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ค าน า 
  
 ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นแรงผลักดันที่ ส าคัญที่ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ทิศทางท่ีดี
สามารถจัดการตนเองสู่ความยั่งยืนได้โดยชุมชน  โดยองค์ประกอบของความเข้มแข็งของชุมชน  
ประกอบด้วยหลายประการ คือ ตั้งแต่การมีผู้น าที่มีความรู้  เสียสละสามารถท างานเพ่ือชุมชน  พร้อม
ทั้งส่งเสริม ความรู้และการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชน  ตั้งแต่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
ตลอดจนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตั้งแต่
การรวมกลุ่มและการเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งในรูปเครือข่ายหรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน จึงต้องอาศัยองค์ประกอบความเข้มแข็งของชุมชน
มาช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการน้ าของชุมชนเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในทุกภาคส่วน 

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 เล็งเห็นความส าคัญของความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า จึงได้ด าเนินโครงการ “ปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ” 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการน้ าของชุ มชนที่เป็นอยู่  ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า  เพ่ือได้ ปัจจัยที่ส่งผลและ
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ตลอดจน
ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาวางแผนและสนั บสนุนให้แก่ชุมชนสอดคล้องกับความต้องการ   
อย่างแท้จริงต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศ รีธรรมราช ฉบับนี้ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
จากผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและผู้อ านวยการส่วน
ประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและร่วม
สนับสนุนโครงการให้สามารถส าเร็จได้ด้วยดีเสมอมา คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา เครื่องมือในการวิจัยให้มีคุณภาพ และขอขอบพระคุณ   
ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิงและเทศบาลต าบลนาเหรง  ตลอดจนผู้น าชุมชน องค์กรเอกชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างานลุ่มน้ าสาขาคลองกลายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ย วกับการจัดการน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นท่ี ได้ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามส่งผลให้ได้
งานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

 สุดท้ายขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ส านักง านทรัพยากรน้ าภาค 8 ทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาและ
ช่วยเหลือให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณค่า
และประโยชน์ของรายงานวิจัยฉบับนี้ สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการบริหารจัดการน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายและลุ่มน้ าอ่ืนต่อไป สมตามเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ า 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดกา รทรัพยากรน้ า และได้รูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา   
คลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กร
เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการ    
ทรัพยากรน้ า โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  

  ผลการศึกษาพบว่า  ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความเข้มแข็งด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการจัดสรรและ
การใช้ประโยชน์จากน้ า  ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ าตามล าดับ .โดยชุมชนมีควา มสามารถในการพึงพา
ตนเองและแก้ปัญหาในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชน ใน
การจัดการปัญหาเกี่ยวกับน้ าท่วม ขาดแคลนน้ า การพังทลายของดิน การรุกล้ าของน้ าเค็ม น้ าเสียจาก
ตะกอนดินทรายและจากการเกษตรรวมทั้งการจัดการที่ดินท ากินของประชาชน   

 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
คลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  6 ปัจจัย คือ ด้านผู้น าชุมชน ด้านระบบเครือข่าย
ชุมชน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วม  และด้านระบบ
ความสัมพันธ์ ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย ร้อยละ ๘๕.๓0 โดยปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ด้านระบบเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้มากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านกระบวนกา รเรียนรู้ ด้าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและด้านระบบความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001, 0.001, 0.01, 0.05, 0.05 และ 0.05 ตามล าดับ      

 ส่วน รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ    
ทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนามาจากการสังเคราะห์ แนวคิด
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง บริบทของชุมชน การจัดการน้ าของชุมชน ความเข้มแข็งของชุ มชนและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ เข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งโดย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของลุ่มน้ าสาขา      
คลองกลาย  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ด้านการเตรียมการ ได้แก่ ศึ กษาบริบทชุมชน  การ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชน การรู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  การเรียนรู้และเข้าใจลักษณะพ้ืน
ของลุ่มน้ า 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ก าหนดประเด็นปัญหาของ
ชุมชน มาตรการจัดการพึ่ งพาตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชน  มาตรการ/วิธีการพัฒนาทางเลือก
โดยชุมชนและด้านการก าหนดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  3) ด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ .
ได้แก่ ขยายเครือข่ายระดับต าบลร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับลุ่มน้ า 
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Abstract 
 

 This research aims to study on the strength of the community on water 
management, to study on factors influencing on the strength on water management, 
and to gain the format of strengthening through participation in water management 
in the area of Khlong Klai sub-basin in Nakhon Si Thammarat province.The samples 
were..local people,.community..leader,.private organizations, village philosophers, 
local..administrative..organizations,..and..government..agencies..related..to..water..  
management.Tools used in this research were questionnaires, interview, and focus 
group. 
 The results showed that the overall strength of the community on water 
management in the area of Khlong Klai sub-basin in Nakhon Si Thammarat province 
was in moderate level. When considering on each dimension, it was found that the 
strength on water source development and providing had the highest mean followed 
by..water..utilization..and..allocation,.water.disaster..prevention..and..solving,.water 
conservation,.and..water..pollution..prevention.and.solving,respectively.The 
community has the abilities of self-sufficiency and community’s problems solving to 
some extent..under the cooperation..of..local administrative organizations and 
community leader in solving the problems on flood, water scarcity, soil erosion, salt 
water intrusion, and wastewater from sand and silt and agriculture as well as in 
managing agricultural lands for people. 
 Factors influencing on the strength of water management in the area of 
Khlong Klai sub-basin in Nakhon Si Thammarat province were consisted of 6 factors 
including community leader, community network system, learning process, 
community’s culture and local wisdom, participation, and relationship system. These 
6 factors affected to the strength of the community on water management in the in 
the area of Khlong Klai sub-basin by 85.30%. Whereas, factors on community leaden 
and community network system influenced on the strength on water management in 
the highest level followed by learning process, community’s culture and local 
wisdom, participation, and relationship system, with statistical significance at 0.001, 
0.001, 0.001, 0.05, 0.05, and 0.05, respectively. 
 For the format of strengthening through participation in water management in 
the area of Khlong Klai sub-basin in Nakhon Si Thammarat province, it was 
developed from synthesizing the concept of strengthening community context, 
community’s water management, community’s strength, and factors influencing on 
the strength on water management.The results showed that the format of 
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strengthening through participation in water management in the area of Khlong Klai 
sub-basin was consisted of 3 procedures including: 1)..preparation–study on 
community’s context, understanding on community’s changing, perception on local 
wisdom and culture, learning and understanding on characteristics of basin’s ground; 
2) community strengthening process -  addressing community’s problems and issues, 
measures on self-sufficiency, community’s problem solving, measures/methodology 
on alternative development performed by community, and determination on 
community’s public activities; and 3) expansion of cooperative network–expanding 
networks in sub-district level and promoting the building of network in basin level.   
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ านับว่าเป็นภารกิจส าคัญยิ่งในระดับประเทศ  แต่การบริหาร
จัดการยังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ขาดความเป็นเอกภาพ ขาดหน่วยงานที่ก ากับดูแล
ชัดเจน  ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง ขาดกฎหมายที่ก ากับดูแลโดยตรง โดยปัญหาการบริหา ร
จัดการทรัพยากรน้ าที่ส าคัญประกอบด้วย น้ าท่วม  น้ าแล้ง น้ าเสีย ดินถล่ม โดยหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานจะมีภารกิจจ ากัดในการดูแลแต่ละด้าน ตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักเท่านั้น ส่งผลให้
ขาดการบริหารจัดการอย่างครอบคลุมทุกประเด็น โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังมองประ เด็น
ในระดับประเทศเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ขาดการให้ความส าคัญในระดับชุมชนอย่างแท้จริงถึงแม้จะ
มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2540 และ ปี พ.ศ.2550 ได้ให้ความส าคัญแก่ชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การด าเนินโครงการที่กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่ว นได้เสียก่อน รวมถึงสิทธิของชุมชนที่จะฟูองหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8–10 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ประชาคมและเครือข่ายประชาชน 
โดยฉบับที่ 9-10 ได้ใ ห้ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพคน สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยปัจจุบันคือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ให้ความส าคัญ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสถาบั นทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมี ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม  
 การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการก าหนดจากบนลง
ล่างและมีการก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก หรือ
อาจจากผู้มีอ านาจทางการเมืองเ สียเป็นส่วนใหญ่ (ปราโมทย์ ไม้กลัด :2550) ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทั้งท่ีชุมชนต้องรับภาระ ผลกระทบ ผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม เนื่องด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ให้
ความส าคัญและยุ่งยากในการด าเนินงาน พร้อมกันนี้ได้ให้ความส าคัญการใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างเป็น
หลัก ขาดการค านึงถึ งการมีส่วนร่วมของชุมชน ขาดการสนับสนุนการเรียนรู้ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
ขาดการค านึงถึงการร่วมแก้ปัญหา รักษาผลประโยชน์ของชุมชน ขาดการให้อ านาจในการบริหาร
จัดการ ขาดการค านึงถึงวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายของชุมชน ผู้น าชุมชน เหล่านี้
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ถือว่าเป็นองค์ประกอ บของความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าได้  
 ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นการที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมีการ
เรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนที่ดีข้ึน  (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ :2543).การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน จึงเป็นการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากได้ทราบปัญหา ความต้องการ และสามารถแก้ไข
และจัดการไดอ้ย่างทันที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีหลักใน
การบริหารจัดการที่ต้องค านึงถึงความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก ในด้านองค์ประกอบ ปัจจัยที่ส าคัญ
ในชุมชน ดังนั้นการบริหารจัดการน้ าจึงควรให้ความส าคัญแก่ชุมชนมาเป็นอันดับแรก 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในแต่ละพ้ืนที่แต่ละลุ่มน้ ามีความแตกต่างกัน โดยการวิจัย
ครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในลุ่มน้ าสาขาของลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้านที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งพ้ื นที่ต้น
น้ าที่ประสบปัญหา การบุกรุกพ้ืนที่ปุา การท าเหมืองแร่ การดูดทราย ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วมดิน
ถล่ม ตลิ่งพัง  กลางน้ าและปลายน้ า มีปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม น้ าท่วม และน้ าเสื่อมคุณภาพ ส่งผล
ให้เกษตรกรประสบปัญหาในการใช้น้ าเพื่อการเกษตร ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพท า
สวนผลไม้ สวนยางพาราเป็นหลัก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ าท่วมใน
ปี พ.ศ.2554-2555 ที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรง ทั้งน้ าท่วมอย่างรวดเร็ว ดินถล่ม ตลิ่งพัง ท าให้
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายเปลี่ยนทิศทาง ล าคลองขยายกว้างข้ึน ปัญหา ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคน
ในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับประเทศ ด้านสังคม การด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยอาศัยความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางท่ียั่งยืนสามารถให้ชุ มชนสามารถพ่ึงพาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้เอง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวต้องประกอบด้วยปัจจัยหลาย.ๆ ด้าน ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชน วัฒนธรรมของชุมชน    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษ าถึงความเข้มแข็ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง 
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง พร้อมทั้งได้รูปแบบของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ าระดับชุมชนต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
3. เพ่ือได้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ า 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย ากรน้ า ประกอบด้วย ได้แก่    
ผู้น าชุมชน  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน  ระบบเครือข่ายชุมชน ..การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ 
ระบบความสัมพันธ์ การรวมกลุ่ม  การบริหารจัดการ  ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า
ของชุมชน 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบข องความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีใน
แนวความคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชน การเรียนรู้  การมีส่วนร่วม เครือข่าย ผู้น าชุมชน 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน การรวมกลุ่ม ความสั มพันธ์และแนวคิดการบริหารจัดการน้ า  ซึ่งปัจจัยที่มี
ความสอดคล้องท่ีส่งผลในการบริหารจัดการน้ าของชุมชน รูปแบบการจัดการน้ าของชุมชน พร้อมทั้ง
ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิตาม
แนวคิดของ สุรวุฒิ  ปัดไธสง และ แนวคิดของสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประกอบด้วย  ปัจจัยผู้น าชุมชน  
ปัจจัยวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน  ปัจจัยระบบเครือข่ายชุมชน .ปัจจัยการมีส่วนร่วม .ปัจจัยกระบวน   
การเรียนรู้ ปัจจัยระบบความสัมพันธ์ ปัจจัยการรวมกลุ่ม ปัจจัยการบริหารจัดการ 
 ตัวแปรตาม คือความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ได้พิจารณาถึง
หลักแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจากแนวคิดของกรมทรัพยากรน้ าและแนวคิด จาก    
ปธาน สุวรรณมงคล สามารถสรุปแนวทางในการบริหารทรัพยากรน้ าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้อง
ประกอบด้วย  5 ด้าน ดังนี้ การพัฒนา และจัดหาแหล่งน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  การจัดสรรและ
การใช้ประโยชน์จากน้ า การปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า การปูองกันและแก้ไขมลภาว ะด้าน
น้ า เพ่ือให้บรรลุความเข้มแข็งของชุมชนในการพึงพาและแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าได้ โดยมีกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
.   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1..เพ่ือทราบถึงความเข้มแข็ งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2..เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้ า
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3..เพ่ือทราบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4..เพ่ือได้รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนที่เหมาะสม ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็ง 
1. ผู้น าชุมชน 
2. วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน 
3. ระบบเครือข่ายชุมชน 
4. การมีส่วนร่วม 
5. กระบวนการเรียนรู้ 
6. ระบบความสัมพันธ์ 
7. การรวมกลุ่ม 
8. การบริหารจัดการ 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

ศึกษา วิเคราะห์
บริบทชุมชนและ
การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งโดย การมี
ส่วนร่วมของ

ประชาชน ภาครัฐ 
อปท. 

