั�นจึงกล่าวไดว้่าชุมชนพยายามใชเ้ครื�องมือระดบักิจกรรม เพื�อ

การพฒันาและแกไ้ขปัญหาของระบบประปาเขา 

  จากการพดูคุยถึงขอ้เสนอในเวทีของแกนนาํ จะมีกระบวนการในการวางแผนนโยบาย

จะออกมาเป็นกิจกรรมอย่างชดัเจนและต่อเนื�อง ตั�งแต่การศึกษาผลกระทบ จนถึงการประเมินผล

กิจกรรมและโครงการ อีกทั�งวางแผนโครงการต่อเนื�องอีก ซึ�งหากเครื�องมือระดบักิจกรรมดงักล่าว

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความย ั�งยนืในการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรนํ� า 

  1.1.3  เครื�องมอืทางวฒันธรรม  นอกจากเครื�องมือทางนโยบายและกิจกรรมที�ใชใ้นการ

จดัการทรัพยากรนํ� า  ประเพณีความเชื�อเกี�ยวกบันํ� าของชุมชนเขาเหล็กในอดีตถือได้ว่าสามารถ

ทาํงานได้สมบูรณ์ กล่าวคือ ผูป้ระกอบพิธีกรรมประเพณี เช่น ทอดสะพาน ขมานํ� า ต่างรู้ถึง

ความหมายของพิธีกรรมประเพณี  ผา่นความเชื�อและความรู้ที�ถกูเล่าขานผา่นกนัมารุ่นต่อรุ่น  ไม่ว่า

จะเป็นความเชื�อเรื� องพญานาค  ผ่านนิทานปรัมปราที�เล่ากันสืบต่อมาจากรุ่นสู่ว่าพญานาคเป็น

ผูส้ร้างลาํนํ� ากลางหมู่บา้นขึ�นมา  ความสาํคญัของการประกอบพิธีขอขมานํ� าที�ถูกอบรมสั�งสอบทั�ง

ทางตรงดว้ยการบอกถึงคุณค่าและความหมายต่อเด็ก  และทางออ้มดว้ยการที�พ่อและแม่ที�อยูใ่นบา้น

ยดึเป็นประเพณีสาํคญัที�ตอ้งทาํเป็นประจาํอยา่งเคร่งครัด  ไดส่้งผลใหส้ามารถอนุรักษ์ทรัพยากรนํ� า

ของชุมชนได้อย่างดี แต่ทว่าปัจจุบันถึงแมพ้ิธีกรรมก็ยงักระทาํอยู่ แต่มีผูรู้้ถึงความหมายของ

พิธีกรรมนอ้ยลงมากซึ�งมาจากปัจจยัหลายๆ ประการดงัที�ไดก้ล่าวมา  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที�ลด

บทบาทของผูอ้าวุโสในชุมชนในฐานะผูน้าํและผูใ้หค้วามรู้  การติดต่อกบัภายนอก  สิ�งเหล่านี� ส่งผล

ให้พิธีกรรมประเพณีที�มีอยู่ไม่สามารถช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ� าไดเ้หมือนในอดีต เพราะ

ถึงแมใ้นอดีตจะไม่มี  นโยบายที�เป็นทางการ แต่ก็มีกรอบของประเพณีความเชื�อคอยกาํกบัดูแลอยู ่

  ปัจจุบนักลุ่มแกนนาํหมู่บา้นมีความรู้สึกตอ้งการที�จะนาํประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ดงัที�

กล่าวมา กลบัมาทาํหนา้ที�ควบคุมทรัพยากรนํ� าร่วมกบันโยบายที�เป็นทางการของชุมชน โดยการจดั

เอาประเพณีพิธีกรรมดงักล่าวบรรจุอยู่ใน นโยบายการรักษาประเพณีชุมชนของเจา้อาวาสวดัเขา

เหลก็ ซึ�งจะส่งผลใหค้วามหมายของประเพณีไดท้าํหนา้ที�อีกครั� ง 
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  การทาํงานของเครื�องมือทั�ง 3 เครื�องมือจะเป็นตอ้งทาํร่วมกนัและส่งเสริมระหว่างกนั 

เสมือนการมองเป็นหาเดียวกนั แต่มีหลายทางออกให้แกไ้ข ซึ�งการแกไ้ขดงักล่าวหากมีการแกไ้ข

ร่วมกนัก็จะส่งผลใหปั้ญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยดี เช่น เมื�อเกิดนโยบายขึ�น นโยบายอย่าง

เดียวอาจไม่พอจาํเป็นตอ้งดึงประเพณีพิธีกรรมออกมาเป็นนโยบายดว้ย แต่ทั�งนี�สามารถใชป้ระเพณี

พิธีกรรมเป็นกิจกรรมของชุมชนเพื�อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมต่อปัญหาที�จะช่วยแกไ้ขหรือพฒันา    

 นอกจากเครื�องมือทั�ง 3 พบว่าบทบาทของผูน้าํในชุมชน โดยเฉพาะผูน้าํที�ไม่เป็นทางการ

ไดแ้ก่ พระ หมอยา และผูอ้าวุโสในชุมชนซึ�งเป็นผูที้�ไดรั้บความเคารพ นบัถือและเชื�อฟัง จึงเป็นผูที้�

มีบทบาทในการที�จะให้ความรู้ และมีส่วนสาํคัญในการที�จะส่งเสริมให้เกิดการใช ้รวมทั�งการ

จดัการทรัพยากรนํ� าในหมู่บ้านเขาเหล็กไดต่้อไปในอนาคตและจะเป็นบทบาทที�สําคัญในการ

ส่งเสริมการทาํงานของเครื�องมือที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 การใชน้ํ� าในอดีต ชาวบา้นจะใชน้ํ� าในการอุปโภค บริโภค และรดพืชผกัในไร่ของตน การ

ต่อท่อจะต่อ 1 ท่อเพื�อใชใ้นการอุปโภค คือ ใชใ้นการลา้งถว้ยลา้งจาน ซกัผา้ อาบนํ� าชาํระร่างกาย 

ส่วนอีก 1 ท่อจะต่อไวใ้ชส้าํหรับดื�มกิน โดยรองใส่ตุ่มนํ� าไว ้ไม่เปิดนํ� าทิ�งตลอดเวลา การต่อท่อแบบ

แยกเขา้บา้นนั�น จะเป็นการต่อท่อแยกออกมาจากท่อหลกั ที�ต่อตรงมาจากฝาย ชาวบา้นจะไม่ไปต่อ

ท่อเขา้บา้นโดยตรงจากฝาย อาจจะเป็นเพราะเหตุผล เรื�องค่าใชจ่้าย เนื�องจากราคาของท่อจะแพงขึ�น

ตามความยาวของท่อ เพราะฉะนั�น ถา้ชาวบา้นคนใดคนหนึ�งไปต่อท่อโดยตรงจากฝาย ชาวบา้นคน

นั�นก็จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจึงไม่นิยมที�จะไปต่อท่อโดยตรงจากฝาย แต่

ในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมา มีการลงทุนจากภายนอกเขา้มาร่วมกบันายทุนในหมู่บา้น มีการปลูกไร่ส้ม 

เนื�องจากตอ้งใชน้ํ� ามาก ประกอบกบันายทุนมีเงินมาก จึงไดม้ีการต่อท่อตรงเขา้ไร่สม้ โดยไม่ตอ้งใช้

ร่วมกบัใคร ทาํใหถ้กูมองว่าเป็นการ 

 การดูแลนํ� าที�หมู่บา้นเขาเหล็กนั�นถือไดว้่าเป็นการดูแลโดยลกัษณะเป็นสิทธิหน้าหมู่ของ

ชุมชน คือ ชุมชนมีสิทธิ และหน้าที�ในการดูแลรักษาทรัพยากรในพื�นที�  บริเวณที�ตนอยู่อาศัย 

ชาวบา้นจะจดัการกบัปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นเอง โดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากรัฐ แต่ในปัจจุบนั 

อาํนาจของรัฐก็เขา้มามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรของพื�นที�หมู่บา้นเขาเหล็กนี� ดว้ยเช่นกนั โดย

ผา่นทางการใหค้วามช่วยเหลือเรื�องงบประมาณที�ผา่นมาทางอบต. (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) เป็น

งบประมาณที�ชาวบา้นนาํมาใชใ้นการซ่อมบาํรุงฝาย และท่อที�เกิดการชาํรุด นอกจากนี�หากชาวบา้น
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มีความตอ้งการที�จะพฒันาสิ�งต่างๆ ใหดี้ขึ�นก็จะตอ้งของบประมาณจากทางภาครัฐโดยผ่านเรื�องไป

ทางอบต. ซึ� งสิ�งนี� แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันหากชาวบ้านต้องการจะทาํสิ� งใดก็ต้องผ่านการ

เห็นชอบจากทางภาครัฐก่อน หากทางภาครัฐเห็นดี เห็นชอบกบัโครงการใดโครงการหนึ� ง ก็จะ

อนุมติั ใหม้ีการดาํเนินการได ้แต่หากไม่เห็นดว้ยกบัเรื� องใด เรื� องนั�นก็จะไม่สามารถดาํเนินการได ้

จึงสามารถมองไดว้่ารัฐจะเป็นผูก้าํหนดว่าอะไรที�ชาวบา้นควรทาํ และไม่ควรทาํ แทนที�ชาวบา้นผู ้

เป็นเจา้ของทรัพยากรจะเป็นผูก้าํหนดตวัเอง ความสัมพนัธ์เรื� องอาํนาจของชุมชนกับทรัพยากร

ทอ้งถิ�นในปัจจุบนัจึงเปลี�ยนรูปแบบไป  แต่ทางภาครัฐเองก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถกาํหนดการกระทาํ

ของชาวบา้นไดท้ั�งหมด เพราะชาวบา้นเองก็มีความรู้ชุดหนึ�งเพื�อที�จะตดัสินว่า สิ�งที�รัฐใหพ้วกเขามา

นั�น เป็นสิ�งที�เหมาะสมกบัชุมชน หรือเป็นสิ�งที�พวกเขามีความสามารถที�จะทาํไดห้รือไม่ เป็นการใช้

ความรู้เรื� องวฒันธรรมชุมชนมาเป็นตัวตัดสินความเหมาะสม ซึ� งเป็นสิ�งที�คณะผูว้ิจยั สนใจใน

การศึกษาครั� งนี�  สิ�งนี� แสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหล็กใชว้ฒันธรรมชุมชนมาเป็นส่วนช่วย

ในการแกไ้ขปัญหาประปาหมู่บา้น ตามที�คณะผูว้ิจยัไดต้ั�งสมมติฐานไว ้

 1.2 การบูรณาการนํ�า 

 การบูรณาการนั�นไดน้าํเอาทั�งทรัพยากร  องคก์ร  และหน่วยงานและความรู้ความสามารถ

ทางดา้นวิชาการที�เกี�ยวข้องทุกด้าน  มาใชใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกนั  ซึ�งสามารถ

อธิบายไดเ้ป็น 3 ประการ ไดแ้ก่  

  1.2.1 การบูรณาการทรัพยากรนํ�า   การบูรณาการทรัพยากรนํ� า  เป็นการพฒันาและ

บริหารทรัพยากรนํ� าใหส้อดคลอ้ง สนบัสนุน และไม่ขดักบัการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากร

อื�น   เพื�อให้เกิดการวางแผนและนําไปสู่การปฏิบติัที�เหมาะสม ทั�งนี� เพื�อให้เกิดการยอมรับจาก

ประชาชนที�มีส่วนไดส่้วนเสีย 

  ซึ�งในการบูรณาการนํ� า ประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใช้

ประโยชน์จากนํ� า   โดยในการดาํเนินการควรยดึหลกัการที�สาํคญั 3 ประการ คือ 

§  ความเป็นอิสระ   ประชาชนควรมีอิสระที�จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรนํ� า 
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§  ความสามารถ ผูที้�เขา้มามีโอกาสรับรู้ ไดเ้รียนรู้ เพื�อสามารถแสดงความคิดเห็น หา

แนวทาง และความร่วมมือ 

§  ความมีอาํนาจ ตอ้งมีอาํนาจในการตดัสินใจนโยบาย  

  ในชุมชนเขาเหลก็ การบริหารทรัพยากรนํ� านั�น อดีตชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการจดัการ

และการอนุรักษท์รัพยากรนํ� า เนื�องจากประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัในการใชท้รัพยากรนํ� า     

  ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั�น ชาวบา้นค่อนขา้งมีอิสระในการจดัการ

ทรัพยากรนํ� า ซึ�งชาวบา้นจะเป็นผูที้�คอยตรวจสอบดูแล และซ่อมแซมระบบประปาดว้ยตนเอง โดย

อาศยัคนที�มีความรู้ในเรื�องการซ่อมท่อประปา นอกจากนี� ก็ยงัสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ใน

การหาแนวทางและความร่วมมือในการแกปั้ญหา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ถือไดว้่าเป็นการใช้

อาํนาจของตนในการจดัการทรัพยากรนํ� า   

  1.2.2   การบูรณาการองค์กรและหน่วยงาน  การบูรณาการองค์กรและหน่วยงาน  เป็น

การนําองค์กรและหน่วยงานที�มีพนัธกิจที�เกี�ยวกับการพฒันาและบริหารนํ� ามาทาํงานร่วมกัน  

เพื�อให้ได้ผลสัมฤทธิ� ตามวตัถุประสงค์  ซึ� งองค์กรและหน่วยงานที�มีบทบาทในการพฒันาและ

บริหารทรัพยากรนํ� าของหมู่บา้นเขาเหล็ก ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาโจด  และอุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  และศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา  ซึ�งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที�มี

บทบาทสาํคัญในการให้ความช่วยเหลือในการจดัการทรัพยากรนํ� าของชุมชน  โดยทางองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาโจดได้มีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรนํ� าในชุมชน  โดยการสนับสนุน

โครงการและงบประมาณในการดูแลบาํรุงแหล่งตน้นํ� าและระบบสนท่อประปาของหมู่บา้น   ซึ�งอยู่

ในส่วนของการบริหารจดัการและพฒันา ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล   และมีการ

สนบัสนุนดา้นการเพิ�มขีดความสามารถของบุคลากร คือชาวบา้นในชุมชน โดยการสนับสนุนให้

ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผนการจดัการทรัพยากรนํ� า ผ่านรูปแบบการจดัเวที

ประชาคม นาํเสนอความคิดเห็น และเสนอโครงการต่างๆ เพื�ออนุมติังบประมาณ 

  ส่วนทางหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ไดเ้ขา้มามีส่วนในการพฒันาและ

จดัการนา้ในชุมชน โดยดาํเนินการให้ความรู้และจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์พื�นที�แหล่ง

ตน้นํ� า  การปลกูพืชที�เหมาะสมกบัพื�นที�  ซึ�งทางอุทยานก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการทรัพยากร   

เพื�อใหม้ีการอนุรักษท์รัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมกบัพื�นที� การสร้างฝาย  การปลูกพืช
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พื�นที�ป่าตน้นํ� า  เป็นตน้   ซึ�งไดร่้วมกบัทางประชาชนเพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมตั�งแต่กระบวนการ

วางแผนการปฏิบติั   และการติดตามผล   นอกจากนี�  หน่วยงานภาครัฐที�เขา้มามีบทบาทในการบูร

ณาการนํ� าในชุมชนที�สาํคญั ก็คือ ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา   ที�ไดม้ีส่วนพฒันาในการให้

ความรู้เรื� องการต่อท่อประปาดว้ยท่อพีวีซี และไดใ้ห้การสนับสนุนในการก่อสร้างระบบประปา

ภูเขาของหมู่บา้น  อีกทั�งยงัเขา้มามีส่วนช่วยเหลือทางดา้นแรงงาน 

  นอกจากภาคประชาชนแลว้  องค์กรและหน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการนํ� า ทั�งการใหค้วามรู้เรื�องของการต่อท่อประปาเป็นท่อพีวีซี  งบประมาณในการก่อสร้าง และ

การเขา้ช่วยเหลือทางดา้นแรงงาน  ซึ�งในปัจจุบนัจะเป็นการจดัการนํ� าแบบผสมผสาน  โดยรัฐเขา้มา

มีส่วนร่วมกบัชาวบา้นในการจดัการทรัพยากรนํ� าของหมู่บา้นเขาเหลก็   

  1.2.3 การบูรณาการความรู้  การบูรณาการความรู้  เป็นการนําเอาวิชาการดา้นต่างๆ 

เทคโนโลยเีหมาะสม  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ วิจยั  

เพื�อหาแนวทาง  รูปแบบ  และวิธีการในการแก้ไขปัญญาในการพฒันา  และบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ� า เพื�อใหเ้ป็นการพฒันา  บริหารจดัการ  อนุรักษ์  และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม  มีการบาํรุงรักษาอยา่งสมํ�าเสมอใหย้ ั�งยนืสืบไป   

  การบูรณาการดา้นความรู้เรื�องนํ� า หมู่บา้นเขาเหลก็พบว่า ในอดีตชุมชนมีการผสมผสาน

ความรู้ทางดา้นวิชาการและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเขา้ดว้ยกนั   โดยการบูรณาการความรู้ที�ชุมชนมีใน

การใชง้านท่อไมไ้ผ ่ เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชก้บัท่อพีวีซี เช่น ความรู้ในเรื�องการต่อท่อประปา ที�ต่อลง

มาจากนํ� าตกบา้นเขาเหล็ก มีการเจาะรูท่อเพื�อเป็นการระบายความดนั  หรือการต่อท่อแบบหลวม

เพื�อใหส้ะดวกในการถอดออกซ่อมแซมเนื�องจากคนเขาเหล็ก ตระหนักดีว่าการที�ฝายตน้นํ� าที�เป็น

แบบเปิดนั�นยอ่มจะส่งผลใหม้ีปัญหาเรื�องสิ�งอุดตนัตามมาดงันั�นที�ท่อแบบหลวมจึงเหมาะสมในการ

ถอดและนาํเศษใบไมที้�อุดตนัออกมา    

  เมื�อมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื�อทาํแผนแม่บทชุมชน วิธีการที�ชุมชนนาํเสนอแสดงให้

เห็นว่าชุมชนตระหนักถึงความเปลี�ยนแปลงและบริบทของสังคมว่ามีการติดต่อระหว่างภายนอก

มากขึ�น  ดงันั�นชุมชนจึงตอ้งการที�จะบูรณาการความรู้ในการจดัการนํ� า และทรัพยากรที�เกี�ยวขอ้งกนั 

โดยตอ้งการนาํความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใชใ้นเรื�องการจดัการนํ� า  ซึ�งชุมชนมีแผนการที�จะ
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ศึกษาถึงกระบวนการจัดการนํ� าในพื�นที� ต่างๆ ผ่านการดูงาน การเรียนรู้จากอุทยานเฉลิม

รัตนโกสินทร์  เพื�อที�จะได้นาํความรู้เหล่านั�นมาใช้ตั�งรับต่อนโยบายจากหน่วยงานกลางได้ใน

อนาคตนั�นเอง  

 

2. สิทธิหน้าหมู่ 

 2.1 สิทธิการใช้นํ�าในหมู่บ้านเขาเหล็ก 

 แ น ว คิ ด ต่ อ ห ลัก ก า ร จัด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ไ ด้ก ล่ า ว ถึ ง ห ลัก ก า ร จัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติในประวติัศาสตร์ของมนุษยที์�ผา่นมา มีหลกัการสาํคญัอยู ่2 ประการ คือ 

• การจดัการควบคุมดูแลโดยทอ้งถิ�น หมายถึง การควบคุมดูแลทรัพยากรโดยกลุ่ม

หรือองคก์รที�มีรากเหงา้มาจากประวติัศาสตร์ดั�งเดิมและเป็นการควบคุมจากผูใ้ชโ้ดยตรง  

• การจดัการควบคุมโดยสงัคม หมายถึง การจดัการที�วางอยู่บนหลกัการควบคุมดูแล

เพื�อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เป็นการควบคุมจากรัฐในรูปแบบของกฎหมาย ดว้ยเหตุผลว่า 