 

รปูแบบการ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
ด้านทรัพยากรน้ า 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่ โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีเนื้อท่ี รวมทั้งสิ้น 
678.66 ตารางกิโลเมตรหรือ 425,163 ไร่  มีความยาวของล าน้ าประมาณ 76 กิโลเมตร โดย
ศึกษาในเขตอ าเภอนบพิต าและอ าเภอท่าศาลา ใน 6 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนต า บลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนต าบล นบพิต า เทศบาลต าบล นาเหรง องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกลายและองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งและหารูปแบบการเส ริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า โดยใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการศึกษามีขอบเขต ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาบริบทของชุมชน โดยศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาในชุมชน  
  2.2 วิเคราะห์ชุมชนโดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือได้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
  2.3 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า ประก อบด้วย
ผู้น าชุมชน  วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน ระบบเครือข่ายชุมชน  การมีส่วนร่วม  กระบวนการเรียนรู้  
ระบบความสัมพันธ์ การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ 
  2.4 ศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องประกอบด้วย ปริมาณที่ พอเหมาะ  มีคุณภาพตามความต้องการ 
ระยะเวลาการไหลของน้ าอย่างพอเหมาะ ปูองกันการพังทลายของดิน ลดความเสียหายจากน้ าท่วม  
โดยสามารถสรุปการจัดการใน 5 ด้าน ดังนี้  
   1.  ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
   2.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
   3.  ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า   
   4.  ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า   
   5.  ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 
 3. ขอบเขตประชากร  ประชากรที่ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนที่
อยู่อาศัยในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ผู้น าชุมชน  องค์กรเอกชน ปราชญ์ชาวบ้านใ นพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ า ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ส านักงาน
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  ส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  อุทยาน
แห่งชาติ เขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานันและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4. ขอบเขตด้านเวลา โดยท าการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม    
พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ปัจจัยที่ส่งผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง ปัจจัยผู้น าชุมชน               
ปัจจัยวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน  ปัจจัยระบบเครือข่ายชุมชน   ปัจจัยการมีส่วนร่วม   ปัจจัย
กระบวนการเรียนรู้   ปัจจัยระบบความสั มพันธ์  ปัจจัยการรวมกลุ่ม   ปัจจัยการบริหารจัดการ  โดยมี
ความหมาย  แต่ละด้านดังนี้ 
 1.  ปัจจัยด้านผู้น า หมายถึง ผู้น าชุมชน องค์กรเอกชน ที่มีบทบาท ในชุมชนและได้รับการ
ยอมรับและมีอิทธิพล สามารถผลักดันให้ชุมชนบรรลุเปูาหมาย ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน หมายถึง วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ าและทรัพยากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลอง
กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. ปัจจัยระบบเครือข่ายชุมชน  หมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจร่วมกันในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนกันของชุมชนด้านการจัดการน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4. ปัจจัยการมีส่วนร่วม  หมายถึง การมีส่วน ร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุแห่งปัญหา แนว
ทางแก้ไข มีส่วนร่วมการ ตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนแก้ไขปัญหา  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชนในการจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลอง
กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5. ปัจจัยกระบวนการเรียนรู้ ..หมายถึง การเรียนรู้และการแก้ปัญหาที่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วิเคราะห์ร่วมกันและการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าของชุมชน ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6. ปัจจัยระบบความสัมพันธ์  หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
ผูกพันต่อกันและมีจุดมุ่งหมายที่ดีต่อกันในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  7. ปัจจัยการรวมกลุ่ม  หมายถึง การรวมตัวของบุคคลที่มีลักษณะขึ้นตรงต่อกัน มีจิตใจรัก
ใครร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพ่ือบรรลุเปูาหมายและผลประโยชน์
ร่วมกันในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  8. ปัจจัยการบริหารจัดการ หมายถึง  การบริหารจัดการน้ าในระดับต าบล ระดับลุ่มน้ าที่มี
การบริหารจัดการทั้งในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวมถึงบทบาท ขั้นตอนบริหารจัดการ ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ความเข้มแข็งของชุ มชนในการบริหารจัดการน้ า  หมายถึง ชุมชนมีขีดความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาของตนเองและสามารถพึงพาตนเองได้ในการจัดการน้ า ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการพัฒนา และจัดหาแหล่งน้ า  หมายถึง กิจกรรมในการเก็บกักของแหล่งน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ พัฒนาน้ าบาดาล พัฒนาน้ าผิวดิน เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน  
  2. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า หมายถึง การอนุรักษ์ รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าไม่ให้มี
สภาพเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติและโดยการกระท าของมนุษย์ 
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  3. ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า หมายถึง กระบวนการจัดสรรในการน า
น้ าที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรมเพื่อครอบคลุมในทุก
หมู่บ้าน ชุมชน  
  4. ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า หมายถึง มาตรการ การควบคุมการ
ปูองกันและการแก้ไขภัยธรรมชาติที่เก่ียวกับทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้แก่     
น้ าท่วม น้ าแล้ง ดินถล่ม  
  5. ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า หมายถึง มาตรการการควบคุมมลพิษทาง
น้ าเพื่อให้น้ าเสียจากแหล่งก าเนิดต่าง  ๆ ได้รับการบ าบัด  เช่นน้ าเสียจากชุมชนพ้ืนที่เกษตรกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องอาศัยระบบการติดตามตรวจสอบจากผู้ มีส่วนเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย หมายถึง ลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ลุ่มน้ าระดับประเทศจากทั้งหมด 25 ลุ่มน้ า มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 678.66 ตารางกิโลเมตรหรือ 
425,163 ไร่  มีความยาวของล าน้ าประมาณ 76 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอ
นบพิต าและอ าเภอท่าศาลา ต้นน้ าเกิดจากเขาช่องลม เขาเหล็ก เขานันเมีย เทือกเขาหลวง มีล าน้ า   
ต้นน้ าหลายสาขาไหลมารวมกันที่บ้านปากลง ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ทิศทางการไหล จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ลง สู่อ่าวไทยที่บ้านบางสาร ต าบลกลาย อ าเภอ       
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 “ปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนคร ศรีธรรมราช ” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

 1.  แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ 
  3.  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
  4.  แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 
  5.  แนวคิดเก่ียวกับผู้น าชุมชน 
  6.  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน 
  7.  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 
  8.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  9.  ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  10. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.1 ความหมายของชุมชน 
  ไพรัตน์  เตชะริน (2536) ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า คือ การรวมประชาชนใน
หมู่บ้านหรือต าบลในรูปของกลุ่มตั้งแต่สองคนขี้นไป เพื่อด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรเองหรือสนองวัตถุประสงค์ของชุมชน  หรือแม้ก ระท่ังสนองวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน องค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้อาจเป็นทางการกล่าวคือ ไม่มี
กฎหมายรองรับแต่อาจมีระเบียบราชการหรือระเบียบที่กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาโดยมีกฎหมายรองรับอาจเป็น
นิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้แล้วแต่กรณี 
  สมพันธ์  เตชะอธิกะ (2540) อธิบายว่าชุมชน คือการรวมตัวของชาวบ้านตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปหรือต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยอาจอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกัน หรือต่างหมู่บ้านก็ได้ไม่จ ากัด
พ้ืนที่ แต่วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผู้น าและกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษ า 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม โดยไดจ้ าแนกองค์ประกอบขององค์กรชุมชนได้หลายประการ ดังนี้ 

1. การมีอุดมการณ์ร่วมกัน หมายถึง การมีทัศนะต่อโลกต่อสังคมร่วมกันมีความ 
เข้าใจ ตรงกัน อุดมการณ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ยึดเหนี่ยวทิศทางของการรวมกลุ่มกันเอาไว้ 

2. การมีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะเดินไปข้างหน้าขององค์กรชาวบ้าน 
ท าไปเพื่ออะไรการมีประโยชน์ร่วมกัน การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

3. คน คนถือเป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์กรชาวบ้านมีส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่  
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ผู้น าของชุมชนและสมาชิก 
4. การบริหารจัดการ ถือเป็นเรื่องชี้ขาดความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะทุก 

กิจกรรมที่เรื่อ งเงิน คน เข้าไปเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คือ การตัดสินใจร่วมกัน โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ สถานที่และอุปกรณ์ 
กฎกติการ่วมกัน การสื่อสารระหว่างผู้น ากับสมาชิกชุมชน การควบคุมตรวจสอบ 

5. กิจกรรม การเรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติจริงก็อยู่ที่กิจกรรมการพัฒนา โดยทั่วไป 
กิจกรรมในบางชุมชนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นหลัก บางชุมชน
อาจมีกิจกรรมทางเมืองที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

6. งบประมาณ เพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี จ าเป็นต้องมีการระดมทุน 
ทั้งภายในและภายนอก   
 1.2 ความเข้มแข็งของชุมชน 
  ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์  (2543 ) ได้ให้ความหมายความเข้มแข็งของชุมชนว่า การที่
ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การ
จัดการแ ละการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนที่ดีข้ึนตามล าดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย 
หรืออ่ืน ๆ  ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันและด้วยความ           
เอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย  
  สุรวุฒิ  ปัดไธสง (2542)ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงอุดมการณ์
ไว้ดังนี้ 

1. มีความสามารถพ่ึงตนเองได้ คือสามารถที่จะท าอะไรได้ด้วยตัวเองและนอกเหนือ  
จากนั้นยังสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นชุมชนที่สามารถ
ปรับตัวแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นชุมชนที่สามารถเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และปรับตัวจนสามารถแก้ไข 
ปัญหาของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

3. ชุมชนที่เข้มแข็งนั้นต้องสามารถพ่ึงตนเอง อันเป็นลักษณะที่ชุมชนสามารถด าเนิน 
หรือจัดการตนเองได้ ไม่ต้องรอหรืออาศัยคนจากภายนอกชุมชน ต้องสามารถคิด สามารถวางแผน
หรือก านดการด าเนินการหรือจัดการชีวิตของชุมชนโดยคนในชุมชนและเพ่ือชุมชนได้ การจัดการ
ตนเองนี้ได้เป็นศักยภาพของชุมชน ไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากที่อ่ืน ไม่ว่าจากรัฐหรือเอกชน 

4. เป็นชุมชนที่อยู่ได้แบบพออยู่พอกิน เป็นชุมชนที่มีระบบผลิตเป็นของตนเองมี 
เทคโนโลยีเป็นของตนเอง และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ผลิตของชุมชนได้ หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคก็จะน าเ อาไปขาย ต้องไม่เป็นหนึ้และไม่มีการ
ผ่อนดอกเบื้ย 

5. มีวัฒนธรรมเป็นรากฐานของชุมชน หมายความว่า มีวัฒนธรรมเป็นทุนของชีวิต 
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ในชุมชน ที่มี การผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ ส าหรับการอยู่รอดและด ารงอยู่ของชุมชนอย่างมี
คุณธรรม ซึ่งจะมีสถาบันทางสังคมเป็นผู้ผลิตซ้ าหรือด าเนินก ารตามหน้าที่ คือ วัด โรงเรียนและ
ครอบครัว เครือญาติในชุมชน 