เพื�อรักษาผลประโยชน์ของสงัคม เพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ซึ�ง มีสมมุติฐานว่าความตอ้งการของ

มนุษยน์ั�น เป็นความกระหายที�ไม่มีขีดจาํกัด ดงันั�นการควบคุมทางสังคมมีความจาํเป็นในการ

รวบรวมระเบียบและป้องกนัทางศีลธรรมเพื�อเป็นการเสริมสร้างและธาํรงรักษาส่วนที�เรียกว่า

ผลประโยชน์ของสาธารณชน ระบบศีลธรรมจะเป็นตวัควบคุมมิให้ปัจเจกชนขดัขืนหรือทาํตาม

อาํเภอใจ หากพิจารณาแนวความคิดที�มีต่อการควบคุมทางสังคมนั�น น่าจะเป็นหลกัการที�มีความ

เหมาะสมในการควบคุมดูแลใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ดี ทั� งยงัช่วยป้องกันปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรที�ยนือยูบ่นหลกัการเพื�อคนส่วนรวมและมีอาํนาจบงัคบั  

 เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัพื�นที�ศึกษาในหมู่บา้นเขาเหลก็พบว่าวิถีชีวิตของชาวบา้นหมู่บา้น

เขาเหล็กมีความสัมพนัธ์และผูกพนัแนบแน่นกับทรัพยากรนํ� า ซึ�งแหล่งนํ� าที�หล่อเลี�ยงชีวิตของ

ชาวบา้น คือ นํ� าตกเขาเหล็กและห้วยแม่พลู แหล่งนํ� าทั�ง 2 แหล่งนี�  มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต

ของชาวบ้าน เนื�องจากชาวบ้านใช้นํ� าจากแหล่งนํ� าทั� ง 2 แหล่งนี� ในการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร ทรัพยากรนํ� าจึงมีความสาํคญัในแง่ของการเป็นเครื�องหล่อเลี�ยงชีวิต เครื�องหล่อเลี�ยงทาง

จิตวิญญาณ เครื�องแสดงความสมัพนัธ์ทางสังคม คุณค่าทางวฒันธรรมและคุณค่าทางประเพณี ได้
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แสดงถึงความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างคนในชุมชนกบัธรรมชาติ โดยชุมชนมีภูมิปัญญาในการ

จดัการนํ� า มีการอนุรักษน์ํ� าผา่นวฒันธรรม ประเพณี ความเชื�อ ชุมชนมีการใชน้ํ� าที�สอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิต การประกอบอาชีพ โดยชุมชนจะใหค้วามเคารพธรรมชาติเพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งเหมาะสม ดั�ง

เช่น ห้ามไม่ให้มีการเล่นนํ� าบริเวณตน้นํ� าซึ�งเป็นการรักษาความสะอาดนํ� า และพิธีการขอขมาซึ� ง

แสดงใหเ้ห็นว่านํ� าควรถกูใชอ้ยา่งรู้คุณค่า เป็นตน้ 

 ทรัพยากรนํ� าของบา้นเขาเหลก็นั�นถือว่าเป็นทุนทางสงัคมหรือเป็นสมบติัร่วมกนัของคนใน

ชุมชน ไม่ใช่ทรัพยากรที�คนใดคนหนึ�งจะอา้งความเป็นเจา้ของไดแ้ละไม่ใช่ทรัพยากรที�ใครจะกีด

กนัผูอ้ื�นไม่ใหใ้ชป้ระโยชน์เพื�อการยงัชีพได ้ดงันั�นทรัพยากรนํ� าจึงเป็นสมบติัร่วมกนัของคนทุกคน

ในชุมชน  ที�ทุกคนมีสิทธิในการใชท้ั�งเพื�อการอุปโภคและบริโภคมานบัตั�งแต่ก่อนที�จะมีการต่อท่อ

นํ� า   และเมื�อมีการต่อท่อนํ� ามาใชพ้บว่าการจดัการเรื�องท่อก็อยู่ภายใตร้ะบบการจดัการร่วมกนัของ

ชุมชนที�สมาชิกในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ  รวมถึงการวางกฎระเบียบในการต่อท่อ    จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่าสิทธิเชิงซอ้น คือ สิทธิของหน่วยทางสังคมหลายหน่วยและสิทธิหลาย

แบบบนพื�นที�เดียวกนั เช่น ป่า - ที�ดินที�อยู่ใน “สิทธิครอบครอง” ของรัฐ แต่ชุมชนมี “สิทธิในการ

จดัการและควบคุม” ขณะที�ชาวบา้นมี “สิทธิการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์” การคาํนึงถึงสิทธิ

เชิงซอ้น จะช่วยใหม้ีทางเลือกและความยดืหยุน่มากขึ�นในการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจใหม่ ซึ�ง

สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบหนึ�งของสิทธิเชิงซอ้น เพราะสิทธิชุมชนนั�นคือสิทธิในการมีส่วนร่วมของ

คนทุกฝ่าย ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สิทธิเชิงซอ้นเป็นเรื�องที�ชาวบา้นมีความเขา้ใจ

เรื� องสิทธิในการใชป้ระโยชน์ซึ�งไม่ใช่สิทธิครอบครอง และเป็นพื�นฐานแนวคิดที�สั�งสมกนัเป็น

จารีต ที�แตกต่างจากแนวคิดของสังคมสมยัใหม่ที�เน้นสิทธิการครอบครองเป็นเจา้ของ หรือสิทธิ

ปัจเจก  (อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์: 2544) (หนา้ 149) 

 สิทธิในการจดัการทรัพยากรนํ� าของชุมชนบา้นเขาเหล็ก อาจจดัไดว้่าเป็นสิทธิเชิงซอ้นใน

การจดัการนํ� า  ซึ�งมีสิทธิทั�งของรัฐ สิทธิของชุมชน และสิทธิของประชาชน กล่าวคือ ในพื�นที�ของ

หมู่บา้นเขาเหลก็เป็นพื�นที�ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ซึ�งเป็นหน่วยงานที�ดูแลพื�นที�

ดงักล่าว และจดัเป็นสิทธิของรัฐ แต่ชุมชนบา้นเขาเหล็กมีสิทธิในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ� า

ดงักล่าวตลอดจนดูแลควบคุมทรัพยากรนํ� า   และชาวบา้นมีสิทธิในการเขา้ถึงและใชท้รัพยากร ซึ�ง
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เป็นสิทธิปัจเจก  จะเห็นได้ว่า สิทธิการจัดการทรัพยากรนํ� าของชุมชนเป็นสิทธิในการจัดการที�

หลากหลายรูปแบบในการควบคุมดูแลทรัพยากรเดียวกนั ซึ�งเรียกว่า สิทธิเชิงซอ้น 

 นอกจากนี� การใช้นํ� าระบบประปาภูเขาได้แสดงให้เห็นสิทธิเชิงซ้อนในการจัดการ

ทรัพยากรนํ� า    ทั� งสิทธิครอบครัว สิทธิชุมชน และสิทธิระหว่างชุมชน กล่าวคือ   ในระดับ

ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีการดูแลรักษาท่อประปาที�ใชใ้นบา้น  รวมทั�งการวางแผนในการใช้

นํ� าอยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต  เช่น  ในเวลาเยน็หลงัจากทานอาหารแลว้  ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นเวลา

ที�มีคนใชน้ํ� ามาก ดงันั�นชาวบา้นจึงเก็บจานชามเอาไวล้า้งในตอนเชา้ของวนัต่อไป    สิทธิชุมชนใน

การจดัการนํ� าพบว่าคนในชุมชนไดร่้วมกนัดูแลรักษาระบบท่อของชุมชนจากการดูแลป้องกนัการ

ชาํรุดและแกไ้ขเมื�อท่อชาํรุดเสียหาย    นอกจากนี� ในเรื�องของสิทธิระหว่างชุมชนพบว่าคนในชุมชน

ไดม้ีการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนขา้งเคียงในการแกปั้ญหานํ� า เห็นไดจ้ากการที�ในฤดูแลง้เมื�อฝน

ทิ�งช่วง  ก็จะมีการรวมตวักนัของหมู่บา้นต่างๆ เพื�อไปขอฝนกนัที�ถ ํ�าธารลอด  แสดงให้เห็นถึงการ

ใชป้ระเพณีเขา้มาจดัการนํ� าระดบัชุมชนที�เชื�อมโยงกนั 

 เมื�อบริบทของชุมชนเปลี�ยนแปลงไปพบว่าชุมชนได้มีการสร้างและปรับเปลี�ยนรูปแบบ

ของการใชน้ํ� าโดยเชื�อมโยงกบัปัจจยัที�เปลี�ยนแปลงไป  กล่าวคือ  มีการต่อท่อเพิ�มเพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการใชที้�มากขึ�น  มีการวางกลุ่มคนที�จะทาํหน้าที�ในการดูแลฝายและท่อนํ� า แมว้่าระบบ

ดังกล่าวจะล่มสลายไปแต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของชุมชนเพื�อแสวงหาวิธีการที�จะ

เหมาะสมและดาํรงอยู่ไดใ้นชุมชนภายใต้ฐานคิดของการสร้างขอ้ตกลงของชุมชนที�เป็นสิทธิ ที�

สมัพนัธก์นั และยงัเป็นการจดัการระหว่างสิ�งแวดลอ้มและความสมัพนัธข์องชุมชน 

 การศึกษาปัญหานํ� าระบบประปาภูเขาของบา้นเขาเหล็กหนึ� งในปัญหาที�พบไดแ้ก่ การที�

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบเดิมที�มีอยูน่ั�นยงัไม่สามารถใชใ้นการจดัการปัญหาที�มีอยู่ได ้ พบว่าใน

การแสวงหารูปแบบในการจดัการปัญหาดงักล่าวพบว่า ชุมชนมีการแสดงให้เห็นถึงสิทธิในการ

จดัการทรัพยากรนํ� าด้วยการบูรณาการวิธีการต่างๆ จากในอดีตที�มีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ� นจะใช้

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ� งเชื�อในวฒันธรรมชุมชนของตนเอง จึงทาํให้

สามารถแก้ไขปัญหาที� เกิดขึ� นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเมื�อบริบททางสังคม

เปลี�ยนแปลงไปการใชว้ฒันธรรมชุมชนในการแกไ้ขอยา่งเดียวจึงไม่เพียงพอ เนื�องจากการอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ� าไม่ใช่เรื�องของแค่คนในชุมชนอีกต่อไป  เพราะนํ� าเป็นทรัพยากรที�สาํคญัการต่อดาํรง
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อยู่ของมนุษย์ สัตว์ ตลอดจนพืชทุกชนิด กล่าวคือ ถ้าไม่มีทรัพยากรนํ� าสิ�งมีชีวิตอื�นๆ ก็จะไม่

สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ จากความสาํคญัของทรัพยากรนํ� าดงักล่าว การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ� าจึงเป็น

เรื�องที�สาํคญัมากและไม่ใช่เรื�องของแค่คนในชุมชนอีกต่อไป  การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ� าของชุมชน

ยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาเกี�ยวข้อง ทั�งในส่วนของนโยบาย บุคลากร 

เครื�องมือ เทคโนโลยี ตลอดจนเรื�องของงบประมาณ สังเกตไดว้่าการมีส่วนร่วมของชุมชนมิได้

จาํกดัอยูเ่ฉพาะชาวบา้น  แต่ชุมชนไดดึ้งเอาหน่วยงานต่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหา  เช่น  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ในฐานะเจา้ของพื�นที�  นักวิชาการ  ใน

ฐานะที�เป็นกลุ่มคนที�ประเมินผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม  เป็นตน้  จากระดบัความร่วมมือที�

เกิดขึ�น  สามารถคาดการณ์ไดว้่าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะเป็นทางออกที�ดีและย ั�งยนืไดใ้นอนาคต  

ทั�งในดา้นการปฏิบติัและการประเมินผล  รวมทั�งแผนการที�จะรองรับโครงการที�เกิดขึ�นในการ

แกไ้ขปัญหา  เช่น  การแปรรูปหญา้แฝก  เป็นตน้ ซึ�งเป็นการแสดงใชเ้ห็นถึงกระบวนการบูรณาการ

ในการแกปั้ญหาเรื�องนํ� า    จะเห็นไดว้่าบริบททางสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไปทาํใหชุ้มชนไม่ไดอ้ยู่อย่าง

โดดเดี�ยวอีกต่อไป แต่กลบัตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ มากขึ�น ดงันั�นการอนุรักษท์รัพยากร

นํ� าจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดการจดัการนํ� าอยา่งมีประสิทธิภาพและย ั�งยนื 

 การบูรณาการนํ� า หมายถึง การใช้ การอนุรักษ์นํ� าทั� งนํ� าผิวดินและนํ� าใต้ดิน ทั�งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ เพื�อใหเ้กิดความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรัพยากรนํ� า รวมถึงความตอ้งการใชน้ํ� า

ของระบบนิเวศน์ต่างๆ ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดความเหมาะสมและคุณภาพชีวิตที�ดี ซึ�งในการบูรณาการนั�น

ตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรัฐเป็นเพียงผูใ้หก้ารสนบัสนุน ชี�แนะ ในเรื�องการให้

ความรู้ ความสามารถทางเทคนิคและงบประมาณ เพื�อใหเ้กิดการจดัการนํ� าอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น

ธรรมและยั�งยนื    การบูรณาการนํ� านั�นมีองคป์ระกอบที�สาํคญั 6 ประการไดแ้ก่ 

  1.  ความรู้เกี�ยวกบันํ� า ว่าในแต่ละพื�นที�นั�นมีลกัษณะของนํ� าที�แตกต่างกนัอย่างไร ทั�งนํ� า

จืด นํ� ากร่อย นํ� าผวิดิน นํ� าใตดิ้น นํ� าในที�สูงและบริเวณที�ราบลุ่ม เป็นตน้ 

  2.  ความรู้เกี�ยวกบัการใช้นํ� า ว่านํ� าในแต่ละลกัษณะมีความเหมาะสมกับแต่ละพื�นที�

อยา่งไร 

  3.  ความรู้ความสามารถทางเทคนิค ในการถ่ายเทและควบคุมการไหลของนํ� า 
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  4. บทบาททางการเมืองในเรื�องของการควบคุมและจดัการการใชน้ํ� า  

 5. งบประมาณ ถือไดว้่าเป็นส่วนสาํคญัในการจดัทาํโครงการต่างๆ  

 6. กติกาและธรรมาภิบาลในดา้นการจดัการนํ� า ซึ�งเป็นส่วนสาํคญัในการส่งเสริมให้มี

การจดัการนํ� าอยา่งย ั�งยนื 

 

3. บทวิเคราะห์: ปัญหาปริมาณนํ�ากับแนวโน้มการแก้ไขในอนาคต 

 ปัญหาปริมาณนํ� าในหมู่บา้นเขาเหลก็  พบว่าปัญหาที�เกิดในชุมชนแมว้่าจะส่งผลกระทบต่อ

การดาํรงชีวิตและถูกเลือกขึ�นมาเพื�อร่วมหาทางออกร่วมกัน  แต่ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาที�ไม่

ก่อใหเ้กิดก่อใหเ้กิดผลในเรื�องความขดัแยง้ต่อชุมชน  เนื�องจากในปัจจุบนัผลกระทบจากการขาด

แคลนปริมาณนํ� ายงัจดัอยูใ่นบางฤดูกาลยงัไม่ส่งผลกระทบใหน้ํ� าขาดแคลนแร้นแคน้จนกระทั�งตอ้ง

ออกไปหานอกชุมชน  และชุมชนยงัมีวิธีการในการที�จะจดัการปัญหาดงักล่าวไดร้ะดบัหนึ� งซึ�งทาํ

ใหปั้ญหาดงักล่าวไม่เป็นปัญหาที�คอขาดบาดตาย  หรือทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชน  

 การแกไ้ขปัญหานํ� าไม่เพียงพอของชุมชนเขาเหลก็ที�มีมาตั�งแต่อดีต   พบว่าชุมชนเขาเหล็ก

ไดม้ีการปรับตวัเพื�อหารูปแบบการจดัการและการใชน้ํ� าอยูต่ลอดเวลา จะเห็นไดจ้ากนบัตั�งแต่เริ�มใช้

นํ� าในระบบท่อประปาที�สมาชิกในชุมชนร่วมกนัเป็นผูดู้แลและจดัการท่อ  มีการวางระบบการดูแล

ดว้ยการวางรูปแบบเวรยามในการตรวจตราและซ่อมแซมท่อ  ซึ�งเป็นการวางระบบในการดูแลอย่าง

ไม่เคร่งครัด คือ เป็นระบบเวรยามที�จดักลุ่มแบ่งหนา้ที�กนัดูแลตามวนั และไม่มีขอ้กาํหนดหรือการ

ลงโทษที�ตายตัว   ซึ� งเมื�อนาํมาวิเคราะห์ดูก็พบว่าระบบที�มีเป็นระบบที�เหมาะสมกบัรูปแบบการ

ดาํรงชีวิตของคนในพื�นที�หมู่บา้นเขาเหลก็ที�ตอ้งเขา้ป่าเขา้ไร่เป็นประจาํ ดงันั�นจึงไม่อาจกาํหนดเป็น

กฎเกณฑห์รือเวรยามไดอ้ยา่งตายตวั  และอาจกล่าวไดว้่าระบบการจดัเวรยามดงักล่าวตอบสนองต่อ

ชุมชนอยูใ่นช่วงเวลาหนึ�งคือในช่วงที�ความตอ้งการในการใชน้ํ� าและปริมาณนํ� าหรืออุปสงค์อุปทาน

ของนํ� าประปาภูเขายงัมีเพียงพอต่อกนัอยู ่   

ต่อมาเมื�อระยะเวลาผา่นไปพบว่าการใชร้ะบบเวรยามในการดูแลระบบประปาภูเขาเริ�ม

ไม่ตอบสนองต่อชุมชนอีกต่อไปภายใตบ้ริบทของสังคมหมู่บา้นที�ความตอ้งการใชน้ํ� าเพิ�มมากขึ�น  
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จากสมาชิกชุมชนที�เพิ�มมากขึ�นประกอบกบัรูปการทาํการเกษตรแบบใหม่ไดเ้ริ�มเขา้มาในชุมชน ซึ�ง

ปัจจยัดังกล่าวไดส่้งผลให้เกิดปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอขึ� นในชุมชน  ดงันั�นจึงต้องมีการใช้

บทบาทของผูน้าํเขา้มาร่วมในการจดัการนํ� าระบบประปาภูเขา  กล่าวคือการใชผู้น้าํเป็นผูเ้รียกระดม

และขอความร่วมมือในการดูแลนํ� าประปาภูเขา  ซึ�งเป็นสิ�งที�สะทอ้นให้เห็นถึงการปรับตัวของ

ชุมชนเพื�อแสวงหาการจดัการนํ� าภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงของชุมชน อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีใด

ขึ�นมาเพื�อจดัการนั�นวิธีการที�จะเกิดขึ�นในชุมชนจะตอ้งผา่นระบบคิดและการประเมินคุณค่ามาแลว้

ว่าสิ�งดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความเชื�อของชุมชน 

 จากการหารือร่วมกนัในเวทีชุมชนเพื�อแสวงหารูปแบบในการจดัการนํ� า  พบว่าขอ้เสนอ

ต่างๆ ของชุมชนแสดงให้เห็นไดว้่าชุมชนมีการแสวงหาทางเลือกที�หลายหลายเพื�อเพื�อปรับใชใ้น

การจดัการระบบนํ� าโดยมีการวิเคราะห์และประมวลจากรูปแบบการจดัการในอดีต  เพื�อนาํมาใชใ้น

ปัจจุบนั  กล่าวคือชุมชนมีการเรียนรู้ว่าระบบเวรยามที�เคยใชจ้ะไม่สามารถใชไ้ดใ้นชุมชนอีกต่อไป  

เนื�องจากความเป็นปัจเจกที�เพิ�มขึ�น   แรงงานและเวลาในการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นปัจจยัที�

จะส่งผลต่อการแบ่งเวรยาม  ดงันั�นจึงควรใชร้ะบบจดชื�อใชน้ํ� ารวมทั�งสร้างบทลงโทษขึ�นมาสาํหรับ

ผูที้�ไม่มีส่วนร่วมดูแลระบบนํ� า   เมื�อมีการเสนอถึงการติดมิเตอร์นํ� า    จากการวิเคราะห์พบว่าสมาชิก

ชุมชนไดม้ีการประมวลคุณค่าของระบบมิเตอร์นํ� าซึ�งระบบดงักล่าวแมว้่าจะมีความเหมาะสมกบั

สงัคมพื�นราบที�มีความเป็นปัจเจกสูงแต่อาจกล่าวไดว้่าระบบมิเตอร์นํ� ามีบางส่วนที�ขดักบัสังคมเขา

เหลก็ที�มีความเชื�อว่าผูที้�ให้นํ� ามาคือพญานาค  พระแม่คงคา  ดงันั�นนํ� าจึงเป็นสมบติัส่วนรวมที�ไม่

อาจจาํกดัการใชห้รือนาํมาทาํเป็นสินคา้ได ้  เช่นเดียวกบัเมื�อถึงฤดูแลง้ที�นํ� าหมดวิธีการที�ตอ้งทาํคือ

การเดินทางไปขอฝนกบัพญานาคที�ถ ํ�าธารลอดซึ�งเป็นสิ�งที�คนเขาเหล็กและหมู่บา้นขา้งเคียงเชื�อถือ

และบูชา  ซึ�งความเชื�อและความศกัดิ� สิทธิ� เหล่านี� ระบบมิเตอร์นํ� าไม่สามารถตอบสนองไดท้ั�งหมด

กล่าวคือหากเปลี�ยนมาใชร้ะบบมิเตอร์นํ� านํ� าจะกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ� งที�คนกลุ่มหนึ� งในสังคม

เท่านั�นจะเขา้ถึงได ้  และแมว้่าจะมีระบบมิเตอร์นํ� าแต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหานํ� าไม่พอในหนา้แลง้ได้

เช่นเดียวกับการเดินทางไปขอฝนที�ถ ํ� าธารลอด  ซึ� งเหล่านี� เมื�อได้ผ่านการประเมินคุณค่าและ

ความหมายจากชุมชนเราจึงพบไดว้่าขอ้เสนอดงักล่าวไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคนในชุมชน    

 วิธีการที�ได้จากเวทีชุมชนแสดงให้เห็นถึงบทบาทของชุมชนในการตั�งรับต่อปัญหาดว้ย

การบูรณาการปัญหานํ� าในดา้นต่างๆ  การตั�งรับต่อปัญหาของชุมชนเขาเหลก็ไม่เพียงแต่เป็นการหา
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วิธีการแกปั้ญหาที�มีในปัจจุบนัเท่านั�น  หากแต่เป็นการเตรียมการรับมือไปถึงแนวโน้มของปัญหาที�

จะเกิดขึ�นในอนาคต  ขอ้เสนอที�เกิดขึ�นโดยเฉพาะในเรื�องโครงการอนุรักษป่์าตน้นํ� าแสดงใหเ้ห็นได้

ว่าชาวบา้นเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรที�เชื�อมโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งไม่สามารถแยกออกได ้ ทั�งป่า ดิน 

นํ� า  มีการประเมินในเรื�องความมั�งคงทางทรัพยากรดงันั�นชุมชนจึงไดเ้สนอโครงการอนุรักษ์ป่าตน้

นํ� าดงักล่าวขึ�นมา   รวมทั�งมีกระบวนการจดัการที�เชื�อมโยงทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั  เช่นในเรื�องของ

ความเชื�อเรื� องพญานาคเป็นการตอกย ํ�าถึงคุณค่าและที�มาของนํ� า ความเชื�อเรื� องไมใ้หญ่ที�เป็นการ

อนุรักษป่์าโดยเฉพาะป่าตน้นํ� า   

 กระบวนการหาทางออกที�มีอยู่ของชุมชนบ้านเขาเหล็กนอกจากจะแสดงให้เห็นถึง

วฒันธรรมชุมชนที�มีอยูใ่นบา้นเขาเหล็กแลว้   กระบวนการดงักล่าวยงัเป็นการปรับตวัของชุมชน

เพื�อจะดาํรงอยูใ่หไ้ดต่้อไปและแมว้่าวิธีการที�ไดจ้ากเวที  และจากการร่วมพดูคุยเพื�อหาทางออกนั�น

จะไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลแต่ในทา้ยที�สุดแลว้หากวิธีการดงักล่าวที�มีการเสนอไม่สามารถใชไ้ดใ้นการ

แกปั้ญหาหรือพบว่าปัญหาเรื�องนํ� าในชุมชนยงัไม่สามารถหาทางออกที�เหมาะสมได ้ ในระยะยาว

ชุมชนจะมีการปรับตวัซึ�งเพื�อแสวงหารวมทั�งเลือกวิธีเพื�อจดัการกบัปัญหาดงักล่าวต่อไปในอนาคต     

โดยหน่วยงาน องคก์รต่างๆ มีความสาํคญัในฐานะที�เป็นผูร่้วมใหแ้นวทางและความรู้ต่อชุมชนเพื�อ

เป็นปัจจยัสาํคญัและแรงผลกัดนัในการที�จะมีส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนสังคม ผ่านการคืนอาํนาจ

ของชุมชนในการที�จะมีส่วนร่วมในการตัดสินในเรื�องต่างๆ ของชุมชน  ชุมชนจะไดเ้ป็นผูเ้ลือก

วิธีการที�เหมาะสมในการจดัการทรัพยากรไดต่้อไป   

 

4 .  กระบวนการจัดการนํ�าในอนาคต 

 กระบวนการในการจดัการปัญหานํ� าของหมู่บา้นเขาเหลก็ไดแ้สดงให้เห็นนับตั�งแต่ในอดีต

ว่าชุมชนมีการบูรณาการกระบวนการต่างๆ ภายใตก้รอบวฒันธรรมชุมชนที�มีเพื�อจดัการต่อปัญหา

การใชน้ํ� านบัตั�งแต่ในอดีต ซึ�งถือว่าการใชว้ฒันธรรมชุมชนและความเชื�อ  ประเพณีในการจดัการนํ� า

ไดผ้ลอยูใ่นช่วงระยะเวลาหนึ�ง  แต่แนวโนม้ของปัจจุบนัที�สงัคมต่างๆ มีความร้อยรัดและเชื�อมโยง

กนัมากขึ�น  เราจึงพบเห็นไดว้่าสังคมกะเหรี� ยงของหมู่บา้นเขาเหล็กไดถู้กเชื�อมโยงเขา้สู่ส่วนหนึ� ง

ของสังคมพื�นราบผ่านเทคโนโลยี  การคมนาคม   และระบบตลาดแลว้ในปัจจุบันในฐานะของ

ผูผ้ลิตเพื�อผลิตสินคา้ป้อนสู่ตลาด รูปแบบการผลิตเริ�มเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมขณะที�ความตอ้งการ



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

113

ทรัพยากรนํ� าซึ� งเป็นทรัพยากรที�สําคญัทั�งในการดาํรงชีวิตและการเกษตรกลบัมีแนวโน้มที�เพิ�ม

สูงขึ�น  กระบวนการในการจดัการทรัพยากรโดยใชค้วามเชื�อและวฒันธรรมไม่สามารถตอบสนอง

ต่อชุมชนไดเ้ช่นในอดีตที�ผา่นมาเมื�อสงัคมเป็นแบบปิด  สมาชิกชุมชนส่วนหนึ� งไดม้ีการพูดถึงการ

เตรียมการสําหรับในอนาคต  เนื�องจากความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรนํ� าและ

ทรัพยากรอื�นๆ รวมทั�งตระหนักว่าการมองหาแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบประปาภูเขา  โดยใช้

แนวทางที�ชุมชนมีส่วนร่วม แนวทางของวฒันธรรมชุมชน หาขอ้สรุปร่วมกนั  ออกมาเป็นโครงการ

สาํหรับแกไ้ขปัญหานั�น  อาจยงัไม่พอสาํหรับการแกไ้ขและพฒันาระบบการจดัการนํ� าประปาภูเขา 

ใหย้ ั�งยนื    เราจึงพบว่านอกจากการบูรณาการกระบวนการและความรู้ในการจดัการเรื�องนํ� าที�ได้

กล่าวมาขา้งตน้แลว้  ธรรมาภิบาลเรื�องนํ� าก็เป็นอีกกระบวนการที�ชุมชนไดม้ีการกล่าวถึง  ในที�นี� แม้

ไม่เป็นการกล่าวถึงโดยตรง  หากแต่วิธีการที�ชุมชนนาํเสนอและกระบวนการที�ชุมชนตอ้งการได้

แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการจดัการทรัพยากรภายใตร้ะบบสังคมที�เริ�มเปลี�ยนแปลงเชื�อมโยงกบั

สงัคมภายนอกมากขึ�น   ซึ�งเราอาจตอ้งนาํแนวคิดเรื�องธรรมาภิบาลนํ� า มาวิเคราะห์ชุมชนเขาเหล็ก 

เพื�อสามารถอธิบายการพฒันาชุมชนเขาเหลก็ เรื�องการหาแนวทางแกไ้ขระบบประปาภูเขา 

 ก่อนอื�นจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องธรรมาภิบาลนํ� า  ในที�นี�  หมายถึง  

การใชก้ลไกต่างๆ ในการจดัการ พฒันา แหล่งนํ� าและระบบท่อ   ซึ�งมองกลไกออกไดเ้ป็น 3 ดา้น 

ไดแ้ก่  1. กลไกเชิงสถาบนั  เช่น องคก์รทางการปกครองทอ้งถิ�น หรือชุมชน 2. กลไกเชิงนโยบาย 

เช่น โครงการพฒันา   แผนงานเพื�อพฒันาหรือ แผนแม่บทชุมชน  และ 3.กลไกเชิงกฎหมาย  ซึ�งเป็น

กลไกในระบบการบงัคบัใช้ให้เกิดผลจากนโยบาย  โดยที�กลไกทั�ง  3  ด้านนี� จะทาํงานร่วมกัน 

กล่าวคือ จะมีความเป็นพลวตัรเกื�อต่อกนั   โดยกลไกเชิงสถาบนัจะอยูใ่นการปฏิบติัหรือนาํไปสู่การ

ปฏิบติัตามกลไกเชิงนโยบายหรือแผนงานและโครงการ  ซึ�งกลไกเชิงสถาบนัยงัเป็นผูก้าํหนดกลไก

ส่วนนี�ดว้ย  สุดทา้ย กลไกทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก็จะมาสนบัสนุนในส่วนนี� ใหเ้กิดผล   

 จากการมองผ่านแนวคิดเรื� องธรรมาภิบาลนํ� า จากชุมชนเขาเหล็ก  ในขั�นตอนของ

วตัถุประสงคก์ารศึกษาในขอ้ที� 3 ที�มุ่งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาระบบประปาภูเขา จะเห็นได้

ว่า  ชุมชนเริ�มเขา้สู่ขั�นตอนการก่อรูปเกิดเป็นกลไกเชิงสถาบนัที�จะร่วมกนัทาํหนา้ที�ในการดูและนํ� า

ระบบประปาภูเขา  ดว้ยเหตุที�ชุมชนไดผ้่านเวทีการพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และเรียนรู้การ

แกไ้ขปัญหาเรื�องนํ� า  มีการวิเคราะห์ถึงจุดดี  จุดดอ้ยของวิธีการในอดีต  รวมทั�งความเป็นไปไดข้อง
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การประยกุตใ์ชเ้ครื�องมือต่างๆ ทั�งจากภายในและภายนอกเพื�อจดัการเรื�องนํ� า โดยหากพิจารณาแลว้   

จะพบว่า มีการสร้างแนวทางทั�งในเชิงสถาบนั  นั�นคือวางกลุ่มคนที�จะทาํหน้าที�เป็นผูร่้วมดูแลและ

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  และมีการริเริ�มกลไกเชิงนโยบายดว้ยการวางแนวทาง  โครงการใน

เรื�องการใชน้ํ� า ระบบจดชื�อใชน้ํ� า  ที�เป็นรูปธรรมมากขึ�นจากในอดีต 

 กลไกเชิงนโยบายที�ชุมชนไดเ้กิดขึ�นก็คือ  โครงการที�เป็นทางออกของการแกไ้ขปัญหาที�ผู ้

ศึกษาได้สะท้อนสู่ชุมชน และชุมชนก็ร่วมกันหาทางออก โครงการหรือนโยบายดังกล่าว 

ประกอบดว้ย 1. โครงการปลกูจิตสาํนึกในการใชน้ํ� า  และการอนุรักษป่์าตน้นํ� า และ 2. การสร้างฝาย

ถาวร  จะเห็นไดว้่า การเกิดกลไกเชิงนโยบายนั�น  มิไดเ้กิดเฉพาะขอ้เสนอ  หากแต่ชุมชนไดม้ีการ

วางแผนงานในการปฏิบติัสาํหรับนโยบายหรือโครงการดงักล่าวนั�นดว้ย เพื�อเป็นแรงขบัเคลื�อนให้

การปฏิบติัเกิดผลสมัฤทธิ�   ผา่นแผนแม่บทชุมชน 

 สาํหรับความชัดเจนในกลไกด้านกฎหมาย  เพื�อจะบังคบัใช้สาํหรับชุมชนเขาเหล็กอาจ

กล่าวไดว้่า  ยงัไม่ชดัเจนเท่าที�ควร เนื�องจาก  การมองการแกไ้ขปัญหาตามกรอบของธรรมมาภิบาล

นํ� า ชุมชนยงัอยูใ่นช่วงการก่อรูปและขบัเคลื�อน  แต่ยงัไม่เขา้สู่การปฏิบติัจริง  เพราะอยูใ่นช่วงศึกษา

ผลกระทบและข้อมูลความรู้ในการอนุรักษ์  โดยแนวทางดงักล่าวจาํตอ้งผ่าน  กลไกสถาบันใน

ลาํดบัต่างๆ ต่อไป  เช่น ชุมชนหรือเวทีประชาคม  และองค์กรของรัฐ  เช่น องค์การบริหารส่วน

ตาํบล หรือทางอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เป็นตน้ ซึ�งหากการทาํงานของกลไกเชิงสถาบนั

และเชิงนโยบายสามารถขบัเคลื�อนไปไดอ้ยา่งเต็มที�  และปฏิบติัออกมาเป็นรูปธรรม  ก็สามารถเกิด

กลไกทางกฎหมายเพื�อบงัคบัการปฏิบติัตามนโยบายหรือโครงการได ้

 ขอ้สงัเกตก็คือ  ชุมชนเหล่านี�  มีโอกาสที�จะผลกัดนัและขบัเคลื�อนโครงการที�เกิดจากเวทีที�ผู ้

ศึกษาจดัขึ�นได ้ ถึงแมก้ลไกทางกฎหมายจะยงัไม่มีชดัเจน แต่ดว้ยการที�ชุมชน มองปัญหาเรื�องของ

นํ� าหรือทรัพยากรของชุมชน  เป็นเรื�องของวฒันธรรม และประเพณีเพื�อการอนุรักษ์นํ� าที�มีอยู่เต็ม  

และมองประเพณีดงักล่าวเป็นเรื�องของวิถีชีวิต  ดงันั�นกลไกทางกฎหมายอาจทาํงานดว้ยระบบของ

ประเพณีวฒันธรรมด้วยได้  กอปรกบัชุมชนเชื�อฟังผูน้าํ ดังนั�นการบังคบัใช้ ผ่านผูน้ ําก็เป็นอีก

หนทางหนึ�งที�จะสามารถก่อใหเ้กิดผลเชิงรูปธรรมได ้
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 จากการที� ชุมชนร่วมกันและต้องการหาทางออกเกี�ยวกับนํ� า  ฉะนั�นแลว้การมองการ

แกปั้ญหาผา่นแนวคิดเรื�องธรรมาภิบาลนํ� าผา่นกลไกทั�ง 3 นั�น อาจกล่าวไดว้่า ชุมชนไดเ้ริ�มมองเห็น

ถึง หลกัการของการจดัการนํ� า  ตามหลกัธรรมาภิบาลนํ� า  หรือสิ�งเหล่านี� มีอยู่ในชุมชนเองอยู่แลว้  

เพียงแต่ยงัไม่เป็นระบบ  ความรู้ที�ชุมชนจะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใน

ขั�นตอนต่างๆ แลว้  ร่วมกบัผูศ้ึกษา  แต่ชุมชนเองมิไดรั้บการบอกกล่าวดว้ยการมองจากสายตาคน

นอกแต่อย่างใดตรงกันข้ามชุมชนก็มีสิ� งที� ดีหรือความรู้ที� เป็นของชุมชนเองอยู่แล้ว  ซึ� งก็คือ

วฒันธรรมชุมชน 

 การมองแนวคิดธรรมาภิบาลผา่นทั�ง 3 กลไก ดงักล่าวนั�น จาํเป็นตอ้งมีโจทยห์รือเป้าหมาย

ของการจดัการและพฒันา  จึงเป็นเรื�องที�ชุมชนต้องมองบทบาทความสําคัญขององกรต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง กล่าวคือ  

  1.  ชุมชนจะต้องมองเรื� องปัญหานํ� าเป็นปัญหาสาธารณะ โดยมองว่าเป็นปัญหาที�

เกี�ยวขอ้งกนัทุกฝ่ายและทุกฝ่ายมีหนา้ที�ร่วมกนัที�จะจดัการกบัปัญหาเหล่านี� ร่วมกนั เพราะยงัไม่ได้

มองปัญหานํ� าเป็นเรื�องของชุมชน เพียงเริ�มรู้สึกที�จะตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว       

  2.  การแกไ้ขปัญหาระบบนํ� าประปาภูเขา  จาํเป็นตอ้งดึงสมาชิกหรือเครือข่ายที�ทาํงาน

บนพื�นฐานของปัญหาเดียวกนัมาทาํงานร่วมกนั  เพื�อเกิดพลงัในการต่อรองของภาคีเครือข่าย  เช่น 

ในชุมชนเขาเหลก็ จาํตอ้งดึงเอาทั�งชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  นกัวิชาการมาร่วมกนัทาํงาน 

  3.  การแกไ้ขปัญหาจาํเป็นตอ้งมาระบบนํ� าเป็นองค์รวม มิใช่แค่มองเรื�องประปาภูเขา

เท่านั�น หากแต่ตอ้งมองถึงลาํนํ� าแม่ภู ที�มีตน้กาํเนิดจากนํ� าตกผ่านลาํห้วย และไหลไปยงัหมู่บา้น

อื�นๆ จึงจะจาํเป็นตอ้งมองปัญหาแบบองคร์วมคือ ทรัพยากรนํ� าที�คาํนึงถึงทั�งคุณภาพและปริมาณนํ� า 

เช่น การมองการอนุรักษน์ํ� าผา่นการลดใชส้ารเคมีในไร่เกษตรที�ลาดเอียง 

  4.  การแก้ไขปรับปรุง ระบบกฎหมายให้เหมาะสมกับพื�นที�ตามบริบททางสังคม 

วฒันธรรมประเพณี และความเชื�อ กล่าวคือ ชุมชนเขาเหลก็อาจใชร้ะบบการบงัคบัใชห้รือกฎหมาย 

ออกมาบงัคบัในรูปของวฒันธรรม ประเพณีที�ชุมชนมีอยู่แต่เดิม ซึ�งผ่านการถ่ายทอดเป็นช่วงเวลา