6. มีอ านาจที่จะปะทะกับคนอื่นหรือคนภายนอกชุมชน ไม่มีการเสียเปรียบนั้นคือ  
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับชุมชนอ่ืนหรือรัฐนั้น ๆ นอกจากนั้นชุมชนยังต้องมีอ านาจในการต่อรอง
ต่อต้านหรือคัดค้านอิทธิพล อ านาจนอกชุมชน เ พ่ือที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์
ร่วมกันของชุมชนไว้ 

7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชนอย่างมีจิตส านึกร่วมกัน ไม่มีการ 
แปลกแยกเป็นการมีส่วนร่วมโดยมีพ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชนอันเป็นรากแก้ท่ีหยั่งรากลึกหรือเป็น
สายโลหิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนที่ยึดโยง ให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ และการมีส่วนร่วมนอกจากจะอาศัย
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมการเป็นเครือญาติ อันเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบแล้ว 
ยังต้องอาศัยผู้น าที่เข้มแข็ง มีศึลธรรม (เป็นคนดี) และมีความสามารถพิเศษ มิฉะนั้นแล้วคนในชุมชน
จะรู้สึกโดดเดี่ยว 

8. มีทรัพยากรธรรมชาติและคน (ที่มีคุณภาพ) สามารถจัดการกับทรัพยากรได้ด้วย 
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือมีอ านาจในการเข้าถึงและใช้ได้ นอกจากนั้นยังต้องมีกระบวนการ
จัดการอย่างมีทักษะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดสะสมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ใน
เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1.3 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
  ขณิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2542:18) ได้ให้ความหมายของชุมชนที่เข้มแข็งมีลักษณะ 

ดังนี้ 
1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนที่จะแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
2. สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชน 
3. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนวิถีชีวิตของชุมชนซึ่ง 

ขับเคลื่อนโดยผู้น าองค์กรชุมชนในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมโปร่งใส 
และพร้อมรับการตรวจสอบ 

4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมคิด  
ตัดสินใจด าเนินงาน ติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน 

5. สมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชน 
6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก.ๆ ด้านของชุมชนที่มุ่งการพึ่ง  

ตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
7. การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ในที่สุด ไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
8. มีเครือข่ายการร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้าน ชุมชนอ่ืน ท้องถิ่น  

ภาคราชการ เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืน.ๆ ในลักษณะการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม 
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 1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  นพดล เหล่ากอ  (2557) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ เพื่อ
เป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกก าลังด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท า และมีการเรียนรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 

1. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหา 
วิกฤต โดย พัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมก ลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของ
บุคลากรภาครัฐจากการเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง 

2. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด  
ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริม
และสนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุ มชนการฟ้ืนฟูอนุรั กษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการ
ของชุมชน รวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน  
   ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของชุมชนเข้มแข็ง  ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
                1. สังคมเข้มแข็ง  มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมท า เกิดกลุ่มกิจกรรมอันหลากหลาย เกิด
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ จ านวนมากทั้งหญิงและชาย มารวมตัวกันเป็นสภาผู้น าชุมชน 
                2. เศรษฐกิจเข้มแข็ง ทุกครอบครัวมีอาชีพมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย มีวิถีการผ ลิตและ
การบริโภคท่ีเกิดความสมดุล ในพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ ควรมีการผลิตอาหารให้พอแก่การบริโภคเองให้ได้
มากที่สุด เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร ชุมชนควรจัดการการใช้ที่ดินอย่างเป็นธรรม มีการขุดสระน้ า
ของครอบครัว มีการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดทั้งของครอบครัวและท่ีเป็นปุาชุม ชน มีธุรกิจชุมชน มีการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งหมดเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนอันเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจมหภาคต้อง
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน 
                3. ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถอนุรักษ์
และเพ่ิมพูนสิ่งแว ดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้เพ่ิมข้ึน รักษาแหล่งน้ า สงวนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ มีระบบก าจัดขยะชุมชน 
                4. มีระบบสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง  มีการส ารวจว่ามีผู้ยากล าบากหรือผู้ถูกทอดทิ้ง
ใดบ้าง เช่น คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ เด็กก าพร้า จัดให้มีอาสาสมัคร ช่วยดูแล และมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
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                5. ความปลอดภัยชุมชนและสันติภาพ  ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากสารพิษ สามารถไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความยุติธรรมชุมชน 
   6. ระบบพลังงานชุมชน มีการวิจัยค้นหาวิธีสร้างพลังงานทางเลือกที่พ่ึงพิงการใช้ 
น้ ามันน้อยที่สุด และไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม 
                ๗. ระบบการสื่อสารชุมชน  ชุมชนจะเข้มแข็งต่อเมื่อมีการสื่อสารให้รู้ถึงกันทั่วชุมชน 
รวมทั้งมีการ สื่อสารกับภายนอกอย่างสมดุล โดยระบบเสียงตามสาย วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ ตชุมชน 
ต่อไปอจทดลองท าหนังสือพิมพ์ชุมชนที่ชาวบ้านเป็นผู้ท าเอง 

8. ระบบการศึกษาชุมชน คนที่รักการอ่านควรรวมตัวกันเป็นชมรมรักการอ่านในทุก 
ชุมชน จัดท าและดูแลห้องสมุดชุมชนใน ๗๖ ,๐๐๐ หมู่บ้าน มีการ จัดการการได้มาซึ่งหนังสือที่
เหมาะสม อบต.หรือรัฐบาลควรซื้อหนังสือดี.ๆ ให้ห้องสมุดชุมชน 
             9. ระบบสุขภาพชุมชน  ชุมชนต้องสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด 
สามารถควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีท่ีสุด ถ้ามีพยาบาลชุมชนของชุมชนประมาณหนึ่งคนต่อ ๒ หมู่บ้าน จะช่วย
ให้คุณภาพของระบบสุขภาพชุมชนยกระดับไปสูงยิ่ง 
             10. การวิจัยและการโยงไปสู่นโยบาย  ชุมชนต้องสามารถวิจัยเรื่องของตนเองและ
เรื่องท่ีมากระทบชุมชนได้ และปรับตัวให้อยู่ในสม ดุล ทั้งท่ีท าเองและท้ังที่โยงไปสู่นโยบายระดับต่างๆ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด สภาองค์กรชุมชน สมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงต่าง.ๆ รัฐบาล รัฐสภา เป็นต้น             

 1.5 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  
  ธีระพงษ์  แก้วหาวง ษ์ (2543 :65-84).ได้กล่าวถึงการน าเสนอกระบวนการ

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีเปูาหมายที่ส าคัญ คือ  
1. ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาที่มีระบบการศึกษา  สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  การ 

จัดการทรัพยากรระบบสวัสดิการและกฎหมายมาจากชุมชนเป็นของชุมชน  
2. ความเข้มแข็งของชุมชนและกระบวนทัศน์ให ม่ในการพัฒนา  จะช่วยให้เกิดการ  

สร้างและจัดระเบียบของชุมชนที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศน์ และระบบทุนของชุมชนให้พึ่งตนเองได้และยั่งยืน  

3. น าไปสู่โครงสร้างทางการเมือง และระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นของ  
ประชาชนอย่างแท้จริง  

4. ระบบความร่วมมือและความเป็นประชาคม ประชาสังคม จะท าให้สังคมโปร่ งใส  
ตรวจสอบได้ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างดุลยภาพทางการพัฒนา  
  กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอาจกระท าได้โดยอาศัยกระบวนการที่ส าคัญ 
4 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล เป็นปัจจัยหลักส าคัญ
ในความส าเร็จสูง โดยแกนน าหรือผู้น าที่ประสบความส าเร็จมักจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชน จึงควรมีการด าเนินการดังนี้  
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1. การค้นหาทรัพยากรบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆในชุมชน ผู้ น า กลุ่มอาสาสมัคร หรือผู้มีความสนใจ กลุ่มคนจนหรือกลุ่มผู้ประสบ
ปัญหา ฯลฯ 

2. เนื้อหาสาระ ที่จะถ่ายทอดหรือให้การศึกษาแก่บุคคลในชุมชนนั้น ต้องเป็น  
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมและผลักดันให้เป็นไปตามเปูาหมาย อาจมีดังนี้  

2.1 สภาพชุมชน ได้แก่ ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือ 
ชุมชน สภาพปัญหาของชุมชน และผลการพัฒนาจากภายนอกที่ผลกระทบต่อชุมชน  

2.2 วิถีชุมชน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง ความสัมพันธ์ในระบบเครือ  
ญาติ วิธีการจัดการกับการขัดแย้งของชุมชน แนวคิดในการพ่ึงพาตนเองเป็นต้น  

2.3 ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพเพ่ือการด ารงชีพ  
2.4 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพ  

ชีวิตที่ดี 
2.5  ส่งเสริมอุดมการณ์และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันของ  

ชุมชนมีพลัง 
3. วิธีการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิธีการที่แปรผันไปตามบทบาทขององค์กรทาง  

สังคม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ อุดมการณ์ วัฒนธรรม  การถ่ายทอดลักษณะทางสังคม การ
ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ และการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
   ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรม ต้องมีการด าเนินการโดยผ่านกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ทั้งทางด้านครอบครัว คน ทรัพยากร  
ที่มีอยู่ในชุมชน  

2. การพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรม  จ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการน า  
ข้อมูล  จากการศึกษาวิเคราะห์มาสู่การสนทนาอย่างพินิจพิเคราะห์ภายใต้โอกาสที่เปิดให้ทุกคนได้
น าเสนอ ทัศนะของตนเองต่อปัญหาและแนวท างแก้ไข ทั้งทัศนะที่เป็นข้อสนับสนุนหรือขัดแย้ง
ภายใต้การให้เกียรติในฐานะเป็นคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน  
    การเลือกด าเนินกิจกรรมของชุมชน มักจะมีลักษณะแบบองค์รวม กล่าวคือมี
ความรอบด้านแก้ไขท้ังปัญหา เศรษฐกิจ อาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน ทุนและการออกมา การศึกษา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและการเมืองไปพร้อม ๆ กัน และเมื่อถึงข้ันลงมือ
ปฏิบัติ ก็จะแบ่งความรับผิดชอบหรือมอบหมายให้กลุ่มสนใจรับผิดชอบด าเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความสนใจและการมีเปูาหมายร่ว มกันของคนในชุมชน ท าให้มีการรวมพลัง มีการสนทนาอย่างพินิจ
พิเคราะห์ ริเริ่มกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์หลากหลาย มีการจัดกา รร่วมกันภายใต้ความสัมพันธ์ในแนว
ระนาบเรียนรู้แลสรุปบทเรียนร่วมกัน โดยด าเนินการดังนี้  
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1. การจัดองค์กรและบริหารจัดการมีการมอบหมายหรือจัดตั้งองค์กร  
ผู้รับผิดชอบ  หรือคณะท างาน ท าให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการประสานกลุ่มคน 
องค์กรและพหุภาคีเข้ามาร่วมมือในการพัฒนา  

2. ส่งเสริมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการประชุมเพื่อวางแผน  
แบบมีส่วนร่วม (APPreciation Influence Control) หรือเทคนิคอ่ืน ๆ เ ช่นเทคนิคการประชุมเพ่ือ
ก าหนดอนาคตร่วมกัน เพ่ือให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย วางแผน ระดมทรัพยากร แบ่ง
บทบาทหน้าที่ และจัดท าเครื่องชี้วัด จัดท าระบบการติดตามความก้าวหน้า และสรุปบทเรียนจาก
การด าเนินงานร่วมกัน  

3. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ ด าเนินการ 
และอาจเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการประเมิน ท าให้ชุมชนสามารถสรุปบทเรียน และมีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  

4. พหุภาคี จัดระบบสนับสนุนกระบวนการและแผนงานโครงการขององค์กร  
ชุมชน ภาครัฐต้องปรับบทบาทมาเป็นฝุายกระตุ้นและอ านวยการ เพื่อส่งเส ริมและสนับสนุนเพื่อ
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทั้งภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ธุรกิจ นักวิชาการ นักพัฒนา สื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ     
พหุภาคีท่ีร่วมกันสนับสนุนให้ประชาคมในชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง  
   ขั้น ตอนที่ 4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกันทั้งสังคม โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ คือ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือความเป็นเครือข่าย  
ความร่วมมือกับสังคมวงกว้างที่ต่อยอดของชุมชนท้องถิ่น  