ต่างๆ เพียงแต่ตอ้งมีการปรับปรุงและผลิตซํ�า เพื�อใหก้ระบวนการทางการบงัคบัใชส้ามารถดาํรงได้

เหมาะกบับริบทของชุมชน 
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  5.  กลไกทางดา้นนโยบายจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงแหล่งทุน ในการดาํเนินโครงการซึ�ง

แหล่งทุนที�ชุมชนสามารถดาํเนินการหาได ้ในชุมชนเขาเหล็ก ที�เด่นชดัจะอยู่ในรูปขององค์กรรัฐ

และเอกชน เสนอผ่านแผนแม่บทชุมชน ในการตั�งงบประมาณเรื� องต่างๆ ซึ�งมีที�รองรับโครงการ

เหล่านี�  

  6.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เห็นอีกวิถีทางหนึ� งที� ชุมชนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง 

ดว้ยเหตุที�ว่า หากชุมชนมองปัญหาเป็นเรื�องสาธารณะ ฉะนั�นการแกไ้ขและการป้องกนั ย่อมเป็น

เรื�องของชุมชน และชุมชนจาํตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการระดบัต่างๆ ตั�งแต่ศึกษาปัญหา ศึกษา

วิธีการแกไ้ข วางแผนปฏิบติั รวมทั�งติดตามผล เพื�อให้การปฏิบติัในการแกไ้ขเป็นเรื�องของชุมชน

โดยชุมชน เมื�อชุมชน ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม 

  7.  การแกไ้ขปัญหา ที�สาํคญัที�สุดคือ การมองปัญหาว่าเป็นเรื�องสาธารณะ ตามที�กล่าว

มาขา้ง แต่ที�สาํคญักว่านั�นคือ การมองเพิ�มเติมกบัปัญหานั�น ดว้ยจิตสาํนึกสาธารณะว่าจาํเป็นตอ้งให้

ความสาํคญัร่วมกนั   อนัเป็นตน้กาํเนิดของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย   

  8.  ชุมชนและกลไกเชิงสถาบนัจาํเป็นตอ้งเกิดกระบวนการพฒันา แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย  ทั�งความรู้ทางด้านการพฒันาและประสบการณ์ เพื�อจะไดเ้กิด

ทกัษะและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปฏิบัติจริงในนโยบายหรือโครงการในการแก้ไขปัญหา

ออกมาสู่รูปธรรม  เช่น ในชุมชนเขาเหลก็ จะมีการศึกษาดูงาน  ในตวัอยา่งปัญหา เดียวกนัในชุมชน

อื�นๆ  และมีการแลกเปลี�ยนความรู้ผา่นเวทีชาวบา้นร่วมกนั 

 ทั�งหมดนี�จะเป็นกระบวนการของแนวคิดธรรมาภิบาลนั�น  ที�สามารถผลกัดนัใหก้ารพฒันา

แกไ้ขปัญหาเรื�องนํ� า  ประปาภูเขาในชุมชนเขาเหลก็สามารถทาํไดจ้ริงและเกิดรูปธรรม พร้อมทั�งมี

การจดัการที�ดี เพื�อใหผ้ลที�เกิดขึ�นออกมาสู่ภาคปฏิบติัที�ย ั�งยนืในที�สุด และทา้ยที�สุดที�นี� กระบวนการ

ภายใตธ้รรมาภิบาลนํ� านบัว่าเป็นการคืนกรรมสิทธิ� ส่วนร่วมให้แก่ชุมชน  เนื�องจากกระบวนการมี

ส่วนร่วมและการแก้ปัญหาแบบองค์รวมคือส่วนสําคัญที�จะผลกัดันให้คนในชุมชนเขาเหล็ก

ตระหนกัและเป็นผูด้าํเนินการในการใชท้รัพยากรของตน เรื� องดงักล่าวเป็นอีกหนึ� งแนวทางที�จะ

นําไปสู่การจัดการนํ� าซึ� งเป็นทรัพยากรหลกัของชุมชนเพื�อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองต่อสมาชิกชุมชนไดต่้อไปทั�งเพื�อการดาํรงชีพ  และการหารายไดใ้นอนาคต 
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5. ความรู้ที�ได้จากการศึกษาวิจัย 

 5.1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานํ� าประปาภูเขาในหมู่บ้านเขาเหล็ก 

สามารถเพิ�มระดบัความร่วมมือจากชาวบา้นเพิ�มขึ�นได ้ในกระบวนการมีส่วนร่วมระดบัต่างๆ (ตาม

ภาคผนวกง.การมีส่วนร่วม) โดยอาศยัการกระตุน้จากผูน้าํทั�งที�เป็นและไม่เป็นทางการ เนื�องจาก

กรอบวฒันธรรมของชุมชนมีลกัษณะการเชื�อฟังนับถือกลุ่มผูน้าํดงักล่าว  ที�สาํคญัคือ ผูน้าํเหล่านี�

ตอ้งกระตุน้ความรู้สึกของชุมชนที�มีต่อเรื�องปัญหานํ� าประปาภูเขา ใหเ้ป็นปัญหาสาธารณะ ที�ทุกคน

มีส่วนในการรับผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรนํ� าของหมู่บา้น ต่อมาจาํเป็นตอ้งมอบ

บทบาทและยอมรับศกัยภาพของชาวบา้นทุกคนในการหาทางออกของปัญหา ทั�งนี� โดยเชื�อว่า 

ปัญหาที�เกิดจากชุมชน ชุมชนเองจะเขา้ใจและสามารถหาทางออกของปัญหาไดดี้ที�สุด ตามแนวคิด

วฒันธรรมชุมชน 

 5.2  แนวโนม้ในอนาคต ผูศ้ึกษามีความเห็นว่า ความตอ้งการการใชน้ํ� าของคนในชุมชนจะ

เพิ�มมากขึ�น ความรุนแรงของความขดัแยง้ก็ย่อมเพิ�มมากขึ�นตามมาดว้ย  ดงันั�นผูน้าํชุมชนควรจึง

ตอ้งมีบทบาทที�สาํคญัในการเป็นผูน้าํในการหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน ตาม

ลกัษณะขอ้เสนอที�เสนอในขอ้ที� 1.เพื�อให้เกิดการสร้างกฎเกณฑ์การใชน้ํ� าที�ปฏิบติัได ้รวมถึงการ

สร้างกลไกการจดัการนํ� าอยา่งเป็นระบบ  โดยเฉพาะการนาํประเพณีและจิตสาํนึกในการใชน้ํ� าที�ทาํ

อยูเ่ป็นประจาํทุกปีมาพฒันาปรับปรุงใหม่ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตที�เปลี�ยนไป หรือเรียกกว่านาํมา

ผลิตซํ�า (reproduction) เพื�อใหเ้ป็นมาตรการในการควบคุมดา้นความตอ้งการในการใช ้และความ

รับผดิชอบร่วมกนัในปัญหาทรัพยากรนํ� าของหมู่บา้น 

 5.3   ในกระบวนการหาทางออกของปัญหานํ� าประปาภูเขาของชุมชน นอกจากการที�ชุมชน

เป็นฝ่ายหาทางออกซึ�งเป็นบทบาททางตรงแลว้ ชุมชนอาจใชก้ระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้แบบ

แผนในการหาทางออกของปัญหาที�ย ั�งยนื โดยเริ�มจากการศึกษาชุมชนตน้แบบที�มีลกัษณะปัญหา

ใกลเ้คียงกนั พร้อมนาํบทเรียนที�ไดน้ั�นมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัชุมชน ตามลกัษณะการบรูณาการ

ปัญหา ซึ�งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้นี�  อาจไดรั้บความร่วมมอืจากภาคภาคีเครือข่ายของหมู่บา้น ทั�งที�

เป็นองคก์รของภาครัฐในพื�นที�และนอกพื�นที� รวมทั�งภาคเอกชนมาศึกษาแลกเปลี�ยนความรู้ร่วมกนั 

ทั�งนี� จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ชุมชนจะตอ้งเป็นแกนหลกัในการตดัสินใจ มิใช่การรับการชี�นาํโดยขาดการ
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วิเคราะห์พิจารณา ดงัเช่น โครงการหรือนโยบายของภาครัฐเช่นในอดีต และผลที�จะตามมากคื็อ 

ความเขม้แข็งของชุมชน 

 5.4 ในอนาคตชุมชนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรนํ� าของหมู่บา้น มิใช่การ

แกไ้ขปัญหาอยา่งเดียวอีกต่อไป โดยอาจนาํแนวคิดเรื�องธรรมาภิบาลนํ� ามาเป็นหลกัในการคิด

วิเคราะห์ แนวทางในการจดัการระบบและกลไกของทรัพยากรนํ� าของหมู่บา้น เพื�อใหเ้กิดความย ั�ง

ยนื พร้อมทั�งมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื�อง ทั�งที�เป็นโครงการในการแกไ้ขปัญหาเรื�อง

นํ� าประปาภูเขา และการอนุรักษท์รัพยากรนํ� า 

5.5   จากการศึกษาในประเด็นทางออกของปัญหาทรัพยากรนํ� าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ของ

หมู่บ้าน หากมองผ่านแนวคิดความย ั�งยืนของการแก้ไขในเรื� องธรรมาภิบาลนํ� า ผูศ้ึกษามีความ

คิดเห็นว่า ในแง่การเกิดสถาบนัเพื�อรวมตวักนัแกไ้ขปัญหาของชาวบา้น จาํเป็นตอ้งเกิดขึ�นโดยเริ�ม

จากการเรียนรู้ร่วมกนั มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์จากทั�งภายในหมู่บา้นดว้ยกนัและภายนอก

หมู่บา้น 

 การเรียนรู้ ให้ความรู้ และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ร่วมกนัจะทาํให้ชาวบ้านเขา้ใจและ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัญหาดงักล่าวเกิดขึ�นในชุมชนและทุกคน

ต่างเป็นส่วนหนึ�งของปัญหา หากเกิดกระบวนเรียนรู้ ปัญหาที�เกิดขึ�นก็จะถูกยกระดบัมาเป็นปัญหา

สาธารณะ ไม่ใช่แค่ปัญหาที�ผูศ้ึกษาไดท้าํการศึกษาเท่านั�น กระบวนการเรียนรู้ ใหค้วามรู้ ดงักล่าวจะ

ทาํให้ชุมชน สามารถหาทางออกของปัญหาร่วมกนั และบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ของชุมชน 

รวมทั�งบริหารงานพฒันาที�ชุมชนจดัทาํไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 ระดบัการเรียนรู้ร่วมกนัและการใหค้วามรู้ในชุมชนสมควรใหค้วามสาํคญักบัชาวบา้นทุก

ระดบั ซึ�งจากประสบการณ์ในพื�นที�ผูศ้ึกษาพบว่า อาจเริ�มจากแกนนาํและคณะกรรมการหมู่บา้น 

และขยายการเรียนรู้ร่วมกนัไปสู่ชาวบา้นทุกๆ คน ที�สาํคญัที�สุดกคื็อกลุ่มเยาวชนที�จะเป็นกลุ่มคน

รุ่นใหม่และมีส่วนรับรู้ปัญหาของหมู่บา้น นอกจากนี�จาํเป็นที�จะตอ้งมีกลุ่มต่างๆ ของหมู่บา้นที�จะมี

ส่วนร่วมในการใหค้วามรู้และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เช่น วดั อบต. หรือโรงเรียน  

 จากการเรียนรู้และใหค้วามรู้ รวมทั�งแลกเปลี�ยนประสบการณ์จากภายนอกจะมีส่วนทาํให้

ชุมชนสามารถเลือกรับและปรับใหเ้หมาะสม สาํหรับสิ�งที�จะเขา้มาในหมู่บา้นตามที�กล่าวขา้งตน้ ซึ�ง
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จะเห็นไดว้่าในที�สุดแลว้การใหค้วามรู้และการยกระดบัการตดัสินใจของหมู่บา้นจะเป็นการทาํงาน

ไปควบคู่กันและส่งเสริมกัน ผลที�ตามมาก็คือ ความเข้มแข็งของสถาบันของชุมชน ที�สามารถ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสงัคมได ้ซึ�งจะส่งผลให้เกิดทิศทางในการพฒันา การแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชน การกาํหนดนโยบายที�เป็นของตนเอง และสามารถพึงพาตนเองไดใ้นที�สุด  

 ทั�งหมดนี�จะเท่ากบัสร้างพลงัใหก้บัหมู่บา้น ซึ�งหมู่บา้นจะเป็นฝ่ายตั�งรับและกลั�นกรองสิ�ง

ต่างๆ ทั�งความเจริญ ความรู้ เทคโนโลยใีหม่ๆ รวมทั�งปัญหาต่างๆ ที�เขา้แฝงมากบัการพฒันา ทั�งนี�

แต่เดิมหมู่บา้นจะเป็นฝ่ายที�รับทุกสิ�งที�เขา้มาตลอด โดยทศันะของชาวบา้นจะมองคนภายนอกที�เขา้

มาคือ ผูน้าํความเจริญมาให ้ แต่ปัจจุบนัชาวบา้นมิไดป้ฏิเสธความเจริญหรือที�เกี�ยวกบังานชิ�นนี� คือ 

แนวทางการจดัการเรื�องทรัพยากรนํ� า จากภายนอก แต่ชาวบา้นจะเป็นผูค้ดักรองสิ�งต่างๆ ที�เขา้มา 

และสามารถเลือกที�จะรับตวัอยา่งงานพฒันาหรือแนวทางการพฒันาจากภายนอกหมู่บา้น เช่น 

นโยบายจากรัฐ ระเบียบของอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือทศันะมุมมองของนกัวิชาการ แลว้นาํ

สิ�งที�เลือกรับมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัวิถีชีวิตของชุมชน ภายใตก้รอบวฒันธรรมของชุมชน  
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สื�ออิเลก็ทรอนิกส์. การจดัการทรัพยากรพื�นที�ลุ่มนํ�าคลองรัตภูม ิ( ตอนบน). (ออนไลน์) เขา้ถึงวนัที� 

3   สิงหาคม. เขา้ถึงไดจ้าก2550. 

http://www.southhpp.org/index.php?file=forum&obj=forum(1371)&PHPSESSID=c76fc

810edd6ebb225ddcdfc4eae606c  

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์.หน่วยจดัการต้นนํ�าดอยตุง. (ออนไลน)์ เขา้ถึงวนัที� 15   สิงหาคม. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.doitung.go.th/watersource/index.htm 

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์.การจดัการนํ�าโดยระบบเหมอืงฝายของชุมชน บ้านห้วยอค่ีาง ตาํบลแม่วนิ อาํเภอ

แม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่, บทความในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมย ั�งยนื

ภาคประชาชน. 

(ออนไลน์) เขา้ถึงวนัที� 15 สิงหาคม2550. เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.codi.or.th/nature/area_work/north/maewang.htm 

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์.มองภาพรวมวิกฤตการณ์จัดการทรัพยากร, บทความวิชาการมหาลยัเที�ยงคืน. 

(ออนไลน์) เขา้ถึงวนัที� 15 สิงหาคม2550. เขา้ถึงไดจ้าก

http://midnightuniv.org/midnight2545/document95260.html 
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ภาคผนวก ก. แนวความคิด 

ภาคผนวก ก.1 แผนความคดิ 

 โครงสร้างหลกัของงานคือ ความเชื�อเรื�องของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการแกไ้ขปัญหาระบบ

ประปาภูเขา โดยเฉพาะแนวคิดเรื� องวฒันธรรมชุมชน ซึ� งอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น

ทางออกของปัญหาการจดัการระบบประปาภูเขาที�เหมาะสมกบัชุมชน 

 ผูศ้ึกษาจะแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ขั�นตอนไดแ้ก่  

• ขั�นตอนการรวบรวมขอ้มลูปัญหาประปาภูเขาและการจดัการปัญหา 

• ขั�นตอนกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

• ขั�นตอนทดลองดาํเนินการแกไ้ข 

 ผูศ้ึกษาจะเน้นไปที� 2 ขั�นตอนแรก ซึ� งขั�นตอนที� 3 จะเป็นการนําเสนอขอ้มูลที�มาจาก

กระบวนการในขั�นตอนที� 2 เพื�อใหก้บัชุมชนไดด้าํเนินการในลาํดบัต่อไป 

ขั�นตอนการรวบรวมข้อมูลปัญหาประปาภูเขาและการจดัการปัญหา มีดงันี�   

 1.  ศึกษาปัญหาระบบประปาภูเขา 

- ตน้นํ� า 

- ระบบการจ่ายนํ� าและท่อ 

- การใชน้ํ� า 

 2.   ศึกษาสาเหตุของปัญหา 

- จากตน้นํ� า เช่น ขยะ นํ� าแหง้ 

- จากระบบจ่ายนํ� าและท่อ เช่น ท่อแตก ท่อตนั ท่อขาด 

- จากการใชน้ํ� า เช่น บา้นพกัโฮมสเตย ์การใชน้ํ� าจากท่อหลกั การใชน้ํ� าในสวนผลไม ้

 ในขั�นตอนนี�จะใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก แบบบนัทึกการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม

ในการเก็บขอ้มลู ซึ�งจะมีระยะเวลาในการดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 22-28 ตุลาคม 2550 

 3.   การจดัการปัญหา 

- แนวทางการจดัการเดิมที�แกไ้ขได ้
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- แนวทางการจดัการที�แกไ้ขไม่ไดแ้ละความคิดเห็นของชาวบา้นในประเด็นการแกไ้ข 

 ในขั�นตอนนี� จะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มลู ซึ�งจะมีระยะเวลาในการดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 22-28 ตุลาคม 2550 
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: การเกรงกลวัในเรื�องของผี จึงเอาความ

กลวันั�นมาอนุรักษน์ํ�าและเชื�อวา่ ผีเป็นผูใ้ห้

กาํเนิดตน้นํ�า 

- การจดัการเรียนรู้ 

- เวทีแลกเปลี�ยน

ประสบการณ ์

- ปฏิเสธรัฐ  ประตูนํ� าแพรกหนามแดง ,การกลบัไปใชรู้ปแบบการจดัการนํ� าเดิม 

- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ประเพณีเลี�ยงผฝีาย 

- ยกระดบัความรู้จากชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนาํไปปฏิบตั ิ แอแวร์ 

- สร้างนโยบายสาธารณะในการบริหารจดัการทพัยากรนํ�าโดยใชว้ฒันธรรม  แกฝาย 

 

Focus Group ระหว่างชาวบา้น องคก์รภายนอก และ

ผูน้าํ ตวัชี� วดัร้อยละ 60 ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาและให้

ความคิดเห็น 

แสวงหารูปแบบการจดัการที�เหมาะสม 

สนทนา/ร่วมกนัวิเคราะห์

อภิปราย/จดัเวทีชาวบา้นฯลฯ 

กระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ไดรู้ปแบบที�ชุมชนตอ้งการแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

ภาคผนวน ก.2  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การจดัการระบบประปาภูเขา 

ไม่ได ้

ได ้

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ไม่มี

มี

- ร่วมกนัคน้ควา้งศึกษาปัญหา 

- ร่วมกนัคิดหารูปแบบวิธีการแกไ้ข 

 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการแกไ้ขปัญหาระบบประปาภูเขา ,การใช้

วฒันาธรรมชุมชนในการแกปั้ญหานํ� าระบบประปาภูเขา  

 

แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 

• กฏจารีตประเพณี วฒันธรรม 

• ค่านิยม ความเชื�อ ศาสนา 

o การประณาม หรือลงโทษตามจารีตของ

ทอ้งถิ�น 

o การปรับสินไหม สูญเสียทรัพยากร 

o ระบบอาวุโส ¡ความรู้เบื�องหลงั 

o ผีฝาย  

o ขาดการมส่ีวนร่วม 
o ไม่มีองคก์รหน่วยงานมาสนบัสนุน 
o ขาดจิตรสาํนึกในการใชน้ํ�า 
o ขาดการยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
o การแทรกแซงของรัฐ 
o มลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม 
o นํ�าไม่มีคุณภาพ  มีการตกตะกอน 

แหล่งนํ�า 

ระบบนํ�า 

การใชน้ํ�า 

แนวทางการจดัการเดิมที�แกไ้ขได ้

แบบบนัทึกการสนทนา 

แนวทางการจดัการเดิมที�แกไ้ขไม่ได ้

ความคิดเห็นของชาวบา้นต่อการแกไ้ข 

การรวบรวมขอ้มูล(ปัญหาประปา  และการจดัการปัญหา) 

แบบสํารวจ 

 

ปัญหาการใชน้ํ�า 

 

 

 

การจดัการ 

- ปัญหาปริมาณนํ�า 

- ปัญหาคุณภาพนํ�า 

- คุณภาพท่อ 

- การจดัการ 

- อุปโภค 

- บริโภค 

- การเกษตร 

• ปัญหาที�จดัการไม่ได ้

• สาเหตุที�จดัการไม่ได้ 
 

- แหล่งนํ�า 

- ปัญหาระบบนํ�า 

- การใช ้

- เหมืองฝาย         - ขดุลอกหนองนํ�า    - อ่างเกบ็นํ�า         

- ขดุสระ              -   ขดุคลอง       -    พิธีกรรมเลี�ยงผีฝาย 

- การร่วมกนัตีฝายทุกๆปี    -  การเสาะหาแหล่งนํ�าโดยใช้

ภูมิปัญญา ทาํนบก ั�นนํ�า,เขื�อนก ั�นนํ�า 

 

o  แต่งตั�งผูอ้าวุโสของ

ทอ้งถิ�นเป็นผูบ้ริหาร

จดัการนํ� า 

o ขุดคลองขุดศระ 
o จารีตและศลีธรรม 
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ภาคผนวก ข. ขั�นตอนการทําวิจัยและตัวชี�วัด 

ภาคผนวก ข.1  ขั�นตอนกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ มีขอบเขตและวิธีการศึกษาดงันี�  

 1. แสวงหารูปแบบการจดัการที�เหมาะสม ซึ�งจะไดเ้ป็นขอ้มูลที�โยงไปใชใ้นขั�นตอนที� 3 

ของการศึกษา 

 2. ตวัชี� วดัในกระบวนการแลกเปลี�ยนวดัจาก ความร่วมมือของชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60 

ของผูเ้ขา้ร่วมในเวทีสนทนาหรือเวทีชาวบา้น 

 3. เวทีชาวบา้นเป็นเวทีแลกเปลี�ยน วิเคราะห์ อภิปรายในประเด็นปัญหา ซึ�งเวทีจะเป็นเวที

ยอ่ยของแต่ละพื�นที�แลว้จึงนาํความคิดเห็นมารวมเพื�อสรุปความคิดเห็นทั�งหมด  

 ในขั�นตอนนี�จะใชก้ารสนทนากลุ่มและใชแ้บบบนัทึกการสนทนากลุ่มในการเก็บขอ้มูลซึ�ง

จะมีระยะเวลาในการดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 24-28 ตุลาคม 2550 

ขั�นตอนเสนอผลการศึกษาแก่ชุมชน มีขอบเขตและวิธีการศึกษาดงันี�  

  1.  นาํรูปแบบที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 2 มานาํเสนอใหก้บัชุมชน ในขั�นตอนนี� จะมีระยะเวลาใน

การดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 30 -  31  ตุลาคม 2550 
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ภาคผนวก ข.2 ตารางการปฏบิัตงิาน 

กิจกรรม 

22 

ต.ค. 

(1) 

23 

ต.ค. 

(2) 

24 

ต.ค. 

(3) 

25 

ต.ค. 

(4) 

26 

ต.ค. 

(5) 

27 

ต.ค. 

(6) 

28 

ต.ค. 

(7) 

29 

ต.ค. 

(8) 

30 

ต.ค. 

(9) 

31

ต.ค. 

(10) 

1

พ.ย 

(11) 

ขั�นตอนที�1  เกบ็ขอ้มูล 

1.1 ค้นหาก ลุ่ มแ นว ร่ว มโดยใช้วิ ธี

Snowball Sampling โดยมีกลุ่ม 

           

1.2 สัมภาษณ์ทั� งแบบเจาะลึก และไม่

เจาะลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการ

บันทึก พร้อมทั� งสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม  

           

1.3  ประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วม

ประชุม 

           

ขั�นตอนที�2 รวบรวมและวิเคราะห ์

2.1 รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาและ

วิธีการจดัการปัญหาการจดัการนํ�า 

           

2.2  ระดมความคิดอย่างมีส่วนร่วมเพื�อ

แสวงหาความร่วมมือและรูปแบบการ

จัดการนํ� าที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

           

ขั�นตอนที�3 

4.1 สรุปผลการศึกษาใหก้บัชุมชน 

           

4.2 นาํเสนอข้อมูลทั�งหมดแกอ่าจารย์ผู้

คุมสนาม 
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ภาคผนวก ข.3 ตวัชี�วดั 

1. ตวัชี�วดัความสําเร็จของการศึกษา 

• ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาสามารถตอบโจทยว์ิจยั และครบถว้นตามวตัถุประสงค์หรือ

ประเด็นศึกษา 

• เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษา 

• ผลการศึกษาที�เกิดขึ�นสามารถเกิดประโยชน์กบัชุมชน และชุมชนเห็นคุณค่าอนันาํไปสู่

การพฒันาที�ต่อเนื�องและย ั�งยืนกับชุมชน (รูปแบบหรือวิธีการจัดการปัญหาระบบประปาภูเขาที�

เกิดขึ�นจากกระบวนการมีส่วนร่วม) 

2. ตวัชี�วดัความสําเร็จของการศึกษาแต่ละขั�นตอน 

เป้าหมาย ตวัชี�วดัแต่ละขั�นตอน แหล่งขอ้มลู 

1. ศึกษารวบรวมปัญหา

การใช้นํ� าระบบประปา

ภูเขาโดยศึกษาปัญหา

จากแหล่งนํ� า การจดัการ

นํ� า  และการใช้นํ� าจาก

ระบบประปาภูเขา 

1.  ข้อมูลเกี�ยวกับปัญหาการจัดการ

ระบบประปาภูเขา 

  -   ลกัษณะปัญหา 

      ปัญหาจากแหล่งนํ� า การจัดการนํ� า 

และการใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขา 

  -  สาเหตุของปัญหา 

  -  ความคิดเห็นของชาวบ้านที�มีต่อ

ปัญหา 

ผูศ้ึกษา  

กลุ่มอาสาสมคัร 

ผูป้ระสบปัญหาจากการใช้

นํ� าประปาภูเขา 

ผูน้าํชุมชน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

2. ศึกษาวิธีการจดัการ 

ปัญ ห าก า รจัด กา ร นํ� า

ระบบประปาภูเขาของ

ชาวบา้น 

1.  แนวทางการจดัการนํ� าที�เกิดขึ�นเดิม 

2.  ความคิดเห็นของชาวบา้นที�มีต่อการ

แกไ้ขเดิม 

ผูศ้ึกษา  

กลุ่มอาสาสมคัร 

ผูป้ระสบปัญหาจากการใช้

นํ� าประปาภูเขา 
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ผูน้าํชุมชน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

3. แสวงหาความร่วมมือ

และรูปแบบการจดัการ

นํ� า ที� เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  

 1. จาํนวนผูเ้ข้าร่วมระดมความคิดใน

การแก้ไขปัญหา จ ํานวน 60 %ของ

ผูเ้ขา้ร่วมทั�งหมด 

2. แนวทางที�ไดจ้ากการสนทนาร่วมกนั 

3. ความคิดเห็นของชาวบา้นต่อรูปแบบ

การแกไ้ข 

ผูศ้ึกษา  

กลุ่มอาสาสมคัร 

ผูป้ระสบปัญหาจากการใช้

นํ� าประปาภูเขา 

ผูน้าํชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างและชาวบ้าน

ทั�วไป 
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ภาคผนวก ค. เครื�องมือในการเก็บขอ้มูล 

ภาคผนวก ค.1 แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง: ชาวบ้านทั�วไปที�ประสบปัญหา 

ตอนที� 1 เพื�อศึกษาและรวบรวมปัญหาการใช้นํ�าระบบประปาภูเขา      

ชื�อ/นามสกุล ..........................................................................อาย ุ............................ .....................ปี

เพศ………………อาชีพ.................................................................................................................... 

ที�อยู/่บา้นเลขที�...................................................................................โซน......................................... 

 

1. ปัญหาของนํ�าระบบประปาภูเขา 

1.1 ปัญหาจากแหล่งนํ� า (นํ� าตกหรือฝาย) 

                 นํ� าสกปรก ฤดูกาล  ฤดูร้อน   ฤดูฝน  ฤดูหนาว 

ลกัษณะ...................................................................................................... 

สาเหตุของปัญหา....................................................................................... 

            ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................ 

  ปริมาณนํ� านอ้ย  ฤดูกาล  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว 

ลกัษณะ...................................................................................................... 

สาเหตุของปัญหา....................................................................................... 

             ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................   

  ฝายอุดตนั       ฤดูกาล  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว 

ลกัษณะ...................................................................................................... 
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สาเหตุของปัญหา....................................................................................... 

             ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................ 

                อื�นๆ               ระบุ......................................................................................................... 

   ฤดูกาล  ฤดูร้อน   ฤดูฝน   ฤดูหนาว 

ลกัษณะ...................................................................................................... 

สาเหตุของปัญหา....................................................................................... 

             ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................    

1.2 ปัญหาระบบการจดัการ 

ลกัษณะของปัญหา 

    ท่อตนั  บริเวณ  ท่อหลกั           

 ท่อต่อแยกเขา้ครัวเรือน    

      0 - ท่อนํ� าเพื�ออุปโภค 

      0  - ท่อนํ� าเพื�อบริโภค 

      ท่อต่อแยกเพื�อใชใ้นการเกษตร   

สาเหตุของปัญหา..................................................................................... 

            ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................. 

 

                ท่อชาํรุด บริเวณ         ท่อหลกั   

ท่อต่อแยกเขา้ครัวเรือน   
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     0  - ท่อนํ� าเพื�ออุปโภค 

     0  - ท่อนํ� าเพื�อบริโภค 

ท่อต่อแยกเพื�อใชใ้นการเกษตร  

  

ลกัษณะ   ท่อรั�ว  ท่อแตก  

สาเหตุ....................................................................................................... 

             ผลที�เกิดขึ�น............................................................................................ 

 

  ปัญหาเรื�องการจดัการ (การจดัการระบบประปาของชุมชน) 

           0  ความร่วมมือของชุมชน 

0  การรวมกลุ่มของชุมชน 

0 การจดัระบบประปาไม่ทั�วถึง 

0 ความรู้และเทคโนโลยใีนการจดัการ 

0 อื�นๆ 

ลกัษณะ....................................................................................................... 

             ผลที�เกิดขึ�น............................................................................................ ...  

 

 อื�นๆ                  ระบุ......................................................................................................... 

ลกัษณะ...................................................................................................... 

สาเหตุ....................................................................................................... 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

133

          ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................. 

 

1.3 ปัญหาการใชน้ํ� า 

1.3.1 การใชน้ํ� าเพื�อการอุปโภค 

   ดา้นปริมาณ 

  พอ 

  ไม่พอ ในช่วงฤดู..........................เพราะ................................................. 

   ในช่วงเวลา........................เพราะ................................................. 

   ผลที�เกิดขึ�น.................................................................................... 

 

   ดา้นคุณภาพ 

  สะอาด   พอใช ้   สกปรก  

 ช่วงฤดู                 0  ฤดูร้อน    0  ฤดูฝน     0   ฤดูหนาว 

 ลกัษณะ................................................................................................................................ 

 ผลที�เกิดขึ�น.......................................................................................................................... 

  1.3.2 การใชน้ํ� าเพื�อการบริโภค 

   ดา้นปริมาณ 

  พอ 

  ไม่พอ ในช่วงฤดู..........................เพราะ................................................. 
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   ในช่วงเวลา........................เพราะ................................................. 

    ผลที�เกิดขึ�น................................................................................... 

   ดา้นคุณภาพ 

  สะอาด   พอใช ้   สกปรก 

 ช่วงฤดู               0  ฤดูร้อน    0  ฤดูฝน     0   ฤดูหนาว 

 ลกัษณะ................................................................................................................................. 

 ผลที�เกิดขึ�น...........................................................................................................................

1.3.3 เพื�อการเกษตร 

   ดา้นปริมาณ 

  พอ 

  ไม่พอ ในช่วงฤดูใด..........................เพราะเหตุใด............................................. 

   ในช่วงเวลาใด........................เพราะเหตุใด............................................. 

   ดา้นคุณภาพ 

  สะอาด   พอใช ้   สกปรก 

 ช่วงฤดู                  0  ฤดูร้อน    0  ฤดูฝน     0   ฤดูหนาว 

 ลกัษณะ................................................................................................................................ 

 ผลที�เกิดขึ�น........................................................................................................................... 

 

1.4 ปัญหาอื�นๆ ระบุ............................................................................................................. 

ลกัษณะของปัญหา...................................................................................... 
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ผลที�เกิดขึ�น................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

 

 

ตอนที� 2 เพื�อรวบรวมวธิีการแก้ไขปัญหาการจดัการนํ�าระบบประปาภูเขาที�มอียู่เดิมของชาวบ้าน 

2.  การแก้ไขปัญหาที�เกดิขึ�น 

        2.1 ปัญหาที�เกดิขึ�นจากแหล่งนํ�า (นํ�าตกหรือฝาย) 

                 นํ� าสกปรก  ปริมาณนํ� า(ไม่เพียงพอ)    

ฝายอุดตนั        อื�นๆ             ระบุ

.......................................................... 

§ ผูม้ีบทบาทในการแกไ้ข              จากคนในชุมชน 

    จากภายนอก 

(หน่วยงาน)................................................. 

§ บุคคลที�ทาํหนา้ที�แกไ้ขประกอบดว้ย  ......................คน   ไดแ้ก่.......................................... 

มีหนา้ที�รับผดิชอบ......................................................................................................... 

§ วิธีการแกไ้ข.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

§ สาเหตุที�เลือกวิธีนี� .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

§ ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................................................................................. 

§ งบประมาณที�ใชใ้นการแกไ้ข.............................ที�มาของงบประมาณ.................................. 

§ การติดตามผลการดาํเนินการ  £  ไม่มี  £  มี อยา่งไร................................................... 

 ............................................................................................................................................. 
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§ ปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ 

   ได ้    

   ไม่ได ้ เพราะ

............................................................................................ 

§ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหรือไม่ 

   มี    ไม่มี 

        ถา้มี ท่านมีส่วนร่วมในขั�นตอนใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 

   £    รวบรวมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

   £    ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ข 

   £    ร่วมวางแผนงานในการแกไ้ขปัญหา 

   £    ร่วมปฏิบติัตามแผนงานที�ไดว้างไว ้

   £     ร่วมควบคุมติดตาม ซ่อมบาํรุง  

§ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

เห็นดว้ย  เพราะ

............................................................................................. 

ไม่เห็นดว้ย    เพราะ

............................................................................................วิธีการแกไ้ขปัญหาที�

ท่านคิดว่าเหมาะสม................................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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2.2 ปัญหาระบบท่อนํ�า 

ท่อตนั   

   ท่อชาํรุด ลกัษณะ  ท่อรั�ว        ท่อแตก 

อื�นๆ               ระบุ.......................................................................................... 

 

§ ผูม้ีบทบาทในการแกไ้ข  จากภายนอก

(หน่วยงาน)................................................. 

ในชุมชน......................................................................... 

§ วิธีการแกไ้ข.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

§ สาเหตุที�เลือกวิธีนี� .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

§ บุคคลที�ทาํหนา้ที�แกไ้ข........................................................................................................ 

§ ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................................................................................. 

§ งบประมาณที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................... ที�มาของงบประมาณ........................... 

§ การติดตามผลการดาํเนินการ  £  ไม่มี  £  มี อยา่งไร................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

§ ปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ 

   ได ้    

   ไม่ได ้ เพราะ

............................................................................................ 

§ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหรือไม่ 

   มี    ไม่มี 

              ถา้มี ท่านมีส่วนร่วมในขั�นตอนใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 
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   £   รวบรวมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

   £    ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ข 

   £     ร่วมวางแผนงานในการแกไ้ขปัญหา 

   £   ร่วมปฏิบติัตามแผนงานที�ไดว้างไว ้

   £    ร่วมควบคุมติดตาม ซ่อมบาํรุง  

§ ผลที�เกิดจากการแกไ้ข 

    -   ปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ 

   ได ้    ไม่ได ้

  ไม่ได ้เนื�องจาก

..................................................................................................................... 

-   สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหรือไม่ 

   มี    ไม่มี 

       ถา้มีอยา่งไร

............................................................................................................................ 

§ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

เห็นดว้ย  เพราะ

............................................................................................. 

ไม่เห็นดว้ย    เพราะ

............................................................................................. 

วิธีการแกไ้ขปัญหาที�ท่านคิดว่าเหมาะสม...................................... 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

2.3. ปัญหาการใช้นํ�า 

   เพื�อการอุปโภค  ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ 

เพื�อการบริโภค   ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ 

เพื�อการเกษตร   ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ 

 

§ ผูม้ีบทบาทในการแกไ้ข  จากครอบครัว...........................................................

     ในชุมชน

......................................................................... 

จากภายนอก(หน่วยงาน)................................................. 

§ วิธีการแกไ้ข.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

§ สาเหตุที�เลือกวิธีนี� .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

§ บุคคลที�ทาํหนา้ที�แกไ้ข........................................................................................................ 

§ ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................................................................................. 

§ งบประมาณที�ใชใ้นการแกไ้ข.......................ที�มาของงบประมาณ................................... 

§ การติดตามผลการดาํเนินการ  £  ไม่มี  £  มี อยา่งไร................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

§ ปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ 

   ได ้    

   ไม่ได ้ เพราะ

............................................................................................ 
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§ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหรือไม่ 

   มี    ไม่มี 

      ถา้มี ท่านมีส่วนร่วมในขั�นตอนใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 

   £   รวบรวมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

   £    ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ข 

   £     ร่วมวางแผนงานในการแกไ้ขปัญหา 

   £   ร่วมปฏิบติัตามแผนงานที�ไดว้างไว ้

   £    ร่วมควบคุมติดตาม ดูแลและซ่อมบาํรุง  

§ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

เห็นดว้ย  เพราะ

............................................................................................. 

ไม่เห็นดว้ย    เพราะ

............................................................................................. 

วิธีการแกไ้ขปัญหาที�ท่านคิดว่าเหมาะสม...................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2.4.   ปัญหาอื�นๆ  ระบุ

.............................................................................................. 

§ ผูม้ีบทบาทในการแกไ้ข  จากภายนอก

(หน่วยงาน)................................................. 

ในชุมชน......................................................................... 

§ วิธีการแกไ้ข.......................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

§ สาเหตุที�เลือกวิธีนี� .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

§ บุคคลที�ทาํหนา้ที�แกไ้ข........................................................................................................... 

§ ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................................................................................. 

§ งบประมาณที�ใชใ้นการแกไ้ข........................ ที�มาของงบประมาณ..................................... 

§ การติดตามผลการดาํเนินการ  £  ไม่มี  £  มี อยา่งไร..................................................... 

 ............................................................................................................................................. 

§ ปัญหาที�เกิดขึ�นสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ 

   ได ้    

   ไม่ได ้ เพราะ

............................................................................................ 

§ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหรือไม่ 

   มี    ไม่มี 

       ถา้มี ท่านมีส่วนร่วมในขั�นตอนใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 

   £   รวบรวมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

   £   ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ข 

   £   ร่วมวางแผนงานในการแกไ้ขปัญหา 

   £   ร่วมปฏิบติัตามแผนงานที�ไดว้างไว ้

   £   ร่วมควบคุมติดตาม ดูแลและซ่อมบาํรุง  

§ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

เห็นดว้ย  เพราะ

............................................................................................. 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

142

ไม่เห็นดว้ย    เพราะ

............................................................................................. 

วิธีการแกไ้ขปัญหาที�ท่านคิดว่าเหมาะสม............................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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วตัถุประสงค์ข้อ 3  เพื�อแสวงหาความร่วมมอืและรูปแบบการจดัการนํ�าที�เหมาะสม 

1.รูปแบบการจดัการนํ�าระบบประปาภูเขาในอดตี 

§ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการนํ� าร่วมกนัหรือไม่     £  มี   £    ไม่มี    

§ รูปแบบการจดัการนํ� าของชุมชน 

  £   มีการตั�งขอ้ตกลง กติกา กฎระเบียบร่วมกนั 

  £  ไม่มีการขอ้ตกลง กติกา  กฎระเบียบร่วมกนั  

§ หากไม่มีการตั�งกฎระเบียบ แลว้ชุมชนมีรูปแบบการจดัการนํ� าอยา่งไร 

 £   จารีต   

 £   ประเพณี 

    £    อื�นๆ......................................................................................... 

§ หน่วยงานหรือบุคคลทาํหนา้ที�รับผดิชอบการจดัการนํ� า 

  -  หน่วยงานภายนอก            £  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

             £  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

            £  องคก์รพฒันาเอกชน 

             £  อื�นๆ.............................................................. 

  -  ชุมชน          £ โดยองคก์รหรือเครือข่ายในชุมชน  

                £  โดยผูรั้บผดิชอบรายปัจเจก 

 

  - ระหว่างหน่วยงานภายนอกกบัชุมชน คือ............................................................ 

§ วิธีการแกไ้ข 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

§ ผลที�เกิดจากการจดัการนํ� ารูปแบบดงักล่าวมีดา้นใดบา้ง  อยา่งไร 

       ดา้นปริมาณนํ� า 

   £เพียงพอกบัความตอ้งการ   £  ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

       ดา้นคุณภาพนํ� า 

   £สะอาด    £  พอใช ้    £  สกปรก 

       ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน 

   £ดีขึ�น         £เหมือนเดิม £  แยล่ง 

       อื�นๆ................................................................................... 

§ ท่านคิดว่ารูปแบบการจดัการนํ� าดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 

   £   เหมาะสม  £  ไม่เหมาะสม 

 

2.รูปแบบการจดัการนํ�าระบบประปาภูเขาในปัจจุบัน 

§ ชุมชนมีส่วนร่วมการจดัการนํ� าร่วมกนัหรือไม่       

 £   มี   ………. £  มาก  £  ปานกลาง £  นอ้ย 

 £     ไม่มี    

§ ถา้มีส่วนร่วมในขั�นตอนใดบา้ง(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  £    การเสนอปัญหา 

  £    การคน้หาสาเหตุของปัญหา 

 £    การหาแนวทางแกไ้ข 

 £    การวางแผนในการแกไ้ข 
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 £    การปฏิบติัตามแผนในการแกไ้ข 

 £    การติดตามตรวจสอบ 

 £    การแสดงความคิดเห็น 

§ รูปแบบการจดัการนํ� าของชุมชน 

  £   มีการตั�งขอ้ตกลง กติกา กฎระเบียบร่วมกนั...................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  £  ไม่มีการขอ้ตกลง กติกา  กฎระเบียบ  

§ หากไม่มีการตั�งกฎระเบียบ แลว้ชุมชนมีรูปแบบการจดัการนํ� าอยา่งไร 

 £   จารีต   

 £   ประเพณี 

 £    ความเชื�อ 

 £    อื�นๆ......................................................................................... 

§ หน่วยงานหรือบุคคลทาํหนา้ที�รับผดิชอบการจดัการนํ� า 

  -  หน่วยงานภายนอก            £  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

             £  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

            £  องคก์รพฒันาเอกชน 

             £  อื�นๆ.............................................................. 

  -  ชุมชน     £ โดยองคก์รหรือเครือข่ายในชุมชน  

           £  โดยผูรั้บผดิชอบรายปัจเจก 

  - ระหว่างหน่วยงานภายนอกกบัชุมชน คือ............................................................ 
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§ วิธีการแกไ้ข 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

§ ผลที�เกิดจากการจดัการนํ� ารูปแบบดงักล่าวมีดา้นใดบา้ง  อยา่งไร 

       ดา้นปริมาณนํ� า 

   £เพียงพอกบัความตอ้งการ   £  ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

       ดา้นคุณภาพนํ� า 

   £สะอาด    £  พอใช ้    £  สกปรก 

       ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน 

   £ดีขึ�น         £เหมือนเดิม £  แยล่ง 

       อื�นๆ................................................................................... 

§ ท่านคิดว่ารูปแบบการจดัการนํ� าดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 

   £   เหมาะสม  £  ไม่เหมาะสม 

§ ท่านมีขอ้เสนอแนะในการจดัการนํ� าที�เหมาะสมกบัชุมชนอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...................................................................................... 

§ การจดัการนํ� าที�ท่านเสนอ  ชุมชนจะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในขั�นตอนใดไดบ้า้ง อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ   

ตอนที�   1.     เพื�อศึกษาและรวบรวมปัญหาการใช้นํ�าระบบประปาภูเขา 

            2.     เพื�อรวบรวมวธิกีารแก้ปัญหานํ�าระบบประปาภูเขาที�มอียู่เดิมของชุมชน 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ผู้มคีวามรู้เกี�ยวกบัระบบประปาภูเขา กลุ่มผู้นํา กลุ่มผู้อาวุโส  ครู 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์..........................................................................อาย ุ............................ปี 

£ ผูม้ีความรู้เกี�ยวกบัระบบประปาภูเขา  £  ผูน้าํชุมชน    £  ผูอ้าวุโส   £ พระ 

เพศ………………อาชีพ.................................................................................................................... 

ที�อยู/่บา้นเลขที�.......................................................................................โซน...................................... 

 

1. การใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขาในชุมชนของท่านในอดีตและปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

อดีต………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

ปัจจุบนั………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. มีความเชื�อใดเกี�ยวกบัการใชน้ํ� าหรือไม่  อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

2.1  ถา้มี  ความเชื�อดงักล่าวนาํไปสู่การจดัการปัญหานํ� าอยา่งไร 

 £ แหล่งนํ� า  £ การจดัการนํ� า  £ การใชน้ํ� า 
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………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

3.  ปัญหาระบบประปาภูเขา 

1.1 ปัญหาที�

พบ…………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………….……

3.2 ลกัษณะของปัญหา......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

3.3  สาเหตุของปัญหา……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ผลกระทบของปัญหาที�เกิดขึ�นต่อชุมชน………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.5 การเปลี�ยนแปลงใดบา้งของชุมชนที�ส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ� าจากระบบประปาภูเขา  

อยา่งไร 

 £ การท่องเที�ยว 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………… 

 £หน่วยงานภายนอก 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………… 

 £ อื�นๆ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………… 
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4.   การแกไ้ขปัญหา 

4.1  วิธีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที�ผา่นมาของชุมชน………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 

4.2  ผูที้�มีหนา้ที�รับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา............................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

4.3  มีหนา้ที�รับผดิชอบ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.4   งบประมาณที�ใชใ้นการดาํเนินการ......................................................................................... 

4.5   แหล่งที�มาของงบประมาณ..................................................................................................... 

4.6  ระยะเวลาที�ใชใ้นการแกไ้ข.................................................................................................... 

4.7    ผลของการดาํเนินการแกไ้ข .................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4.8 อุปสรรคหรือขอ้จาํกดัในการแกไ้ขปัญหานํ� าระบบประปาภูเขา 

 £ ขาดการมีส่วนร่วม/หรือการรวมตวัของประชาชน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 £ ขาดจิตสาํนึก 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

£ ไม่มีเวลา 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

£ ไม่เคยชินกบัวิธีการปรับปรุง

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

£  ขาดงบประมาณ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

£  ขาดองคก์รที�รับผดิชอบ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

£  อื�นๆ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4.9  มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ ถา้มีหน่วยงานอะไร และใหค้วาม

ช่วยเหลืออยา่งไร................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.10 ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการแกไ้ขกบัหน่วยงานนั�นหรือไม่ ถา้มีอยา่งไร   

  £    การเสนอปัญหา 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  £    การคน้หาสาเหตุของปัญหา 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  £    การหาแนวทางแกไ้ข

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 £    การวางแผนในการแกไ้ข 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 £    การปฏิบติัตามแผนในการแกไ้ข 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 £    การติดตามตรวจสอบ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 £    การแสดงความคิดเห็น 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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4.11 มีการใชจ้ารีตประเพณี ความเชื�อ ภูมิปัญญาในการจดัการนํ� าระบบประปาภูเขาอยา่งไร 

  £  ใชใ้นการรักษาแหล่งตน้นํ� า 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  £  ใชใ้นการรักษาระบบท่อนํ� า 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  £  ใชใ้นการแกปั้ญหาเรื�องนํ� า 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  £  อื�นๆ  

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

4.12  การดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5. ในอนาคตท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการใชแ้ละแกปั้ญหานํ� าจากระบบประปาภูเขาอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภาคผนวก ค.3 แบบบนัทึกการสังเกตแบบมส่ีวนร่วม 

ตอนที� 1 เพื�อศึกษาและรวบรวมปัญหาการใช้นํ�าระบบประปาภูเขา 

ผูส้ังเกต.............................................................................การสังเกตครั� งที�……………………… 

สถานที�สังเกต........................................................................................................................................................... 

วนั เวลาที�สังเกต………………………………………………………………………………… 

สิ�งที�สังเกต………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปัญหา 

 

รายละเอียด 

ปัญหานํ� าระบบประปาภูเขา 

หมายเหตุ แหล่งนํ� า ระบบนํ� า การใชน้ํ� า 

ปริมาณ ความสะอาด คุณภาพท่อ การจดัการ อุปโภค บริโภค เกษตร 

 

ลกัษณะ 

        

 

สาเหตุ 

        

 

ผลกระทบ 

        



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ตอนที� 2  รวบรวมวธิีการแก้ปัญหานํ�าระบบประปาภูเขาที�มอียู่เดิมของชุมชน 

ผูส้ังเกต.............................................................................การสังเกตครั� งที�……………………… 

สถานที�สังเกต........................................................................................................................................................... 

วนั เวลาที�สังเกต………………………………………………………………………………… 

สิ�งที�สังเกต………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ที�มาปัญหา 

 

 

การแกไ้ข 

ปัญหานํ�าระบบประปาภูเขา 

หมายเหตุ 

ปัญหาจากแหล่งนํ�า ปัญหาระบบนํ�า ปัญหาการใชน้ํ�า 

ปริมาณ ความสะอาด คุณภาพท่อ การจดัการ อุปโภค บริโภค เกษตร 

ผูม้ีบทบาท/ผูด้าํเนินการ         

วิธีการ 

ในการแกไ้ข

ปัญหา 

 

 

ใชจ้ารีตประเพณี 

(ความเชื�อเบื�องหลงั) 

        

ใชก้ฎระเบียบ(ขอ้บงัคบั)         

การใชบ้ทบาทของชุมชน 
        

ผลจากกระบวนการ         



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภาคผนวก ค.4 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  

ตอนที� 1 เพื�อแสวงหาความร่วมมอืและรูปแบบการจดัการนํ�าที�เหมาะสมโดยคาํนงึถงึการมส่ีวนร่วม

ของชุมชน 

วนัที�…................... เวลาเริ�ม…………….. เวลาสิ�นสุด………….... รวมเวลา...........................……. 

สถานที�สนทนา…................................................................................................................................ 

ลกัษณะสถานที�…............................................................................................................................... 

จาํนวนผูร่้วมสนทนา….....................................คน (ชาย….............คน    หญิง…...........……คน) 

ผูบ้นัทึกการสนทนา.......................................................................................................................... 

 

1. วตัถุประสงคใ์นการสนทนา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ประเด็นในการสนทนา 

2.1   ปัญหาที�พบจากของนํ� าระบบประปาภูเขา 

§ ปัญหาจากแหล่งนํ� า 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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§ ปัญหาจากระบบนํ� า 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ปัญหาการใชน้ํ� า 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ชุมชนมีวิธีการจดัการปัญหาอยา่งไร 

§ วิธีการ 

1)   ใชจ้ารีต/ประเพณี 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

     วิธีในการถ่ายทอดจารีตประเพณีดงักล่าว  อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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……………………………………………………………………………………………………… 

                2)  ใชก้ฎระเบียบ/กฎหมาย 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ผูที้�มีบทบาท / หนา้ที�ในการรับผดิชอบ 

คนในชุมชน………………………………………………………………………. 

คนภายนอก……………………………………………………………………….. 

§  งบประมาณ   แหล่งที�มา 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ระยะเวลาในการแกปั้ญหา 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ผลที�เกิดขึ�น และความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาที�มีอยู ่

£  ได ้

£  ไม่ได ้

§ ปัญหาระบบประปาภูเขาที�ยงัแกไ้ขไม่ได ้มีอะไรบา้งและเพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาที�มีอยู ่

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

§ ชุมชนตอ้งการแนวทางในการแกไ้ข  อยา่งไร 

1. ผูม้ีบทบาท(ผูรั้บผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. การมีส่วนร่วม 

1) รวบรวมศกึษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ข 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3) ร่วมวางแผนงานในการแกไ้ขปัญหา 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4) ร่วมปฏิบติัตามแผนงานที�ไดว้างไว ้

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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……………………………………………………………………………………………………… 

5) ร่วมควบคุมติดตาม ดูแลและซ่อมบาํรุง  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ผลระยะยาวต่อชุมชนที�ตอ้งการ 

1) ผลต่อทรัพยากรนํ� า 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ผลต่อทรัพยากร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3) ดา้นสงัคม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ดา้นวฒันธรรม 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การขยายกลุ่มความร่วมมือในระดบัต่างๆ (ชุมชน /ระหว่างชุมชน) 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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……………………………………………………………………………………………………… 

5. การถ่ายทอดความรู้  แนวทางการจดัการนํ� าในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. อื�น 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภาคผนวก ค.5 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาการใช้นํ�า  

 

ช่วงเวลาที�ใชน้ ํ�า 

 

โซน 

06.00-

09.00 

09.00-

12.00 

12.00-

15.00 

15.00-

18.00 

18.00-

21.00 

21.00-

24.00 

24.00-

03.00 

03.00-

06.00 

บน         

กลาง         

ล่าง         

* หมายเหตุ   บริโภค    การเกษตร 

      อุปโภค    อื�นๆ 

 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภาคผนวก ง. ขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ภาคผนวก ง.1 ขั�นตอนที� 1 การสํารวจพื�นที�และหากลุ่มอาสาสมคัร   22-23 ตุลาคม 2550 

• วันที� 22  ตุลาคม 2550  เริ� มหากลุ่มอาสาสมคัรในหมู่บ้านคณะผูว้ิจัยจะใช้วิธีการ

Snowball Sampling เพื�อคน้หาผูที้�จะมาร่วมเป็นทีมผูศ้ึกษาร่วมกบัคณะผูว้ิจยัหรืออาสาสมคัรและ

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและผูที้�สามารถให้ขอ้มูลในวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1 และ 2 

ตามขอบเขตของการศึกษา ในการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแกไ้ขตามความเหมาะสมและ

ความตอ้งการของชุมชน ที�จะสามารถตอบประเด็นศึกษาที�ตั�งไว ้โดยอยูต่ามโซนพื�นที� ที�สุ่มไว ้โดย

เริ� มจากการหากลุ่มอาสาสมัครใน 3 โซนคือโซนบน  กลาง และล่าง โซนละ 2 คน ทั�งนี� ตาม

แผนการปฏิบติัการ snowball samplingภาษาไทยละยะ จะเริ�มจากการสอบถามขอ้มูลจากบุคคลที�

คณะผูว้ิจยัรู้จกัโดยเป็นบุคคลที�อาศยัในหมู่บา้นเขาเหล็กและมีความคุน้เคยกบัชาวบา้นในหมู่บา้น 

แลว้จึงใชข้อ้มลูจากกลุ่มบุคคลดงักล่าวนาํไปสู่การคน้หากลุ่มบุคคลที�สามารถจะใหข้อ้มลูที�ละเอียด

และชดัเจนมากขึ�น ตรงตามคุณสมบติัที�กล่าวขา้งตน้หรือเป็น Key Informant ของการศึกษา แต่ใน

การปฏิบติัจริงดว้ยขอ้จาํกดัของกระบวนการวิจยัที�ใหผู้ส้มคัรมาร่วมในทุกกระบวนการตลอดเวลา

ซึ�งจะส่งผลกระทบการประกอบอาชีพของกลุ่มอาสาสมคัร  ดงันั�นจึงไดม้ีการปรับเปลี�ยนวิธีใน

การศึกษาโดยเลือกกลุ่มอาสาสมคัรที�เป็นวยัรุ่นเป็นผูร่้วมในกระบวนการหลกั  และใชอ้าสาสมคัรที�

เป็นผูม้ีความรู้เรื�องระบบประปาเป็นผูร่้วมสาํรวจระบบประปาภูเขา  รวมทั�งเป็นผูร่้วมในการศึกษา

รวบรวมปัญหาและเป็นผูต้รวจสอบขอ้มลูร่วมกบัผูศ้ึกษาในการศึกษาครั� งนี�   แต่ทั�งนี� อาสาสมคัรที�

ไม่สะดวกก็ไม่ตอ้งเขา้ร่วมทุกกระบวนการศึกษาได ้

• วันที� 23 ตุลาคม 2550   สาํรวจระบบประปาภูเขาร่วมกับอาสาสมคัรเพื�อร่วมศึกษา

ขอ้มลูเบื�องตน้เกี�ยวกบัประปาภูเขาและดูปัญหานํ� าในระบบประปาภูเขา  เพื�อตอบวตัถุประสงค์ที� 1 

ในการศึกษาและรวบรวมปัญหานํ� าในระบบประปาภูเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 
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ภาคผนวก ง.2 ขั�นตอนที� 2   การเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที� 1 และ 2  

วนัที� 23-26  ตุลาคม 2550    

• วนัที� 23-24  ตุลาคม 2550   เก็บขอ้มูลทั�วไปโดยใชแ้บบสอบถามชุดที� 1 เพื�อรวมรวม

ขอ้มลูในประเด็น ปัญหาของการใชน้ํ� าในระบบประปาภูเขาและวิธีการแกไ้ขปัญหาที�ชุมชนมีอยูเ่ดิม

ตลอดจนทั�งประเพณี ความเชื�อที� เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์นํ� าของชุมชนบา้นกะเหรี� ยงจากกลุ่ม

ประชากรของการวิจยัครั� งนี� คือ ชาวบา้นหมู่บา้นเขาเหลก็ โดยใชว้ิธีแบ่งพื�นที�ของหมู่บา้นออกเป็น

กลุ่มหรือโซน 3 โซน ไดแ้ก่ โซนบน โซนกลางและโซนล่าง และเก็บขอ้มูลตามสัดส่วนจาํนวน

ประชากร  กล่าวคือ โซนบน 8 หลงัโซนกลาง 10 หลงัและโซนล่าง   6  หลงั 

• วนัที�  24 ตุลาคม 2550   สรุปขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจาํนวน  24 ชุดเพื�อ

สรุปปัญหาของนํ� าระบบประปาภูเขาบา้นเขาเหลก็ 

• วนัที� 25  และ 26  ตุลาคม 2550  เก็บรวมรวมขอ้มลูดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื�อ