2. พัฒนาความเป็นประชาคมอ าเภอ จังหวัด เปิดโอกาสให้เครือข่ายต่าง ๆ เข้า  
ร่วมในลักษณะเป็นพหุภาคี  

3. ส่งเสริมขบวนการเคลื่อนไหว “ประชาสังคม” เน้นความเป็นประชาสังคม  
คือเป็นความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีแรงจูงใจจากความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมใน
ฐานะพลเมือง  
  สรุปความเ ข็มแข็งของชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนในการเรียนรู้ 
สามารถปรับตัวในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ พร้อมมีอ านาจในการ
ต่อรอง คัดค้านอ านาจ ภายนอกชุมชน  เพ่ือที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ของชุมชนไว้ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง การเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน โดย กระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
การเตรียมคนและชุมชน  การก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชน เพ่ือการพัฒนาทางเลือก ในการด าเนิน
กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน   
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู ้ 
 2.1 ความหมายของการเรียนรู้ 

 พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2542) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ  
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือมาจากการฝึกหัด ซึ่งพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงจะเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการเรียนรู้ทางสังคมของ
แบนดูรา (Bandura) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผล 
ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและมีผลต่อความเชื่อ รวมทั้งมีผลต่อการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ด้วย 
  บุญประกอบ  เกาเล็ก (2550) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ
ของการที่บุคคลพยายามปรับพฤติกรรมของตน เพื่อให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
จนสามารถบรรลุถึงเปูาหมายที่แต่ละบุคคลได้ต้ังเอาไว้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เกิด
เนื่องมาจากการฝึกหัดและประสบการณ์การเรียนรู้  
 2.2 กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร  (2547) ได้อธิบายเกี่ยว กับกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ว่า
กระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งในการพยายามแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง
เมื่อได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนและหาหนทางที่ดีต่อไป 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เ พ่ือยกระดับสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นสิ่งที่เรา
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนเข้าใจทัศนะต่อปัญหาที่คนอ่ืนพบ รู้จักสร้างส านึก
ร่วมต่อสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น กระบวนการเรียนรู้ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือตัวเอง ทั้ งที่ใกล้และไกลเพ่ือรู้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งนอกตัวและสามารถสร้างความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน นอกจากกระบวนการ
เรียนรู้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและสังคม เพื่อให้คนดีรู้จักคิดดีท าดีมีประโยชน์ทั้งต่อ
ตัวเองและสังคม   
  ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายโดยเฉพาะ 
กลุ่มเปูาหมายมาเรียนรู้ร่วมกัน ไม่แยกการเรียนรู้ออกจากชีวิตจริง ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีที่จะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

2. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน มีการก าหนดประเด็นปัญหาโดยชุมชน 
ร่วมกันคิดปัญหาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยการสร้างทางเลือกให้กับชุมชนและ
มีเปูาหมายร่วมกัน 

 เทคนิค วิธีการและกระบวนการในการเสริมสร้างการเรียนรู้ แบ่งได้ ดังนี้ 
1. เทคนิค วิธีการเรียนรู้ที่จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายและระดับของงานแบ่ง 

ออกเป็น 5 กลุ่ม คือระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน เครือข่าย และการจัดการศึกษาระดับเด็กและผู้ใหญ่ 
2. เทคนิควิธีการการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งตามลักษณะการให้ความรู้ เช่น ให้การ 

ศึกษาทางตรงหรือทางอ้อม 
3. เทคนิคการประชุมอย่างมีส่วนร่วม เป็นการใช้เวทีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอ่ืน เรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลของการตัดสินใจร่วมกัน 
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4. เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า แลกเปลี่ยนความคิดแสดงหาความรู้ ท าความเข้าใจด้วยตนเอง 

5. การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน วิทยากรของชาวบ้านในการสืบทอดต่อกันมา  
การสร้างเวทกีารเรียนรู้ของชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก็บรวบรวมข้อมูล และเชื่อมประสานผู้น า
ในชุมชน 

6. การเรียนรู้ชีวิตและจิตส านึกต้องเรียนรู้สภาพชีวิตที่เป็นจริงของตัวเองเน้นวิธีการ 
แก้ปัญหา มีความคิดวิพากษ์ได้ 

7. การใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยสื่อต้องปราศจากการครอบง าจาก 
ภายนอกเป็นตัวกระตุ้นจิตส านึกให้ประชาชนมีความคิดความสามารถตัดสินใจเรื่องต่าง.ๆ ได ้
  สรุปการเรียนรู้ชุมชน หมายถึง ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดย
การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกหัด เพื่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ต่าง .ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ร่วมกันและมีการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายในชุมชน 
 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
  ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527:6-7) ให้ความหมายและหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริมชักน า สนับสนุน 
และสร้างโอกาสให้ประชาชนและชุมชน ทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน  ชมรม  สมาคม มูลนิธิ และ
องค์การอาสาสมัครรูป แบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเ นินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องรวมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
  อรทัย ก๊กผล  (2546:2-2).ได้กล่าวถึงไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและค วาม
คิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนกระทั่งการติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
 3.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
  วันชัย วัฒนาศัพท์ (2544:66-67) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วน
ร่วมสาธารณะเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่น้อยท่ีสุด คือได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร 
ระดับสูงขึ้นมาเป็นระดับการมีส่วนร่ว มในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการประชาพิจารณ์ เพราะการตัดสินใจยังเป็นเรื่องของรัฐ
กระบวนการในระดับที่สูงขึ้นมาในกระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะคือการที่ประชาชนมีบทบาทมีส่วน
ร่วมที่จะตัดสินใจตั้งแต่เริ่มโครงการ คือ รับทราบปัญหา ร่วมคิด ร่วมหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาต่าง .ๆ 
ไปจนกระทั่งโครงการต่าง .ๆเกิดขึ้นก็มีบทบาทในการติดตามตลอด กระบวนการทั้งหมดนี้เป็น
กระบวนการมีส่วนร่วม หรือเรียกว่าการแสวงหาฉันทามติ 
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 3.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
  ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527:6-7) กล่าวถึงข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 
   1. ร่วมท าการศึกษา  ค้นคว้า  ปัญหา  และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวม
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 
   2. ร่วมคิดหา  และสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุ มชนหรือ
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  หรือสนองความต้องการของชุมชน 
   3. ร่วมวางโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ปัญหา
และสนองความต้องการของชุมชน 
   4. ร่วมติดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
   5. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน  ตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหน่วยงาน 
   6. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน  โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเปูาหมายที่
วางไว้   
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2553) ได้กล่าวถึง การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ เป็นระบ บที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐอาจจะ
ด าเนินการได้ในหลายมิติตามความเหมาะสมและความต้องการพื้นฐานของประชาชนในแต่ละ
สังคม  องค์กรที่เรียกตนเองว่า International Association for Public Participation (IAP2) ซ่ึง
เป็นสถาบันนานาชาติได้ศึกษาและก าหนดระดั บการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5.ระดับ เพ่ือที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐจะเลือกตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด
ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมทีม่ากขึ้นในระดับที่ 5 มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) มี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
   ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง .ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนน้อยที่ สุด ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่
เป็นจริงถูกต้อง ทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เช่นการ
จัดท าสื่อเผยแพร่ การพาชมสถานที่จริง การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (open houses) และ website 
   ระดับท่ี 2 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง  ความรู้สึกและความ
คิดเห็น ประกอบการตัดสินใจ  ดังนั้นประชาชนมีบ ทบาทในฐานะการให้ข้อมูล  การตัดสินใจเป็นของ
หน่วยงานภาครัฐ  รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เช่น กา รส ารวจความคิดเห็นและการประชุม
สาธารณะ 
   ระดับท่ี 3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเก่ียวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบายการวางแผนโครงการ และวิธีการท างานโดย
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หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะ และการตัด สินใจร่วมกับ
ภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   ระดับท่ี 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูงโดยประชาชน
และภาครัฐจะท างานร่ วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เช่นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และ
เอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 
   ระดับท่ี 5 ระดับท่ีให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจรัฐจะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้น
ให้ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการ
มีส่วนร่วมในระดับนี้เช่น การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยกระบวนการ
ประชาคม    
 3.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543:152-153) ได้สรุปปัจจัยที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   1..ปัจจัยด้านกลไกของรัฐได้แก่ การก าหนดนโยบาย จะต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การสนับสนุนกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  การสร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยระบบ
ต่าง .ๆ ของราชการจะต้อง เอ้ืออ านวย และเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  มีการติดตาม
ประเมินผล และการให้การสนับสนุนภายหลัง 
   2..ปัจจัยด้านประชาชน โดยประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ในการท างานพัฒนา เป็นฝุายตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน์ เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม หรือเป็นผู้น าท้องถิ่น มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานอื่น ได้รับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และรับรู้ข่าวสารต่าง.ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   3..ปัจจัยด้านนักพัฒนา โดยนักพัฒนาต้องศึกษาชุมชน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน และได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม ในทุก .ๆ ด้านในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
กระบวนการมีส่วนร่วม ค้นหาผู้น าที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่กระตุ้นชาวบ้าน แสดงความคิดเห็น และ
มีส่วนร่วมในงานพัฒนา รวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ สนับสนุนด้าน
การศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร  วิทยาการใหม่ .ๆ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีความจริงใจ และมีความผูกพันกับท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธา ด าเนินงาน
พัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
   4..ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วยการได้รับผลประโยชน์จากการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา โครงการพัฒนาตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  สรุปการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการให้ประชาชนได้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ข้อมูลความเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกร่วมกับการตัดสินเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่เริ่มจนถึงข้ันติดตามประเมินผล โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
 4.1 ความหมายของเครือข่าย  

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พ.ศ.2542 ให้ความหมายของเครือข่ายงานไว้ว่า 
เป็นวงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน  ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการท างานประสานกัน
เหมือนตาข่ายเช่นเดียวกัน โดยรูปศัพท์แล้วเครือข่ายจึงหมายถึงสายใยความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
สมาชิก เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2551) ได้น าเสนอแนวทางการบริ หารงานเครือข่ายไว้ว่า 
ต้องให้ความส าคัญใน 3 เรื่อง คือ 

 1. การจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 

 2. การจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 

 3. การจัดการให้มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก 

 4.2 การเกิดเครือข่าย 
  กรมอนามัย (2550) ได้ให้ลักษณะการเกิดเครือข่าย คือ เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างก็
มีจุดเริ่มต้น หรือสร้างมาได้ด้วยวิธีการต่าง.ๆ กันไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีความคิดตรงกัน  
ท างานคล้ายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์ ไปจนถึงร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า ในการด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิก 
อันเป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มเอง เครือข่ายเช่น นี้ มักเกิดในพื้นที่ชุมชน ที่มีวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ คล้ายคลึงกัน มารวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรมก่อน ต่อเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของสมาชิก มีการขยาย
พ้ืนที่ด าเนินการออกไปหรือมีการขยายเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น กลุ่มก็มักจะพัฒนาขึ้น
มาเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดคว ามครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิก เครือข่ายเช่นนี้ มักมีเวลา
การก่อร่างสร้างเครือข่ายนาน แต่เมื่อเกิดแล้ว ก็จะมีความเข้มแข็งยั่งยืน และมีแนวโน้มที่เครือข่ายจะ
ขยายตัวเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับเม่ือเริ่มก่อตั้ง  
   2..เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งนี้ มักจะ มีความเก่ียวข้องกับนโยบาย หรือการ
ด าเนินงาน ของภาครัฐอยู่เป็นส่วนมาก ทั้งนี้ก็เป็นไปตามแนวคิดเดิม ที่อาศัยกลไกของรัฐผลักดันให้
เกิด รูปธรรมของงานโดยเร็ว และโดยมากเข้าไว้ก่อน ที่ภาคีสมาชิกท่ีเข้าร่วมเครือข่าย มิได้มีพ้ืนฐาน
ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจที่ตรง กันมาก่อน การรวมตัวกัน จึงเป็นลักษณะชั่วครั้งชั่วคราว 
เป็นการเฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด ยกเว้นว่าเครือข่ายจะได้รับการ
ชี้แนะที่ดี อย่างท่ีควร จนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่
แท้จริงได้ อย่างไรก็ต าม แม้ว่ากลุ่มจะยังคงรักษาสถานภาพเครือข่ายไว้ได้ แต่แนวโน้มเครือข่ายก็
มักจะลดขนาดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเริ่มก่อตั้ง  

3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เครือข่ายวิวัฒนาการนี้เป็นอีกรูปแบบการก าเนิดเครือข่าย  
ที่มิได้เป็นไปโดยธรรมชาติแต่แรกเริ่มและก็มิได้ถูกจัดตั้ง โดยตรง แต่จะเป็นไปในลักษณะของ
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล  องค์การ มารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้าง .ๆ 
ในการที่จะสนับสนุนกัน และเรียนรู้ไปด้วยกันก่อน โดยอาจจะยังมิได้มีเปูาหมาย  วัตถุประสงค์ร่วม
เฉพาะใด.ๆ อย่างชัดเจนนัก หรือในอีกลักษณะหนึ่ง ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
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การได้รับฟัง หรือการได้ไปเห็นเครือข่ายอ่ืน .ๆ เกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา เป็น
เครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือพัฒนาตนเองบ้าง เครือข่ายที่ว่านี้ แม้ว่าจะมิได้เกิดจาก แรงกระตุ้นภายใน
โดยตรงแต่แรก แต่ถ้าหากสมาชิกมีความตั้งใจจริง ที่เกิดจากจิตส านึกท่ีดี ได้รับการกระตุ้นนี้ สามารถ
ร่วมกันก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนได้ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกแล้ว เครือข่ายนี้ก็จะ
สามารถพัฒนาตนเองต่อไป จนสร้างเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เหมือนเครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติได้
เช่นเดียวกัน เครือข่ายวิวัฒนาการที่ก าลังพัฒนาตนเองอยู่ในขณะนี้ มีตัวอย่างมากมาย เช่น เครือข่าย
ประชาคมหมู่บ้าน เครือข่ายผู้สูงอายุและเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  
 4.3 รูปแบบของเครือข่าย 
  โดยการจัดแบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่าย ดังนี้   
  อรทัย  อาจอ่ าและสมศักดิ์ นัคลาจารย์ (2540:53) ได้จัดแบ่งไว้เป็น  2  รูปแบบ   
   รูปแบบที่  1 รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เป็นการสร้างเครือข่ายผ่านตัว “บัณฑิต
อาสาสมัคร” โดยการเชิญหรือชักชวนประชาชนที่ตนรู้จักหรืออยู่ในเครือข่ายผู้ใกล้ชิดมาเข้ารับการ
อบรม  และพยายามด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับผู้ผ่านการอบรม เพื่อสร้างหรือขยายเครือข่าย
ต่อไปในละแวกที่อยู่อาศัยหรือในชุมชน  ในหมู่บ้าน ในสถานที่ท างานของผู้ผ่านการฝึกอบรม  ซึ่งเป็น
การขยายเครือข่ายไม่เป็นทางการหรือใช้ช่องทางแบบไม่เป็นทางการ 
   รูปแบบที่ 2 การขยายเครือข่ายอย่างเป็นทางการ .(formal.channel).เป็นการ
พิจารณาเลือกองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันที่มีศักยภาพสูง หรือมีบุคคล  สมาชิกอยู่ในเครือข่าย
ของตนจ านวนมาก รวมทั้งเป็นสถาบัน /องค์กร/หน่วยงานที่สามารถเผยแพร่แนวคิดของ โครงการสู่
บุคคลที่ต่างวัย ต่างอาชีพ  และต่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม   
 4.4 องค์ประกอบของเครือข่าย 

 เครือข่าย มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  
1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
6. มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction 

 สรุปเครือข่ายชุมชน หมายถึง ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแ ข็งในชุมชน โดย
เครือข่ายเป็นการโยงใยประสานสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล โดยมีความเท่าเทียมกันและมีอิสระต่อกันเพ่ือ
ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีความสนใจหรือผลประโยชน์ และมีการรับรู้
เหมือนกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกันและการพึ่งพากัน ปรึกษาหารือกันเพ่ื อให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  
 
 



21 
 

 

5. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าชุมชน 
  5.1 ความหมายของผู้น า 
               บุญทัน ดอกไธสง (2535) ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น าไว้ดังนี้ 
   1. ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามต้องการ 
                     2. เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเปูาหมายสูงสุด
ตามความสามารถ 
                 3. ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้อง
ยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย สรุปได้ว่า ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การ
ชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มีก ารเขียน
ชื่อผู้น าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ จังหวัด นายอ าเภอ ก านัน เจ้า
คณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี                         
  กวี วงศ์พุฒ (2535) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้น าไว้ 5 ประการ คือ 

1. ผู้น า หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบ  
เสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อ          
การตัดสินใจของกลุ่มสูง 

2. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่ 
วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า ทั้งนี้รวมถึงผู้น าที่น ากลุ่มออก
นอกลู่นอกทางด้วย 

3. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่ม 
ซึ่งเป็นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 

4. ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรก 
อิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด 

5. ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีต้องการเป็นบุคคลที่มีส่วน 
ร่วมและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า 

 เมื่อเกิดการตระหนักว่า ภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารองค์การและการแข่งขัน 
ทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุ่มเทศึกษาเรื่องภาวะผู้น ากันเป็นจ าน วนมาก จน
ก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
               1..แนวคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait.Approach) แนวคิดนี้ได้มุ่งอธิบาย
บุคลิกลักษณะของผู้น า โดยเชื่อว่าผู้น าจะมีคุณสม บัติที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุ่ม
แนวคิดนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าว จากการศึกษาผู้น าที่มีความโดดเด่นหลาย  ๆ คน 
สามารถแบ่งคุณสมบัติที่ค้นพบได้เป็น 3 กลุ่ม (Bryman, 1992 อ้างถึงใน Hartog และ Koopman, 
2001, p.167) ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางความสามารถ  ลักษณะบุคลิกภาพ  
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   2. แนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม(Behavioral Approach) แนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรม 
ที่ผู้น าแสดงออกเพ่ือน าไปสู่ การปฏิบัติและประสิทธิผลตามท่ีผู้น าต้องการ โดยผู้น าแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจและ
ท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า โดยท าการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผลสรุปที่ส าคัญ.ๆ (วิภาดา คุปตานนท์, 2544, หน้า 242-247) มีดังต่อไปนี้ 
                      1) ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยและผู้น าแบ บเผด็จการ (Democratic 
leadership-Autocratic.leadership)Tannenbaum.และSchmidt..อธิบายว่าน าแบบประชาธิปไตย
นิยมกระจายอ านาจ มอบหมายงานให้สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในทางตรงกันข้ามกับผู้น าแบบเผด็จการมักนิยมใช้ดุลยพินิจและ การตัดสินใ จด้วยตัวเอง 
และมักไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 2) การศึกษาของ University of Michigan ได้แจกแจงพฤติกรรมของผู้น าที่ 
แตกต่างกันใน 2 ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด คือ 
     - พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งคน (People-Oriented Behaviors) ที่ให้ความส าคัญ 
ต่อสมาชิกหรือพนักงาน เข้าใจความแตกต่างและยอมรับความส าคัญของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อีกท้ังยังสนใจ และเข้าใจความต้องการของคนงาน 
     - พฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งงาน (Task-Oriented Behaviors) ที่ผู้น าเน้น 
ความส าเร็จของการท างาน เน้นกา รสร้างงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง เน้นการใช้ กฎ ระเบียบ   
ข้อปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุเปูาหมาย      
   3. แนวคิดผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Approach) 
    ดิลก ถือกล้า (2547, หน้า 71) กล่าวว่าแนวคิดผู้น าเชิงสถานการณ์เป็นการ  
ศึกษาท่ีเน้นการปรับสภาพการน า หรื อการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ลักษณะของการน าก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบ การน าที่เหมาะสมและเกิดผลดีใน
สถานการณ์ต่าง.ๆ      
           5.2 บทบาท หน้าที่และลักษณะของผู้น าชุมชนที่ดี 
  กรมพัฒนาชุมชน (2550) ได้ระบุบทบาท หน้าที่และลักษณะของผู้น าชุมชนที่ดีไว้  
ดังนี้ 
                 1. หน้าที่ของผู้น าชุมชุน 

1) เป็นผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกของชุมชนอยู่ร่วมกัน หมายถึง จะต้องอยู่ 
ใกล้ชิดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ในชุมชน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ท าให้มีความสามัคคีกลม
เกลียวกันในชุมชน 
                     2) เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง ต้องรับผิดชอบ
ในกระบวนการวิธีการท างานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้ และต้องท างานให้บรรลุเปูาหมาย  
                         3) บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม หมายถึง จะต้อง
ปฏิบัติงานในทางท่ีอ านวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของสมาชิกใน
ชุมชน การติดต่อสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุเปูาหมาย 

2. แนวทางการท าหน้าที่ ประกอบด้วย สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน   
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กระตุ้นให้สมาชิกท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พัฒนาสมาชิกให้เกิดภาวะผู้น าร่วมกับสมาชิกก าหนด
เปูาหมายของชุมชน  บริหารงานและประสานงานในชุมชน  ให้ค าแนะน าและชี้แนวทางให้กับชุมชน   
บ ารุงขวัญสมาชิกในชุมชน รับผิดชอบต่อผลการกระท าของชุมชน  

   3. บทบาทของผู้น าชุมชน ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ต้องให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริม 

อาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม 
2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมา ะสม เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการ 

3) ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสุขภาพจาก 
การมีส่วนร่วมของชุมชน  การจัดการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง 
                        4) ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี  ประกอบด้วย การนับถือศาสนาที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอ้ืออาทร การอนุรักษ์สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีของชุมชน 
                         5) ด้านการพัฒนาคน  ประกอบด้วย  การจัดการความรู้ /ภูมิปัญญา การพัฒนา
ผู้น า/สมาชิกในชุมชน 
                        6) ด้านบริการจัดการชุมชน ประกอบด้วย การจัดท าระบบข้อมูล  การจัดท าแผน
ชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การเสริมสร้างการเมือง การปกครองระบบ ประชาธิปไตย 
                       7) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย การปูองกัน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน การปูองกันภัยธรรมชาติ 
 สรุปผู้น าชุมชน หมายถึง ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยผู้น าชุมชน 
คือ ผู้ที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลต่อชุมชนนั้น.ๆ โดยสามารถผลักดันชุมชน ให้สามารถปฏิบัติ งาน
เพ่ือบรรลุเปูาหมาย ตามท่ีต้องการได้ โดยผู้น าต้องมีบทบาทในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคน 
จัดการชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืน.ๆ  
 
6. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน 
 6.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  กาญจนา แก้วเทพ (2538 :17).ได้อธิ บายเรื่องวัฒนธรรมชุมชนว่าเป็นผลมาจาก
ปฏิกิริยาการตอบสนองของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่พยายามแก้ไขปัญหาของคน การตอบสนอง
ที่ได้รับผลส าเร็จก็จะเก็บรักษาเอาไว้ทั้งในรูปแบบของแนวคิดและแนวปฏิบัติรวมทั้งมีกระบวนการสืบ
ทอดให้รูปแบบการตอบสนองนั้นยืนยาวต่อไปในชั้นลูกหลา นและเป็นประโยชน์ ประเพณี เมื่อ
พิจารณาในแง่นี้วัฒนธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งนอกจากความรู้สึก
นึกคิดและการปฏิบัติระดับบุคคลแล้วยังรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติในการอยู่ ร่วมกันใน
ระดับชุมชนอีกด้วย มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขั้น มาจากชีวิตของเขา จึงอาจกล่าวได้ว่า  “ชีวิตของ
วัฒนธรรมคือชีวิตของมนุษย์นั่นเอง ” ซึ่งครอบคลุมถึงวิถีชีวิต การท ามาหากิน ความเชื่อและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกด้าน   
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  สุรวุฒิ ปัดไธสง (2545) อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมชุมชนว่าสถานการณ์ การด ารง
อยู่ของวัฒนธรรมมีลักษณะเป็น องค์รวมและเป็นพลวัต นั่นคือ วัฒนธรรมในแต่ละมิติ แต่ละส่วนจะ
เชื่อมโยงภายในระหว่างกันและกับระบบภายนอกเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออกและมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามบริบทและเวลา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นวัฒนธรรมในลักษณะต่าง.ๆ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมที่เป็นระบบความสัมพันธ์และแบบแผนความประพฤติปฏิบัติสัมพันธ์นี้ 
เกิดข้ึนภายใต้โครงสร้างสังคมหมู่บ้านที่มีความเป็นชนชั้นน้อย มีความใกล้ชิด มีความเป็นพี่น้องสูง คน
แทบรู้จักกันหมด ฉะนั้นความสัมพันธ์จะเป็นแนวราบและอุปถัมภ์ค้ าจุนกันและกันมีความเอ้ืออาทร 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