หาขอ้มลูอยา่งละเอียดในส่วนของปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกเพื�อสัมภาษณ์ผูที้�มีความรู้ความเขา้ใจในระบบประปาภูเขา  หรือ key informant ของ

การศึกษา ที�สามารถจะใหข้อ้มลูที�ละเอียดและชดัเจนมากขึ�น  

 

ขั�นตอนที�  3   การจัดเวทีสนทนาเพื�อศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที� 3 วันที� 27-29   ตุลาคม 2550 

กระบวนการในการแสวงหาทางออกของปัญหา   คณะผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 กระบวนการที�

สาํคญั คือ การจดัเวทีสนทนากลุ่มยอ่ย   และการจดัเวทีสนทนากลุ่มในวนัที� 29 ตุลาคม 

• วันที� 26  ตุลาคม 2550  สรุปข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถามแบบเจาะลึกและนําไป

ประมวลผลร่วมกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ทั�วไปเพื�อประมวลผลตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1และ 

2  เพื�อเตรียมการสนทนากลุ่มยอ่ยตาม โซนต่างๆ  ทั�งหมด  3 โซน ไดแ้ก่ โซนบน โซนกลาง และ

โซนล่างในวนัที�  27 ตุลาคม เพื�อระดมความคิดแสวงหาประเด็นที�จะหาทางแก้ไขปัญหาตาม

ประเด็นศึกษาขอ้ที�  3 ตามความต้องการและความเหมาะสมกบัชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

(Focus group) อีกทั�งมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากชาวบา้นในชุมชน พร้อมสรุปผลของแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทั�งนี� จะเลือกปัญหาที�เป็นตวัแทนในการศึกษาขึ�นมาใชศ้ึกษา เนื�องจาก

ขอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลาการศึกษาในครั� งนี�  

 กระบวนการที� 1 การจดัเวทีสนทนากลุ่มย่อย   ในวนัที� 27 ตุลาคม 2550 การจดัเวทีสนทนา

กลุ่มยอ่ยเพื�อร่วมกนัหาทางออกในวนัที� 27 ตุลาคม 2550 ในพื�นที� 3 โซน โดยมีวตัถุประสงค ์คือ  

§ เพื�อเป็นการตรวจสอบขอ้มลูและผลการศึกษาในระยะแรกต่อชุมชน  
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§ เพื�อสอบถามความคิดเห็นของชุมชนต่อการแกปั้ญหานํ� าระบบประปาภูเขา 

§ เพื�อร่วมพดูคุยและหาทางออกต่อปัญหาที�ชุมชนยงัหาทางออกไม่ได ้

โดยคณะผูว้ิจยัเลือกจดัเวทีกลุ่มย่อยในพื�นที� 3 โซน เนื�องจากลกัษณะการดาํเนินชีวิตของคนใน

ชุมชนที�ตอ้งไปไร่และเขา้ป่าหาอาหารเป็นหลกัการเรียกคนมารวมกันอาจส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพของชาวบา้นได ้คณะผูว้ิจยัจึงใชก้ารเขา้ไปร่วมพูดคุยกบักลุ่มชาวบา้นในบริเวณที�

เป็นที�ชุมนุมที�พบปะของชุมชน ได้แก่ โซนบนจดัเวทีสนทนาที�บ้านครูไกร โซนกลางจัดเวที

สนทนาที�ร้านก๋วยเตี�ยว และโซนล่างจดัเวทีสนทนาที�ร้านคา้   

 หลงัจากจดัเวทีสนทนากลุ่มย่อยในวนัที� 27 ตุลาคม 2550 แลว้ จึงนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากเวที

สนทนาทั�งสามกลุ่มย่อยมาสรุปในวนัที�  28 ตุลาคม 2550 และเตรียมสื�อที�จะใชใ้นการนาํเสนอ

ผลงานในเวทีประชุมวนัที� 29 ตุลาคม 2550 เก็บขอ้มูลเพื�อเติมบางประเด็น เช่น พืชพาณิชยแ์ละผล

ต่อคุณภาพนํ� า พื�นที�ทาํกินและการใชป้ริมาณนํ� า 

 กระบวนการที� 2 การจดัเวทีประชาคมหมู่บ้านในวนัที� 29 ตุลาคม 2550 การจัดเวทีสนทนา

ชาวบ้าน เพื�อนําเสนอข้อมูลผลการศึกษาเบื�องต้นสู่ชุมชน และเลือกปัญหาที�คนในชุมชนให้

ความสําคัญเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญที�ยงัไม่สามารถแก้ไขได้โดยความคิดเห็นของคนในชุมชน 

รวมทั�งแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที�ชุมชนตอ้งการในเวทีสนทนา เพื�อหารูปแบบการ

จดัการที�เหมาะสมกบัชุมชน 

 เวทีสนทนากลุ่มในวนัที�   29 ตุลาคม 2550 เริ� มเวลา 9.30 น.บริเวณลานหน้าศาลา

เอนกประสงค์หมู่บ้านเขาเหล็ก เพื�อร่วมพูดคุยเพื�อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาปริมาณนํ� าไม่

เพียงพอในฤดูแลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่าง มีวตัถุประสงคใ์นการสนทนา คือ 

§ อธิบายปัญหาของนํ� าระบบประปาภูเขา ที�ไดร้วบรวมมา   ทั�งปัญหาจากแหล่งนํ� า   

ปัญหาจากระบบการจดัการนํ� าและระบบท่อ ปัญหาจากการใชน้ํ� า 

§ นาํเสนอขอ้มลูแนวทางเกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาที�ไดร้วบรวมมาจากชาวบา้นแก่ที�

ประชุมซึ�งเป็นวิธีการที�ชุมชนมีวิธีการจดัการเดิม  ที�เคยปฏิบติัมา   

§ เพื�อร่วมพูดคุยเพื�อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปริมาณนํ� าไม่เพียงพอในฤดู

แลง้ในพื�นที�โซนกลางและล่าง  ซึ�งเป็นปัญหาที�ชุมชนเลือกว่าตอ้งการหาทางออกร่วมกนั 

§ ผูเ้ขา้ร่วมในเวทีสนทนาและบทบาท  เวทีสนทนากลุ่มในวนัที�  29 ตุลาคม 2550 

มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาอยา่งหลากหลาย ทั�งในส่วนของภาครัฐ คือ กาํนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
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ตาํบลเขาโจด หน่วยงานภายนอก คือ อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ และส่วนของภาคประชาชน คือ 

ตวัแทนชาวบา้นจากทั�งสามโซนบนกลางและล่าง     

  

ขั�นตอนที�  4   การสรุปผลการศึกษาสู่ชุมชน วนัที� 30-31   ตุลาคม 2550     

• วันที�  30  ตุลาคม 2550  สรุปผลการศึกษาที�ได้จากเวทีสนทนาชาวบา้นและนาํผล

การศึกษาที�ไดน้าํเสนอกบัชุมชนและอาจารยที์�ปรึกษาผูคุ้มภาคสนทนาเพื�อขอคาํแนะนาํ รวมทั�ง

ปรับปรุงแกไ้ขผลการศึกษาวิจยัตามที�ชุมชนใหค้วามเห็นและขอ้แนะนาํ เพื�อตรวจสอบขอ้มลู 

• วนัที�  31  ตุลาคม 2550 ผลการศึกษาที�ไดจ้ากเวทีสนทนาเสนอกบัทางชุมชนตรวจสอบ

ผลการศึกษากบักลุ่มผูน้าํ และหาความเป็นไปไดใ้นการวางแผนและการปฏิบติัต่อไป เพื�อหาแนว

ทางการจดัการนํ� าเพิ�มเติมอยา่งเป็นรูปธรรม  และหารูปแบบการจดัการนํ� าที�เหมาะสมกบัชุมชนโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 
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ภาคผนวก ฉ. การมีส่วนร่วม 

ภาคผนวก ฉ.1 ขอบเขตของการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 การวดัระดบัการมีส่วนร่วม จากการพฒันาแหล่งนํ� าทุ่งกุลาร้องไห(้2545 หนา้ 2-27) ไดแ้บ่ง

ระดบัการมีส่วนร่วมพร้อมปัจจยัวตัถุประสงค ์วิธีการมีส่วนร่วม และการประชาสมัพนัธที์�ควรใชด้งั 

ตารางต่อไปนี�  
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ระดับ(การมีส่วนร่วม) 

 

รูปแบบ(การมีส่วนร่วม) 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 

 

วิธีการ(การมีส่วนร่วม)

และการประชาสัมพันธ์ 

โดยใช้สื�อและวิธีการดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สปอตโฆษณาทางวิทยุข่าว 

 บทความทางหนงัสือพิมพ/์วิทย ุ

 จดหมายข่าว 

 แผ่นพนัแนะนาํโครงการ 

 วีดีทศัน/์โทรทศัน ์

 นิทรรศการ 

 การบอกกล่าว แจง้เรื�อง 

 แถลงข่าว 

 ใบแทรกหนงัสือพิมพฯ์ลฯ 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 การตอบปัญหา ขอ้ขอ้งทางใดทางหนึ�ง 

 ศูนยสื์�อสาร/ตูรั้บฟังความคิดเห็น 

 จดัเสวนา(โส) 

 จดัประชุมกลุ่มย่อย 

 การประชุมติดตามการมีส่วนร่วม 

 การสัมมนาเพื�อชี�แจงผลการศึกษา 

 จดหมายข่าว 

 การจดัการดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเจรจาแบบยึดผลประโยชน ์

 การเจรจาต่อรองสาธารณะ 

 การทดสอบก่อนการนําไปใช้

อย่างจริงจงัฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การถ่ายโอนอาํนาจใหต้ดัสินใจ 

 การร่วมรับผลประโยชน์จากการมี

ส่วนร่วม ฯลฯ 

 

 

ระดบัตํ�าสุด ระดบักลาง ระดบัสูงสุด 

ใหข้อ้มูลสาธารณะ ปรึกษาหารือ เจรจา ลงประชามติ 

แจง้ใหท้ราบ ใหค้วามรู้ ให้

รายละเอียด 

รวบรวมขอ้มลู ปรึกษา/มี

บทบาทต่อ

การตดัสินใจ 

พิจารณา ทดสอบ กระจาย

อาํนาจ 

เห็นชอบ

ตดัสินใจ 

ตารางขอบเขตของการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวก ฉ.2  ปัจจยัและแนวทางการกระตุ้นให้เกดิการมส่ีวนร่วม 

 ปัจจยัและแนวทางการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม เพื�อหาทางให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

แต่ละฝ่ายใหม้ากขึ�น จะพิจารณาถึงปัจจยัที�จะส่งเสริม ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมงานกนั ซึ�ง ปริชาติ และ

คณะ (2545 หนา้ 130-132) และ Merrill –Sands (1989 หนา้ 86-91) ไดก้ล่าวสรุปถึงไว ้ซึ�งประมวล

โดยสรุปไดด้งันี�  

ก. ปัจจยัดา้นการจดัการ ปัจจยัต่อไปนี� เป็นการกระตุน้การมีส่วนร่วมของฝ่ายวิจยั และฝ่าย 

ส่งเสริมทางเกษตร ซึ�งระบุว่า ตอ้งทาํใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 7 ประการ คือ 

  1.  พฒันาการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในพนัธกิจและเป้าหมาย   เป็นงานสาํคญัที�ทางฝ่าย

จดัการตอ้งใหผู้ม้ีส่วนร่วมนั�นตอ้งร่วมในเป้าหมาย และเป็นพนัธกิจร่วมกนั ที�แต่ละฝ่ายตอ้งร่วมมือ

กนั   โดยประการสาํคญัตอ้งปรับเปลี�ยนวฒันธรรมขององคก์รโดยเฉพาะของบุคลากร ที�มีต่ออาชีพ

ของตนเช่น นกัวิจยัที�จะใหเ้กษตรกรมามีส่วนร่วมก็ตอ้งเปลี�ยนแนวคิดจากที�วิจยั เพื�อความเป็นเลิศ

ทางสาขาวิชาการและการตีพิมพผ์ลงานในวารสารนานชาติ มาเป็นการที�จะวิจยั หรือพฒันา โดย

ช่วยกนัสร้างเทคโนโลยีที� เกษตรกรจะนําไปใช้ได ้ซึ� งจากการกระทาํเช่นนี� เป็นกระบวนการที�

เจ็บปวด แต่เป็นสิ�งที�ผูจ้ ัดการตอ้งทาํ เพื�อสร้างพื�นฐานที�มีส่วนร่วม โดยรวมๆ ต้องสร้างปัจจัย

กระตุน้การมีส่วนร่วมต่อไปนี� คือ 

  สนบัสนุนคาํพดูที�กล่าวว่า จะสร้างเทคโนโลย ีที�เกษตรนาํไปใชไ้ดโ้ดย การกระทาํจริง 

และทาํอยา่งมั�นคง 

   -  เป็นผูน้าํในกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และเป็นลาํดบัตน้ๆ 

   -  ให้รางวลัและสิ�งจูงใจแก่ผูที้�ทาํงานดา้นมีส่วนร่วมใชเ้ครื�องมือต่างๆ เช่น การ

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การอบรมร่วมกัน การร่วมจดัลาํดบัปัญหา และการร่วมวางแผนเพื�อให้

เป็นไปตามขั�นตอนของงานแบบที�มีส่วนร่วม 

  2.   ส่งเสริม (ดว้ยสื�อต่างๆ)  ให้เกิดความเขา้ใจของการที�ตอ้งพึ�งพากนัหรือร่วมมือกนั

การจะเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมนั�นคงไม่ใช่ผูจ้ดัการเท่านั�น แต่ตอ้งกระจายขอ้มลูใหทุ้กคนใหท้ราบ

กนัว่าถา้ ต่างคนต่างทาํงาน โดยไม่เขา้มามีส่วนร่วมกนั งานก็ออกมาอยา่งไม่มีคุณค่า 

  กรณีการวิจยัทางการเกษตร นักวิจยัที�สถานีวิจยั มกัไม่รู้สึกชดัเจนว่าตนไม่ตอ้งพึ�งผูที้�

วิจยัหรือสมัพนัธก์บัไร่นาเกษตรกร เพื�อเขา้ใจถึงความตอ้งการเทคโนโลยทีี�เหมาะสมของเกษตรกร 

แต่ขณะที�นกัวิจยัที�ไร่-นา ต่างทราบถึงภารกิจที�สาํคญัลาํดบัแรกนี�  การไม่เขา้ใจ ทาํให้การดาํเนินไป

ไดล้าํบาก ดงันั�นผูจ้ดัการจึงควรกระทาํดงันี�  
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-   ใหค้วามรู้ถึงความจาํเป็นที�ฝ่ายหนึ�งตอ้งพึ�งผลงานของอีกฝ่ายหนึ�ง โดยการส่งเสริม

ความร่วมมือในอาชีพ และการปรับปรุงระบบการสื�อสาร 

-   สร้างโอกาสใหเ้จา้หนา้ที�คุน้เคย กบัการวิจยัการทาํงานและแนวทางทาํงานของตน 

โดยใชเ้ครื� องมือต่างๆ เช่น การสัมมนา การไปดูงานภาคสนามร่วมกนั การประชุมทบทวนงาน

ร่วมกนั และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในอาชีพอื�นๆ  

-   สนบัสนุนใหฝ่้ายต่างๆ ทาํงานร่วมกนั เพื�อหาสมมติฐานและจดัลาํดบัปัญหา 

-   ใชแ้รงกดดนัใหเ้กิดผลงานโดยใหทุ้กฝ่ายเห็นว่า ตอ้งมีส่วนร่วมกนังานจึงสาํเร็จ 

-   ใหร้างวลัตามผลงานที�ทาํร่วมกนั มิใช่ใหต้ามงานที�แต่ละฝ่ายทาํกิจกรรมมา 

  3.  หาความเห็นชอบร่วมกนัในงานที�แต่ละฝ่ายจะรับไปทาํ เมื�อเจา้หน้าที�ส่งเสริมไม่ได้

จดัการทดลองที�ไร่นาอยา่งเหมาะสม ทั�งนี� เพราะเป็นส่วนหนึ�งของหนา้ที�ที�เจา้หนา้ที�ส่งเสริมเท่านั�น

ที�ตอ้งทาํ   ดงันั�นผูจ้ดัการโครงการตอ้งสร้างปัจจยัเพื�อสนบัสนุนการมีส่วนร่วมต่อไปนี�  

-   พฒันานโยบายที�ชดัเจนถึงบทบาทและหนา้ที�ที�ชดัเจนแลว้ทาํความเขา้ใจทั�วกนั 

-   สร้างใหเ้ห็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัของผูร่้วมงานทุกฝ่าย อยา่งประกาศทนัทีทนัใด 

-   ตอ้งมั�นใจว่าแต่ละกลุ่มนั�นไดรั้บบทบาทที�ถกูระเบียบ เป็นไปได ้และมีความสาํคญั 

-   มีสิ�งจูงใจแก่ผูที้�ทาํหนา้ที�ตามบทบาทดงักล่าว 

-   ใหพ้ยายามจดัประชุมร่วมเพื�อวางแผนและการประชุมวิเคราะห์ผลทดลอง เพื�อที�แต่

ละกลุ่มจะทราบว่าฝ่ายตนตอ้งทาํในสิ�งที�ฝ่ายอื�นๆ ต่างก็พึ�งพิงซึ�งกนัและกนั 

-   สนบัสนุนกิจกรรมร่วมกนัต่างๆ เพื�อใหแ้ต่ละกลุ่มเห็นว่าจะทาํงานร่วมกนัไดโ้ดย

การใชสื้�อต่างๆ กระจายข่าวสารเป็นประจาํ 

  4.  สร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจต่อกนั   การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ�นไดดี้เมื�อแต่ละฝ่ายคิดว่าผูที้�

ร่วมงานนั�น มีความสามารถและเป็นที�ไวเ้นื�อเชื�อใจกนั ถา้หากว่ากลุ่มใดจะทาํงานร่วมดว้ยไม่ได ้

หรือไม่เต็มใจจะร่วมงานหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการในการร่วมงาน ก็จะเกิดปัญหาขึ�นได ้ทั�งนี� ใน

หลายกรณี ฝ่ายจดัการอาจแกปั้ญหาไดโ้ดย 

-   ตั�งเป้าหมายที�เป็นจริงในการร่วมมือ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากร 

-   ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นวิชาการ เพี�อใหไ้ดง้านที�มีคุณภาพ 

-   ใหก้ารอบรมร่วมกนั และการนิเทศงาน 

-   จดักิจกรรมที�จะเกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจกนั เช่น การจดัวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั การ

ออกงานสนามร่วมกนั  

-   การส่งข่าวสารถึงกนัประจาํ 

5.  ลดการแข่งขนัของแต่ละฝ่าย  หากไม่มีการจดัการใหสิ้�งแวดลอ้มที�แต่ละฝ่ายจะ 
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มองเห็นชดัเจนว่าเป็นหุน้ส่วนดว้ยกนัแลว้ ก็มกัจะเกิดการแข่งขนักนัเอง เกิดการแย่งชิงทรัพยากร

กนั หรือชิงอาํนาจกันที�จะเป็นผูบ้รรจุประเด็นวิจัย ดงันี� จึงต้องสร้างปัจจัยสนับสนุนมีส่วนร่วม

ต่อไปนี� คือ 

-   ทาํใหม้ั�นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความสมดุล 

-   หลีกเลี�ยงที�จะใหฝ่้ายหนึ�งฝ่ายใดไดส้ถานภาพดีกว่าฝ่ายอื�น 

-   จดัสรรเวรทาํงาน และงบประมาณที�ได้ให้สัมพนัธ์กับฝ่ายกิจกรรมเพื�อลดการ

แข่งขนั หรือขอ้ขดัแยง้ในงบประมาณ 

-   จดัใหม้ีผูป้ระสานงานที�เป็นกลาง และเป็นที�ยอมรับของแต่ละฝ่าย 

-   การแข็งขนัเพื�อใหก้ารสร้างสรรคม์ีผลดี แต่ตอ้งอยูใ่นระดบัที�ต่างยอมรับได ้

6.  สร้างความมั�นใจว่าแต่ละฝ่ายจะไดรั้บประโยชน์จากการมส่ีวนร่วมกนัทาํงาน เป็น 

ความจาํเป็นที�จะสนับสนุน ให้แต่และฝ่ายเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกัน แลว้เกิดผลดี