2. วัฒนธรรมที่เป็นระบบคิดและความเชื่อ เป็นวัฒนธรรมถูกสร้างโดยคนในชุมชน  
ในสังคมและบริบทของตนเอง วัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบความคิดและความเชื่อนี้มักผูกโยงกับพิธีกรรม
หรือระบบสัญลักษณ์ เช่น ชาวนาเชื่อว่าการท านาจะให้ผลดีต้องมีเทพข้าว คือ แม่โพสพมาคุ้มข้าวใน
นา ดังนั้นชาวนาต้องท าพิธี ไหว้แม่โพสพก่อนลงมือท านา ซึ่งความเชื่อนี้ถูกสร้างเพ่ือประโยชน์ของคน
ในชุมชนและด ารงอยู่ได้ โดยต้องมีการสืบสาน ถ่ายทอดหรือผลิตซ้ าซึ่งชาวบ้านมักท าผ่านพิธีกรรม
ตามโอกาส 

3. ประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน ชาวบ้านต้องยืดถือตามบรรพ 
บุรุษ จะมีหลักการทางศาสนาหรือหลักปฏิบัติทั่วไปที่จ าเป็นต่อชีวิต เป็นตัวก ากับอยู่ เช่น ชุมชนที่เป็น
ชาวพุทธจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อการกระตุ้นให้คนท าบุญ 

4. ความรู้ของชุมชน ชาวบ้านผลิตมาเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้ด ารงอยู่ซึ่งจะเชื่อมโยง  
สัมพันธ์กับทุกมิติ เป็นความรู้เกี่ยวกับการท ามาหากิ น เช่น ความรู้เกี่ยวกับการท านา ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งจะมีการสร้าง ผลิตซ้ า ถ่ายทอด แพร่กระจาย และการปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

6.2 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.ให้ความหมายค าว่า“ภูมิปัญญา” หมายถึง 
พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ 
 ประเวศ วะสี (2534:75) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสะสม
การเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชาแบบที่
เราเรียน ผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด 
 สามารถ  จันทรสูรย์ (2543:12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึงทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของ
ชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึกที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเอง  โดยอาศัยศักย ภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 

อังกูล สมคะเนย์ (2542:264) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง มวล
ความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้เป็นสุขโดยได้รับการถ่ายทอด สั่ง
สมกันมาโดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย 

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  (2541:23) ได้ก าหนดสาขาย่อยของภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ก าหนดการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 5 สาขา ดังนี้ 
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  1. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร  เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  การ
แก้ปัญหาการเ กษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต (เช่น การแก้ไขโรคและแมลง ) และ
รู้จักปรับใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 

  2. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ปุาไม้ ต้นน้ า ล าธาร การรักษา 
การถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมเพ่ือการอนุรักษ์ เช่น การเคารพแม่น้ า แผ่นดิน พืชพันธุ์ ธัญญาหาร และ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

  3. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการ สวัสดิการและธุรกิจชุมชน ได้แก่  กองทุนต่าง .ๆ 
ในชุมชน เช่น สหบาลข้าว (ธนาคารข้าว ) สหกรณ์ร้านค้า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ฯลฯ กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเยาวชน 

  4. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคและกา รปูองกัน เช่น หมอพ้ืนบ้าน หมอธรรม
และผู้รู้เรื่องสมุนไพร 

  5. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและการบริโภค เช่น การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร ให้สามารถบริโภคได้โดยตรง ได้แก่ การใช้เครื่องและครกต าข้าว การรู้จักประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการน าเข้าตลาด 

 สุรเชษฐ์ จิตวิกูล (2542:23) ได้แบ่งประเภทและลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการประกอบ

อาชีพแบบพุทธเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ 
มุ่งการพึ่งพาตนเองเป็นกระแสหลักมากกว่าการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่ การท าสวน
เกษตร การท าเกษตรผสมผสานและการท าเกษตรธรรมชาติ 
  2. ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่ง 
ได้แก่ ความเชื่อ ค าสอน ค่านิยม ประเพณีท่ีแสดงออกในแบบแผนการด าเนินชีวิต 
  3. ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การรักษาปุาไม้ชุมชน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาเกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม
ในชุมชนท้องถิ่นต่าง  ๆ แล้วพัฒนา  เลือกสรร  ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความ
ช านาญที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้ใหม่ )
ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบเนื่องภูมิปัญญามีดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2541:17) 
  1.  ความรู้เดิมในเรื่องนั้น ๆ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 
  2.  การสั่งสม การสืบทอดความรู้ในเรื่องนั้น 
  3.  ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ได้ 
  4.  สถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคงหรือมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ 
  5.  รากฐานทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและความเชื่อ 

  6.  การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 สรุป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน หมายถึง เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน โดยวัฒนธรรมชุมชน  คือ วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่ถูกสร้างโดย คนในชุมชน
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ปฏิกิริยาการตอบสนองของคนในชุมชน โดยจะเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของแนวคิดและแนวปฏิบัติที่   
สืบทอดต่อกันมา ส่วนภูมิปัญญาชุมชน คือ องค์ความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนสามารถคิด
ได้เองแล้วปฏิบัติเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ โดยมีการสะสมมาเป็นระยะเวล ายาวนาน
และมีการถ่ายทอดและปรับปรุงจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 
 7.1 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ 
  7.1.1 ความหมายของความสัมพันธ์ 
  สลิลทิพย์ จันทะยานี (2550) ได้ให้ความหมายของค วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันต่อกัน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล (2540:7) ได้อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไว้ 2 ประเด็น คือ 1) ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้ องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็นลักษณะ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือสังคม  2) ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของสังคมหรือปฏิกิริยาสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน 
   สาเหตุของความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
    1. การมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน .การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครนั้นอาจเกิดข้ึนได้
เพราะ การมองเห็นประโยชน์ซึ่งอาจได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าทั้งคู่มี
จุดมุ่งหมายที่เข้ากันได้ 
    2. ความต้องการใฝุสัมพันธ์ .หากรับรู้ว่าการมีความสัมพันธ์กับใครสามารถจะ
ตอบสนองความต้องการที่จะได้รับ ความรัก ความเป็นมิตรและการได้ผูกพัน ก็มีแนวโ น้มที่เราจะเข้า
ไปสร้างความสัมพันธ์กับคนผู้นั้น 
    3. ความพอใจในกิจกรรมของผู้อื่น กิจกรรมที่ผู้อื่นท าอยู่เป็นสาเหตุที่ท าให้มีผู้เข้ามา
สร้างความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากการมีความสัมพันธ์นั้นเป็นโอกาสให้ได้เข้าไปท ากิจกรรมที่ตนพอใจ 
    4. การส่งเสริมสถานภาพส่วนตั ว ในบางกรณีแม้ตัวบุคคลที่ตั้งใจจะมีความสัมพันธ์
ด้วยนั้นไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจ แต่หากบุคคลนั้นมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
ก็อาจเป็นปัจจัยดึงดูดให้เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย เพราะจะได้รับเกียรติและการยกย่องว่าเป็นพวก
เดียวกันกับบุคคลผู้นั้น 
    5. การลดความวิตกกังวล .สาเหตุหนึ่งที่คนเราสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก็เพ่ือ
ลดความวิตกกังวลอันเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยว การมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้
จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อคนเรา รู้สึกว่าถูกขู่หรือถูกท าให้กังวล การเข้าร่วมกับคนอ่ืนจ ะท าให้ความรู้สึก
ดังกล่าวลดลงเพราะคนอื่น ๆ ก็กังวลเหมือนกัน หรือเป็นไปได้ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันก็สามารถจะหาทาง
จัดการกับความวิตกกังวลนั้น อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์นั้นท าให้กังวลร่วมกับอับอาย คนเรามี
แนวโน้มจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่รวมกับผู้อื่น 
    6. การใช้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเครื่องมือส าหรับการบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตัว 
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น เป็นไปได้อีกเช่นกันที่คนเราจะท าไปเพราะเป็น ช่องทางที่ท าให้
ตนเองได้ประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตนได้ โดยที่มิได้พอใจในตัวบุคคลนั้นเลย 
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   7.1.2 ระดับความสัมพนัธ ์
    ความสัมพันธ์สามารถแบ่งได้  3 ระดับ  ดังนี้ 
   1. คนรู้จัก  คนรู้จักนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป็นเรื่องของ
ข้อเท็จจริงและจาก ข้อเท็จจริงก็จะประเมินว่า ควรจะสร้างความสัมพันธ์ ในระดับต่อไปหรือไม่ คน
รู้จักกันนั้นจะใช้ยุทธวิธีในการสื่ อสารเพ่ือหาข้อเท็จจริงจากกันและกันใน  3.ประเภท   
แบบการตั้งรับ แบบรุกและแบบปฏิสัมพันธ์ (Berger,1978) 
     2. เพ่ือน ค าว่าเพื่อนเป็นค าที่พูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป็นบทบาท
ที่เกิดขึ้นได้ในคู่สัมพันธ์ทุกประเภท ตั้งแต่เพื่อนกับเพ่ือนจริง ๆ เพื่อนในระ หว่างสามีภรรยา นายกับ
ลูกน้อง ครูกับศิษย์ หรือแม้แต่พ่อแม่กับลูก เมื่อเอ่ยถึงค าว่าเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ์ได้เสนอว่า 
หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (Reardon, 1987) 
      2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต  เป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นที่ยอมรับ ยิ่งไปกว่า
นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเป็น ความสัมพันธ์แบบไม่เอาเปรียบ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคนเราจะ 
ไม่รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต่การได้สิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเป็นการได้มาโ ดยไม่ท าให้อีกฝุายหนึ่งรู้สึกว่า ตนถูก
บังคับหรือขู่เข็ญ 
      2.2 เพ่ือนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกัน  หมายถึงว่า ร ะหว่างเพ่ือนไม่มีใครมี
อ านาจหรืออิทธิพลเหนือใคร แม้ว่าอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกว่า และตรงจุดนี้เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้บุคคลมีเพื่อนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือ เศรษฐกิจต่างจากตนเองมาก ๆ ได้ เนื่องจากอาจ
เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทข้ึน 
      2.3 เพ่ือนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของอีก
ฝุายหนึ่งว่าคล้อยตามกฏของความเป็นเพื่อนหรือไม่ กฏของความเป็นเพื่อนโดยทั่วไปประกอบด้วย  
เมื่อมีข่าวใด ๆ เกี่ยวกับความส าเร็จก็บอกให้เพื่อนรู้  แสดงการสนับสนุนทางอารมณ์  เสนอความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการพยายามท าให้มีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน เสนอตัวท างานแทนถ้าเพ่ือนขาดไป 
    3. ระดับลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ในระดับนี้เป็น ความสัมพันธ์ที่เ กิดข้ึนซ้ า ๆ เปิดตนเอง
ต่อกันมากขึ้นต่อกันและกันสูง มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องมาก ความสัมพันธ์เช่นนี้ปรากฏอยู่ใน
สามี-ภรรยา พ่อแม-่ลูก พี่-น้อง เพื่อนสนิท คู่รัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ  
  สรุปความสัมพันธ์ คือ ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยความสัมพันธ์ 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันต่อกัน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
และการสร้างควา มสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยมีสาเหตุมาจากการมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน 
ต้องการใฝุสัมพันธ์กัน ความพอใจในกิจกรรมของผู้อื่น การส่งเสริมสถานภาพส่วนตัวการลดความวิตก
กังวลและการใช้ความสัมพันธ์เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตัว   
  7.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม 
   7.2.1 ความหมายของการรวมกลุ่ม 
    สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545) ได้ให้ความหมายของกลุ่ม คือ บุคคลสองคนหรือ
มากกว่ามารวมกันโดยใช้ค าพูดหรือไม่ก็ตาม เขาเหล่านั้นจะท าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะต้องขึ้นต่อกันและ
กัน ทั้งนี้เพ่ือเปูาหมายหรือผลประโยชน์ที่มีร่วมกันบางประการ 
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    จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา (2545) ได้ให้ความหมายของกลุ่ม คือ บุคคลหลาย ๆ 
คนที่มีจิตใจรักใคร่ร่วมมือ มีจุดหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่ของกล่ามให้ลุล่วงไปด้วยดี และแต่ละคนส านึก
ตลอดเวลาว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
   7.2.2 ปัจจัยส่งเสริมกลุ่มมีประสิทธิภาพ 
    ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจ น์ (2542) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ท าให้ทีมงานหรือกลุ่ม
ท างานมีประสิทธิภาพจะมีความรู้สึกในด้านดีต่อกันและกันในหมู่สมาชิกในกลุ่มและหัวหน้า มีความ
ตระหนักว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เนื่องจากต้องมี
การติดต่อกัน กลุ่มท างานที่ประสิทธิภาพจะมีเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ความจ าเป็นที่ต้องมีความรับผิดชอบและความผูกพันต่อกลุ่มเป็นการผูกพัน  
3 ลักษณะ คือ  ความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกในกลุ่ม มีความตั้งใจและความ
พร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อกลุ่มและมีความเชื่อม่ันและยอมรับใน คุณค่าและเปูาหมายของ
กลุ่ม       

2. ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนื่องจาก  
บุคคลจะเกิดความรู้สึกถึงว่าตนเองมีความส าคัญและมีคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนความคิดแบบ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้กับกลุ่ม 

3. ความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิกได้ สมาชิกมีความรู้  
ความช านาญงาน ตลอดจนเทคนิคการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน รวมทั้งการมีท่ีปรึกษาเป็นบุคคลที่สาม  
ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพ่ือพัฒนาการท างานให้ข่าวสารย้อนกลับ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และการไกล่เกลี่ย    
  สรุปการรวมกลุ่ม คือ ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยบุคคลสองคน
หรือมากกว่ามารวมกันมีลักษณะต้องขึ้นต่อกันและกัน โดยมีจิตใจรักใคร่ร่วมมือ มีจุดหมายที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของกลุ่มให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อบรรลุเปูาหมายหรือผลประโยชน์ที่มีร่วมกันบางประการ 
 
8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 8.1 ความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการจัดการลุ่มน้ า 
  กฤตเมธ  สุทธิหาญ (2545) ได้ให้ความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหา การพัฒนา การจัดสรรและใช้ประโยชน์ การปูอง กันและการฟ้ืนฟู
ภาวะทางน้ า เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและยั่งยืน 
  กรมทรัพยากรน้ า  (2552) ได้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรน้ า (Water 
Resources.Management) หมายถึง กระบวนการในการจัดหาน้ า จัดสรร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ตลอดจนแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการท า
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาน้ าในการด ารงชีวิตและเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน การปูองกันรักษาระบบนิเวศน์ระหว่างต้นน้ า กลางน้ า และท้ายน้ า การสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ และการท าให้เ กิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง .ๆ อย่างเป็นระบบ
โดยการตกลง จัดสรร หรือแบ่งปัน รวมถึงการท าให้ทรัพยากรน้ ามีคุณภาพดี เหมาะสมแก่การใช้ใน
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วัตถุประสงค์ต่าง .ๆ ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ า เพ่ือให้ได้น้ า ที่มีปริมาณพอเหมาะ 
เพ่ือให้ได้น้ าที่มีคุณภาพตามความต้องการ และเพ่ือให้ได้ระยะเวลาการไหลของน้ าอย่างพอเหมาะ 
  ความหมายโดยรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าหมายถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในทุกด้านตั้งแต่ การจัดหา การจัดสรร การจัดพัฒนา การอนุรักษ์ การปูองกันและการ
ฟ้ืนฟู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาทรัพยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
  แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มน้ าและทรัพยากรน้ า 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให ้
ความหมายของลุ่มน้ าหมายความถึง บริเวณพ้ืนที่ซึ่ งครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน้ า
ให้ไหลลงสู่ล าน้ าตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดตามลักษณะภูมิศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ในการบริหาร 
  เกษม จันทร์แก้ว (2539) ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มน้ าไว้ดังนี้          
การจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืน ที่ลุ่มน้ าเป็นการจัดการพื้นท่ีให้ผลผลิตต่อน้ าเป็นอันดับแรกและเป็น
อันดับส าคัญยิ่งเพราะน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักท่ีทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมต้องการการลุ่มน้ ามี
วัตถุประสงค์ 3 ประเด็นคือ 
   1. ปริมาณน้ าที่เพียงพอ (Optimum.Quantity.Water) หมายถึง  การจัดการนั้น
ต้องได้มาซึ่งปริมาณที่เพียงพอ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เป็นการจัดการที่ให้ได้น้ าใช้ไม่มากเกินความ
ต้องการ หรือขาดแคลนไป โดยค านึงถึงผู้ใช้และปริมาณน้ าที่จะได้รับเป็นหลักส าคัญ พร้อมทั้ง
พยายามให้ได้ใช้น้ าที่เป็นประโยชน์ในกรณีอ่ืน.ๆ ด้วย ซึ่งการที่จะได้น้ าดังกล่าวต้อ งพยายามท าให้เก็บ
ไว้ในแหล่งน้ าตลอดเวลา วิธีดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
   2. คุณภาพน้ าตามความต้องการ (Desirable Quality Water) หมายถึง คุณภาพ
ของน้ าเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเกี่ยวโยงถึงความผาสุกของประชาชน เนื่องจาก น้ าสกปรกมักจะน า
โรคภัยไข้เจ็บต่าง .ๆ มาสู่ประชาชนพลเมืองที่ใช้น้ า น้ าที่มีคุณภาพดีนั้นมิใช่จะเป็นเพียงแต่น้ าใสต้อง
เป็นน้ าที่ปราศจากสารเคมีอีกด้วย 
   3..เวลาที่เหมาะสม .(Proper.Time).หมายถึง  การจัดการน้ าให้เป็นไปในเวลาที่
เหมาะที่ควร โดยจะต้องค านึงถึงว่าเวลาใดที่ ต้องการน้ า และเวลาใดท่ีไม่ต้องการน้ าเป็นหลักส าคัญ 
ข้อที่ส าคัญที่สุดต้องให้มีน้ าไหลอย่างสม่ าเสมอ  
    3.1 ควบคุมน้ าบ่า (Overflow Control) หมายถึง ปูองกันน้ าไหลบ่า เพราะว่า
ถ้าน้ าไหลบ่านั้นไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ ก็จะเป็นการสูญเสียน้ าอย่างมากโดยเปล่าประ โยชน์ ควร
จะต้องมีการปูองกัน ซึ่งอาจกระท าโดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ าหรือขุดอ่างเก็บน้ า 
    3.2 ชลอการไหลของน้ า (Delay Flowing Yields) หมายถึงการเพิ่มระยะเวลา
การไหลให้นานขึ้น การจัดการลุ่มน้ าที่ดีนั้นควรควบคุมการไหลของน้ าในฤดูฝนให้น้อยลง และ
สามารถเพ่ิมการไหลของน้ าในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กรมทรัพยากรน้ า (อ้างถึงใน สมชาย จินดารัตน์ ,2553,หน้า 22-23) ได้แบ่งกิจกรรม
ในการจัดการทรัพยากรน้ าในด้านต่าง ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดสรรและการใช้น้ า 
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การอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าการแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมการแก้ปัญหาคุณภาพน้ า 
ดังนี้ 
   1. การพัฒนาแหล่งน้ าหรือจัดหาน้ าเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียงในทุกฤดูกาล ในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  จึงต้องมีระบบการจัดหาน้ าจากแหล่งน้ าบาดาล และพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินพื่อ
เก็บกักน้ าในพื้นที่ต่าง ๆ กระจายไปให้ทั่วทุกชุมชนระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอหรือจังหวัด เพื่อให้มี
แหล่งน้ าใช้ในหน้าแล้งอย่างเพียงพอในทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่สภาพภูมิประเทศที่ สามารถพัฒนา
ได้ โดยเมื่อพัฒนาแล้วต้องไม่เกิดผลกระทบท า ความเสียหายในด้านอื่นจนยอมรับไม่ได้ จึงจะสามารถ
มีน้ าใช้อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ 
   2. การจัดสรรและใช้ทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ในแต่ละพ้ืนที่มี
น้ าตามธรรมชาติหรือน้ าจากแหล่งต่าง ๆ ที่พัฒนาไว้จะต้องมีกระบวนการจัดสรรเพื่อน าน้ าที่มีอยู่แต่
ในสภาวะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรมกระบวนการที่จะ
ด าเนินการจัดสรร ควบคุม จ ากัดการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ าต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกับสภาวการณ์
ของประเทศแลชุมชน ต้องก าหนดมาตรการการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนเพื่อให้กระบวนการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรน้ ามีประสิทธิภาพและยุติธรรม 
   3. การอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ า หมายถึงการดูแลรักษาและ
ฟ้ืนฟูน้ าล าธารทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นไม่ให้มีสภาพ
เสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติและโดยการกระท าของมนุษย์เพื่อให้ต้นน้ าล าธารและทรัพยากรแหล่งน้ ามี
สภาพการใช้งานได้ยืนยาว เริ่มตั้งแต่ต้องมีการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารต้องรักษาหรือหยุดไม่ให้เกิดการ
ท าลายระบบนิเวศน์เพ่ือควบคุมหรือรักษาให้พ้นที่ต้นน้ าล าธารเป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติสามารถรักษา
สภาพเป็นอ่างน้ าธรรมชาติให้ได้ เพราะต้นน้ าล าธาร หรือพ้ืนที่ปุาอุดมสมบูรณ์จะเป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมน้ าในฤดูฝนไว้ในช่องว่างของดินแล้วค่อย ๆ ระบายลงสู่ต้นน้ าล า ธารต่าง .ๆ ท าให้เกิดน้ าตาม
ธรรมชาติ ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าต้องดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติและได้สร้างไว้มิ
ให้ถูกบุกรุกหรือมีสภาพช ารุดทรุดโทรมตื้นเขิน ปูองกันก าจัดวัชพืชให้หมดไปจากแม่น้ าล าคลองต่าง ๆ 
   4. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่เป็นเหตุท าให้พื้นที่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเทศไทยมีปัญหาน้ าท่วมมาก น้ าท่วมเป็นอุทกภัยทั้งในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและโดยที่
มนุษย์เป็นเหตุท าให้เกิดข้ึนในลุ่มน้ าใดท่ีเกิดปัญหานี้ จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดวิธีการจัดท า
แผนแม่บทและด าเนินการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะสิ้นสุด 
   5. การแก้ปัญหาคุณภาพน้ า ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ า ทั้งโดย
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ น้ าเปรี้ยว น้ าเค็ม และน้ าเสีย ในทุกลุ่ มน้ าจึงต้องมีกระบวนการ
การจัดการแก้ไขปัญหาด้านนี้ให้ครบถ้วน โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาด าเนินการแก้ไขเป็น
ปัญหาตามล าดับ  
  ปธาน  สุวรรณมงคล  (อ้างถึงในกฤตเมธ สุทธิหาญ ,2545,หน้า .23-24)ได้สรุป
ขอบเขตในการจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 
   1. การพัฒนาแหล่งน้ าได้ แก่การน าทรัพยากรน้ ามาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงการอนุรักษ์การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมดุลมากท่ีสุด 
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   2. การปูองกันมลพิษทางน้ าได้แก่มาตรการปูองกันและควบคุมไม่ให้เกิดภาวะมลพิษ
ในแหล่งน้ า 
   3. การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าได้แก่มาตรการการควบคุมมลพิษทาง น้ าเพื่อให้น้ า
เสียจากแหล่งก าเนิดต่าง.ๆได้รับการบ าบัดเช่นน้ าเสียจากชุมชนพ้ืนที่เกษตรกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งต้องอาศัยระบบการติดตามตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า 
  ความหมายโดยรวมการจัดการลุ่มน้ าหมายถึงการจัดการทรัพยากรน้ าและควบคุม
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ าให้มีเสถียรภาพ โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
คุณภาพที่ดี เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า  