มากมายกว่าค่าใชจ่้ายที�เสียไป ผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งไวต่อความรู้สึกที�จูงใจ กระตุน้ความสนใจ

ใหทุ้กฝ่ายเห็นคุณค่าของงานที�ทาํ    

-   เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื�อใหแ้ต่ละฝ่ายร่วมยอมรับในความสาํคญั 

-   สร้างความเชื�อมโยง ของความรับผดิชอบต่างๆ จากโครงสร้างงาน 

-   ใหแ้นวทางว่าบุคคลากรควรใชเ้วลาเท่าไร ในกิจกรรมมีร่วนร่วมนี�อยา่งชดัเจน 

-   ลดความยากลาํบากของการมีส่วนร่วมโดยสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ตามสมควร 

ข.  ปัจจยัดา้นการสื�อสาร 

 ตามที�กาญจนา(2542 หนา้ 26-37) นรินทร์ชยั(2544)  ปริชาติ (2542 หนา้ 4-5) ฝ่ายฝึกอบรม

(2536)  และทวีศกัดิ�   (2541หนา้ 20-22) ทบทวนเอกสารการสื�อสารไวเ้พื�อสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

นั�น คือการมีเป้าหมายเพื�อให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของตนเองและสร้างความมั�นใจให้กบัคนใน

ชุมชน จากนั�นพยายามพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าเขาสามารถใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ที�เขาคิดว่าเหมาะสมได ้

โดยกลา้แสดงความรู้สึกนึกคิด การะดมปัญหาออกมา การวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแกไ้ข

ปัญหาได ้โดยภาพรวมการสื�อสารที�จะมาสนบัสนุน ควรมีลกัษณะที�สาํคญัดงันี�  

§ หาทางใหท้ั�ง 2 ความไวเ้นื�อเชื�อใจซึ�งกนัและกนั 

§ ใชก้ารสื�อสารแบบมีส่วนร่วม คือใหเ้นน้แบบสนทนาโตต้อบระหว่างบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคล ทั�งตอ้งมีทกัษะในการคิด ฟัง และเคารพความคิดของผูอ้ื�น อนัทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยน

ข่าวสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การเกิดจิตสาํนึกสาธารณะร่วมกนัได ้

§ มีความหลากหลาย ผสมผสานกนัในการใชสื้�อหลายชนิดทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อภาพ 

สื�อเสียง สื�อกิจกรรม และสื�อบุคคล 
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§ ควรเป็นการใชสื้�อเพื�อเขา้ถึงบุคคลทั�งกลุ่มที�อาจเสียประโยชน์และสาธารณชน

ทั�วไป เพื�อใหรั้บรู้ เขา้ใจ เกิดความรู้สึกเห็นชอบ และร่วมสนบัสนุน 

§ การสื�อสารนั�นใชท้ั�งแบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (เช่น การกีฬา งาน

เลี�ยง ทาํบุญ ฯลฯ) 

§ สื�อบุคคลนั�น ควรเริ�มดว้ยการแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย หลีกเลี�ยงสัญลกัษณ์

ของอาํนาจ วางตวัสบายๆ เป็นกนัเอง สนทนาดว้ยคาํถามง่ายๆ ใกลต้วั ใกลค้รอบครัว แลใกลใ้จ ใช้

นํ� าเสียงอ่อนโยน นิ�มนวล ปลุกเร้าใหแ้สดงความคิดเห็น กระตุน้ใหเ้กิดทศันคติที�ว่าพวกเราจะทาํได ้

ไม่คาํนึงถึงความไม่สนัทดัในภาษาวิชาการของชาวบา้น ฯลฯ 

§ ใชห้ลกั “อปริหานิยธรรม” 

§ ในการประชุมควรให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั�งสบายๆ ทุกคนเห็นหน้ากนั(นั�งเป็น

วงกลมหรือเป็นรูปตวัย)ู มีการเขียนบนกระดาน เพื�อทุกคนเห็นขอ้มลูไปพร้อมๆ กนั ใหร้ะลึกว่า “ผู ้

ที�เขา้ร่วมประชุมทุกคน เป็นเจา้ของการประชุม” มิใช่องค์กรของผูจ้ดัประชุม และผูน้าํการประชุม 

“กาํกบักระบวนการ” มิใช่ “กาํกบัเนื�อหา” การประชุม 

§ นอกจากการเสนอความคิดเห็นโดยการพูดในที�ประชุม ควรมีการเขียนโดยใช้

ระบบ Pin and Card กล่าวคือ ใหแ้ต่ละคนเขียนใส่กระดานแผ่น ขนาดกระดาษเอ4 พบั2 หรือพบั3 

โดยไม่ตอ้งระบุชื�อ แลว้รวบรวมมาติดกระดานเพื�อประกอบการอภิปรายดว้ย 

§ ใชเ้ครื�องมือสื�อสารขนาดเล็ก ที�ไม่ต้องใชว้สัดุอุปกรณ์ราคาแพงเสมอไป เช่น 

จดหมายเวียน จดหมายข่าว โทรศพัท ์ฯลฯ 

§ ส่วนใหญ่สื�อต่างๆ ควรสร้างและใชไ้ด้ในทอ้งถิ�น แต่ผสมผสานหลายสื�อ เพื�อ

เขา้ถึงบุคคลเป้าหมายหลายกลุ่ม โดยเฉพาะสื�อที�ชุมชนมีส่วนร่วมผลิตหรือทาํเอง เช่น คาํขวญั การ

วาดภาพ การร่วมตอบปัญหา การจดัเวทีชาวบา้น การเสวนากนัเอง ฯลฯ 

§ สื�อควรมีลกัษณะที�สามารถยดืหยุน่ได ้ไม่เป็นสถาบนั 

§ มีการแลกเปลี�ยนบทบาทระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

§ เนน้การสื�อสารแนวนอนในทุกระดบัของสังคม และเป็นการสื�อสารอย่างเสมอ

ภาค แหล่งสื�อจึงมาจากคนทุกกลุ่มในสงัคมมิใช่มาจากผูม้ีอาํนาจสูงเพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะตอ้งทาํ

ใหเ้นื�อหาทั�งหลายมิใช่ถกูตดัสินมาจากขา้งบน แต่ทศันะต่างๆ ตอ้งมีชนชั�นล่างร่วมตดัสิน 

§ ผูรั้บสารมิใช่รอรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะกระตือรือร้นที�จะแสดง

กริยาป้อนกลบัดว้ย 

§ มีคณะทาํงานที�มีความเป็นประชาธิปไตย (เคารพในความเสมอภาพและพร้อมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น) เห็นคุณค่าของคนในชุมชนเพี�อเขาจะมีกาํลงัใจทาํสิ�งแปลกใหม่ขึ�นมาได ้

มีทั�งความรู้พื�นฐาน เทคนิค หลายวิธีที�จะเลือกใช ้และมีกลวิธี ที�ชาญฉลาดกบัแต่ละสถานการณ์ 
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§ สร้างความพอใจใหผู้ม้ีส่วนร่วมรู้สึกมีความสุขที�ไดม้ีส่วนร่วม 

§ ช่วงเวลามีส่วนร่วมควรเป็นไปตลอดเวลาหรือยาวนาน มิใช่ชั�วคราว  

 ค.  ปัจจยัทางดา้นการเมือง สงัคม และวฒันธรรม 

§ การกระจายอาํนาจทางการเมือง และอาํนาจการตดัสินใจใหป้ระชาชน ตอ้งมีมาก

พอ 

§ การใหสิ้ทธิ ความเป็นพลเมืองเพื�อประชาชนจะไดรั้บแรงจูงใจมามีส่วนร่วม 

§ สภาพทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และกายภาพในชุมชน เอื�อต่อการให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วม (เชื�อมั�นว่าถา้ได้รับโอกาสอย่างดี ประชาชนมีความสามารถพฒันาชีวิต-ความ

เป็นอยูข่องตนใหดี้ขึ�นได)้ 

 ง.  ปัจจยัของโครงการนั�นเอง 

§ โครงการใหค้วามสะดวกกบัประชาชนที�จะเขา้มามีส่วนร่วมจริงจงัหรือไม่ หรือ

เพียงให้มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ไป “ทาํความเขา้ใจ” โดยเพียงให้ขอ้มูลจากโครงการ และที�ทาํไม่

ถกูตอ้งตามที� นิธิ(2546 หนา้ 39) กล่าวคือ ใหไ้ปทาํอยา่งไรก็ได ้ขอให้สบาย พลงัต่อตา้นลงจะดว้ย

เงิน หรือวิธีอนัธพาลก็สุดแทแ้ต่ ทั�งอาจใชอ้าํนาจรัฐเขา้ไปข่มขู่คุกคามอีกดว้ย 

§ ใหป้ระชาชนรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการนั�น คือมีโอกาส มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ตั�งแต่เริ�มตน้ จนกระทั�งสิ�นสุดกระบวนการตดัสินใจนั�นๆ จริงๆ 

§ ใหก้ารพฒันาความรู้สึกและทกัษะการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 

 จ.    ปัจจยัดา้นพี�เลี�ยง(facilitator)  

§ พี� เลี� ยงต้องร่วมกับชุมชนศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของคนในชุมชน และ

โครงสร้างอื�นๆ 

§ มีความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหาของกระบวนการมีส่วนร่วม 

§ คน้หาผูน้าํ หรือผูม้ีแววเป็นผูน้าํ แลว้ช่วยกนักระตุน้การมีส่วนร่วมในชุมชน 

§ รวมกลุ่มชาวบา้นเพื�อร่วมกนัคน้หาปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข 

§ สนบัสนุนขอ้มลูข่าวสาร กาํลงัในใจ และมีส่วนร่วมแกปั้ญหาอุปสรรคของการมี

ส่วนร่วม 

§ มีความจริงใจ ทาํตนใหป้ระชาชนเชื�อถือ และศรัทธา 

§ ไม่ทาํตนห่างไกลชุมชนนกั แต่ไม่ใกลชิ้ดช่วยเหลือตลอดเวลา ตอ้งช่วยในกรณีที�

จาํเป็นจริงๆ เท่านั�น 

 ฉ.   ปัจจยัดา้นผูน้าํ 

§ ผูน้าํชุมชนมีความจริงใจ ที�จะช่วยเหลือชุมชน 

§ ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น 
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§ มีความสามารถกระตุน้ชาวบา้นให้ค้นหาปัญหาและเห็นความจาํเป็นของการ

แกปั้ญหานั�นๆ 

 ช.   ปัจจยัดา้นสงัคม –จิตวิทยา 

§ ควรกระตน้ใหช้าวชุมชนมีความสนใจ และห่วงกงัวลในปัญหานั�นๆ ร่วมกนัจน

เป็นเจา้ของปัญหานั�นๆ ก็จะเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ�นต่างตกลงใจร่วมกนัที�จะแกไ้ขปัญหานั�น 
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ภาคผนวก ช. ผงัความคิดของโครงการในแผนแม่บทชุมชน 

ภาคผนวก ช.1 ผงัความคดิในการบริหารโครงการประสานความร่วมมอืและปลูกจติสํานึก ในการ

ใช้นํ�าและรักษาแหล่งนํ�า (ระยะยาว) และอนุรักษ์ป่าต้นนํ�า 

ลกัษณะโครงการ 

§ ปลกูป่าตน้นํ� า-ปลกูหญา้แฝก 

§ ซ่อมบาํรุงท่อผา่นกลุ่มความร่วมมืออยา่งจริงจงั 

- ระบบจดชื�อ  

§ สาํรวจการใชน้ํ� าใหถ้กูประเภท    
- มิเตอร์นํ�า 

- ท่อพกันํ�า 

§ ดูแลคุณภาพนํ� า 

- ขยะ 

- สารเคมีในแหล่งนํ� า 

§ การวางแผนพืชที�สอดคลอ้งกบัชุมชน   -  ไผ ่

§ อบรม ถ่ายทอดความรู้ ประเพณีทอ้งถิ�นเกี�ยวกบันํ� า 

องค์กรที�รับผดิชอบดูแล และมหีน้าที�เกี�ยวข้อง 

§ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

§ การศึกษานอกโรงเรียน 

§ ฝ่ายบริหารและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

§ ฝ่ายปกครอง 

ปัญหาและอุปสรรคที�ผ่านมา 

§ ขาดการประสานงาน 

§ ขาดการประชุมอยา่งต่อเนื�อง 

§ ขาดการติดตามผล 

§ ขาดการมอบหมายหนา้ที�ใหรั้บผดิชอบกบัชาวบา้น 

§ ขาดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

§ ใหผู้น้าํประชุมทาํความเขา้ใจ  

§ ใชอ้งคก์ารภายนอกกระตุน้ – นกัศึกษา/อุทยาน/หน่วยราชากร 

§ มอบหมายหนา้ที�ผา่นแกนนาํชาวบา้น 

- กลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มเยาวชน 

§ ผลกัดนัผา่นแผนแม่บทเขา้เวทีประชาคม 

§ สร้างความรู้และเผยแพร่ความคิด  โดยชาวบา้น ( พดูคุยกนั) 

กระบวนการจดัการโครงการและการมส่ีวนร่วมของชุมชนรูปแบบเชิงรุก 

§ กระบวนการศึกษาปัญหาร่วมกนั 

- การนาํเสนอของนกัศึกษาเขา้เวทีประชาคม 

- กลุ่มแกนนาํแนะนาํและทาํความเขา้ใจ 

§ คดิหารูปแบบวธิีการแก้ไขปัญหา 

- สรุปความคิดเห็นจากการศึกษาร่วมกนั 

- หารือร่วมกนัระหว่างชุมชน  อุทยานฯ  กศน. และฝ่ายปกครอง 

- ศึกษาหนทางจากขอ้สรุปเวทีประชาคม 

§ วางแผนการปฏิบัต ิ

- ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการปฏิบติั 

- ดูงาน (งบจากอุทยานฯ) 

- มีวิทยากรใหค้วามรู้ 

- แต่งตั�งกรรมการดูแลจากชาวบา้นที�สนใจ 

- การปฏิบติัจริง 

- นาํแผนที�วางไวม้าปฏิบติัร่วมกนัระหว่างชาวบา้น  แกนนาํ ผูน้าํ  และองคก์ร 

ภายนอก 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

176

- กรรมการคอยดูแลและใหค้วามช่วยเหลือพร้อมกระตุน้ความสนใจของชาวบา้นต่อ 

ปัญหา 

- วางแผนในระยะยาวต่อเนื�องเพื�อดูแลโครงการต่อเนื�อง 

การตดิตามผล 

§ มีคณะกรรมการดูและกระตุน้ทุกกระบวนการหลงัจากการปฏิบติั 

§ สรุปงานเป็นระยะเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทชุมชน 

§ จัดโครงการต่อเนื�องเพื�อดูแลโครงการระยะต่อไป   เช่น  การแปรรูปหญ้าแฝก  หรือ

โครงการกระตุน้การเรียนรู้เพิ�มเติมหรือกิจกรรมฝึกประสบการณ์  (งบจาก กศน.และอุทยานฯ) 

 

ภาคผนวก ช.2 ผงัความคดิในการบริหารโครงการ โครงการการสร้างฝายถาวร แก้ไขปัญหานํ�า

ระยะยาว 

วตัถุประสงค์ 

§ เพื�อใหน้ํ� าในฤดูแลง้มีปริมาณเพียงพอ 

§ เพื�อกกัเก็บนํ� าสาํรองในฤดูแลง้ 

§ รองรับการเพิ�มขึ�นของการอุปโภคบริโภค 

ลกัษณะของโครงการ 

สร้างฝายจากซีเมนตสู์ง 3 เมตร โดยต่อขึ�นจากฝายเดิม  อาจมีการผสมผสานวตัถุจากธรรมชาติ เป็น

แบบฝายประเภทกึ�งถาวร 

องค์กรที�รับผดิชอบดูแล และมหีน้าที�เกี�ยวข้อง 

§ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด 

§ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กาญจนบุรี 

§ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 

§ สาํนกังานโยธาธิการ  จ.กาญจนบุรี 

งบประมาณ 
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งบของโครงการสร้างฝายถาวรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด จาํนวน 5-6 หมื�นบาท 

ระยะการทํางาน  

§ ระยะแรก  ศกึษาผลกระทบของการสร้างฝายถาวร 

§ ระยะสอง  เริ�มมีการปฏิบติั 

§ ระยะการดูแล   โครงการต่อเนื�อง 

ปัญหาและอุปสรรค 

§ ผลกระทบที�จะเกิดขึ�นต่อระบบนิเวศน์ 

§ ความแข็งแรงของเขื�อน 

ยุทธศาสตร์ในการทํางาน 

§ อธิบายความจาํเป็น 

§ ดึงชาวบา้นมาร่วมตดัสินใจ (เปิดโอกาสใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ) 

§ รับฟังความคิดเห็นจากองคก์รภายนอกชุมชน 

§ แบ่งโครงการยอ่ยเพื�อทาํงานประเมินความเป็นไปได ้

§ กระตุน้ชาวบา้นใหเ้กิดความสนใจในปัญหา 

กระบวนการจดัการโครงการและการมส่ีวนร่วมของชุมชน (กระบวนการเชิงรุก) 

§ การศึกษาปัญหาร่วมกนั 

- การนาํขอ้เสนอจากแกนนําและนักศึกษาเข้าเวทีประชาคม   ผ่าน เจ้าหน้าที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลผา่นแผนแม่บทชุมชน  มีการพดูคุยหารือร่วมกบัผูน้าํ 

- คิดหาวิธีการแกไ้ขร่วมกนั 

- ระดมความคิดเห็นชาวบา้นผา่นเวทีประชาคม 

- สรุปความคิดเห็นและนาํเสนอต่อองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

§ วางแผนการปฏิบติั 

- ระยะศึกษาผลกระทบ 

• ศึกษาดูงาน ไดรั้บการสนบัสนุนจาก อุทยานฯและอบต.เขาโจด 

• จดัการบรรยายเผยแพร่ความร่วมมือจากนกัวิชาการ 

• ศึกษาผลกระทบจากนกัวิชาการ สาํนกัสิ�งแวดลอ้มจงัหวดั และสาํนกังานโยธาธิการ จงัหวดั 

• จดัเวทีแลกเปลี�ยนร่วมกนัระหว่างชุมชน เจา้หน้าที�องค์การบริหารส่วนตาํบล โยธาธิการ

จงัหวดั  และนกัวิชาการ 
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- ปฏิบติัจริง 

• เสนองบประมาณ 

• มอบหมายหนา้ที�กบัผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�ง เจา้หนา้ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและชุมชน 

• ใหพ้ระและวดัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและในการระดมคนในชุมชน 

• สร้างฝายตามขอ้สรุปของชุมชน 

- การติดตามผล 

• มอบหมายคนในชุมชนใหม้ีหนา้ที�ดูและประจาํเดือน 

• เสนอโครงการดูแลประจาํปี 

• มีการประเมินผลดา้นสิ�งแวดลอ้มร่วมกบัอุทยาน  นกัวิชาการประจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มวิจยัประปาภูเขา 

เอกสังคมศาสตร์การพฒันาชั�นปี4 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

179

ภาคผนวก ซ. รูปภาพกิจกรรมในการลงภาคสนาม 

ภาคผนวกซ.1 รูปประเพณขีอขมานํ�าในวนัพระใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ.2 รูปการประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาคผนวก ซ.3 รูปการประชุมเวทีใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ.4 รูปประปาภูเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