 8.2 การก าหนดมาตรการจัดการน้ าให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคม  
  ปราโมทย์ ไม้กลัด  (2550) ได้กล่าวถึงมาตรการจัดการน้ าหมา ยถึง ยุทธศาสตร์หรือ

วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้บังเกิดผลส าเร็จ จากนโยบายการจัดการน้ าที่ก าหนด รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องพิจารณาศึกษาถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ละด้านโดยก าหนดอยู่ใน
แผนแม่บทของลุ่มน้ ารวมทุกด้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภา พความเป็นจริงทั้งด้าน
เทคโนโลยีและสภาพสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

   1. มาตรการจัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า เกี่ยวกับ
มาตรการจัดการน้ าให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคมเก่ียวกับมาตรการจัดหาน้ าหรือพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในภูมิภาคต่ าง.ๆ ซึ่งในปัจจุบันควรต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบ
ด้านให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละท้องที่ และภูมิสังคมเสมอ 

   2. มาตรการแก้ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย การจัดการแก้ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย
ในปัจจุบันมีพ้ืนที่และบริเวณเกิดภัยเป็นจ านวนมากที่รอการแก้ปัญหา เพราะส่วนใหญ่เมื่ อเหตุการณ์
อุทกภัยผ่านไปก็มักละเลยกันไม่สนใจศึกษาวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วปฏิบัติการ
แก้ปัญหาให้เสร็จสิ้น ดังนั้นบางแห่งจึงเกิดภัยแบบเดิมซ้ าในอีก 2-3 ปี ต่อมา จนผู้คนย่านนั้นมักกล่าว
ขานว่าเป็น  “อุทกภัยซ้ าซาก” จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานของรั ฐต้องมีการศึกษาหาวิธีการบรรเทา
ภัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลากหลายผสมกันให้เหมาะสม และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริเวณที่มีข้อมูล
บ่งชี้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแม้ว่าภัยรุนแรงยังไม่เกิดก็ควรศึกษาวิเคราะห์หาวิธีการปูองกันหรือบรรเทา
ภัยให้เหมาะสม และด าเนินการต่อไปด้วยเช่ นกัน มาตรการแก้ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยเป็นเรื่อง
ส าคัญที่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการด้วยวิธีการต่าง.ๆ ได้แก่ 

1) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยด้วยสิ่งก่อสร้าง มีเปูาหมายเพื่อปูองกัน 
และบรรเทาท่วม กรณีเกิดน้ าไหลหลากท่วมฉับพลันจนเกิดความ เสียหายแก่ชุมชนและทรัพย์สิน หรือ
กรณีน้ าจากแม่น้ าล าคลองไหลบ่าตลิ่งท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกหรือพ้ืนที่ชุมชนได้รับความเสียหายด้วย
โครงการหรือวิธีการที่พิจารณาแล้วเหมาะสมกับสภาพท้องที่ เกิดผลกระทบกับสังคมและ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และได้รับประโยชน์และการยอมรับจากชุมชน  ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายวิธีร่วมกัน  
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 2) การแก้ปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัยด้วยการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มีเปูาหมายการ  
ปูองกันและบรรเทาภัยด้วยการจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและรู้ทันธรรมชาติ 
ซึ่งควรด าเนินการในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ห รือหลายอย่างร่วมกัน (นอกเหนือจากช่วยเหลือ
สงเคราะห์ขณะเกิดและหลังเกิดภัยแบบที่ท ากัน)  
   3. มาตรการแก้ปัญหาคุณภาพน้ า ปัจจุบันน้ าเสียตามแหล่งน้ าและชุมชนต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยเริ่มมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ น์อย่างชัดเจนราว 2-3 
ทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฎให้เห็นมากมายทั้งน้ าเสียที่เกิดตามธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ อีกทั้งการจัดการเพื่อแก้ปัญหาทั้งระดับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นก็ยังไม่มีความเป็น
เอกภาพสอดคล้องกัน จึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลและทุกฝุายที่เก่ียวข้องควรต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง  
 8.3 ปัญหาการจัดการน้ าของไทย  
  ปราโมทย์ ไม้กลัด  (2550 ) ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดการน้ าที่กล่าวถึงนี้เป็นปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ กล่าวได้ว่าส าหรับประเทศไทยเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ยากต่อการ
แก้ไข ดังตัวอย่างของปัญหาขอกล่าวถึงพอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้ 
   1. ลุ่มน้ ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเข้ามาบริหารงาน
เกี่ยวข้องกับน้ าเฉพาะด้านมากมาย ท าให้วิธีการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่ประสานและไม่มี
ความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเก่ียว กับปัญหาความ
ต้องการน้ าและการจัดสรรน้ า การจัดหาหรือการพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

 โดยหลักการที่จะให้การจัดการน้ าในลุ่มน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง 
มีข้อมูลและองค์กรรองรับส าหรับการจัดการเฉพาะในแต่ละลุ่มน้ า เพื่อให้มีการพิจารณาปัญหา ต่าง ๆ 
ภายในลุ่มน้ า ซึ่งมีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม การพัฒนา การ
ใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การจัดการอย่างเป็น
ระบบภายในลุ่มน้ าที่มีความชัดเจนนี้ จะสามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2..การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการก าหนดจาก
บนลงล่างหรือมีการก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็น
หลัก หรืออาจจากผู้มีอ านาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโ ครงการ   
ต่าง ๆ แล้ว ไม่ว่าเป็นการก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้ า ระบบชลประทาน และอ่ืน ๆ จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนต่าง ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าที่แท้จริง 

 การประเมินโครงการ การวางแผนด าเนินการที่หน่วยงานส่วนกลางจัดท าขึ้นหรือ 
อาจเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นนั้นนอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริง หรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลายโครงการยังเกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่
มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่องมาจากก ารเกิดผลกระทบกับเขาท้ังหลายที่หน่วยงานมักไม่มีค าตอบว่าจะ
เยียวยาแก้ไขได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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   3. ปัญหาการขาดแคลนน้ า ภาวะน้ าท่วมและอุทกภัย และการลดล งของคุณภาพน้ า
นั้น ที่ยังก่อความเดือดร้อนไปทั่วนี้ กล่าวได้ว่าล้วนมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้น ถือว่าเป็น
ปัญหาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ าของไทยทุกยุคสมัย
เป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการกัน ทั้งในเชิ งนโยบายและเชิงสถาบัน
หรือองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้ า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมีการ
ปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการกันใหม่ 

   4. ปัญหากฎหมายไทยก าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างกว้าง.ๆ ว่าทรัพยากรน้ า
เป็นของไทยทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถใช้น้ าอย่างไม่จ ากัด ท าให้ทุกคนมีสิทธิที่จะ
ใช้ได้อย่างเสรี นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้น้ าที่ด้อยประสิทธิภาพ จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องรู้จัก
ประหยัดในการใช้น้ า ไม่ใช้น้ าอย่างฟุุมเฟือย นอกจากนี้ยังต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้ทรัพยากรน้ า
ว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันอีกด้วย แต่ปัญหาส าคัญคือเราจะสามารถจัดการให้สัมฤทธิ์
ผลได้อย่างไร 

   5..ปัจจุบันน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของส่วนรวมมิใช่เป็นของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดโดยเฉพาะทุกคนสามารถเข้าถึงน้ าได้โดยเสรี การที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแน่ชัดเช่นนี้ ท า
ให้น้ าแทบไม่มีราคาตลาดแต่มีมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดปัญหาหลายประการที่ต้อง
จัดการให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น 
 8.4 กลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

  ปราโมทย์ ไม้กลัด  (2557) ได้กล่าวถึงกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการน้ าด้านต่าง ๆ ควรพัฒนาให้มีการด าเนินการในทุกด้านให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรน้ า ได้แก่ การ 
ขาดแคลนน้ า การเกิดอุทกภัย และด้านคุณภาพน้ าท่ีเสื่อมโทรม ฯลฯ ที่เกิดข้ึนในชุมชน และความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน 
   2. ร่วมคิดหาสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาเรื่องน้ าของ
ชุมชน หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการน้ าของชุมชน โดย
ค านึงถึงสิทธิชุมชนเสมอด้วย 

   3. ร่วมวางนโยบายหรือก าหนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อบรรเทาหรือขจัด
ปัญหาเรื่องน้ าที่สนองความต้องการของชุมชน 
   4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรน้ าที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็ น
ธรรม 
   5. ร่วมจัดการหรือปรับปรุงรับการบริหารงานพัฒนาเกี่ยวกับน้ าในลุ่มน้ าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของชุมชนเองและ
ของหน่วยงาน 
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   7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
   8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ท า 
ไว้ ทั้งที่เอกชนและรัฐด าเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้ยืนนานตลอดไป 
   9. ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการและภาคเอกชนจัดขึ้น โดยร่วมเสนอ 
แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ 
   10. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวน แนะน า ประชาสัมพันธ์ เรื่องราว ข่าวสาร 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละลุ่มน้ าได้รับรู้เรื่องราวและ
เกิดความเข้าใจที่ดี 
  สรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในทุกด้าน
ต้ังแต่ การจัดหา การจัดสรร การจัดพัฒนา การอนุรักษ์ การปูองกันและการฟื้นฟู การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้ า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ   
  โดยสามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งได้ดังนี้ 
  ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง ความสามารถใน
การพึงพาตนเองและแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดการน้ า ประกอบ 5 ด้าน คือ การพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  การจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า การปูองกันและแก้ไขภัย
ธรรมชาติด้านน้ า การปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า เพ่ือให้บรรลุความเข้มแข็งของชุมชนในการ
การจัดการน้ า 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ประกอบด้วย ปัจจัยผู้น าชุมชน ปัจจัยวัฒนธรรมภูมิปัญญา  ชุมชน ปัจจัยระบบเครือข่ายชุมชน  ปัจจัย
การมีส่วนร่วม ปัจจัยกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยระบบความสัมพันธ์  ปัจจัยการรวมกลุ่มและปัจจัยการ
บริหารจัดการ 
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9. ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 9.1 ที่ตั้งและขอบเขตของลุ่มน้ า 
  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอ งประเทศไทยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวม
ทั้งสิ้น 678.66 ตารางกิโลเมตรหรือ 424,163 ไร่  มีความยาวของล าน้ าประมาณ 76 กิโลเมตร 
โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอนบพิต าและอ าเภอท่าศาลา ต้นน้ าเกิดจากเขาช่องลม เขาเหล็ก 
เขานันเมีย เทือกเขาหลวง มีล าน้ าต้นน้ าหลายสาขาไหลมารวมกัน ที่บ้านปากลง ต าบลกรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า ทิศทางการไหล น้ าไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ไหลลงอ่าวไทยที่บ้านบางสาร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 8 40’ องศาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 9 
00”และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 20” ตะวันออก ถึ งเส้นแวงที่ 100 00” ตะวันออก ซึ่งมีเขต
ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดกับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ าตาปี 

 9.2 สภาพภูมิอากาศ 
  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประกอบด้วย 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลภาคใต้ฝั่ง       
อันดามนั อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิศทางพัดผ่านอ่าวไทย โดยอิทธิพลลมมรสุมตะวันออก  
เฉียงเหนือจะท าให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  ส่งผลให้เกิดฝนตก
ชุกในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 9.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีลักษณะภูมิประเทศ โดยพื้นที่ต้นน้ า มีลักษณะเป็นภูเขาสูง

ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของลุ่มน้ า ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปุา ส่วนพื้นที่กลางน้ าจะเป็นลักษณะที่
ราบริมฝั่งคลองกลาย ตั้งแต่ตอนกลางของพ้ืนที่ต่อเนื่องถึงพ้ืนที่ราบตอนล่าง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีทาง
การเกษตร และพ้ืนที่ปลายน้ า มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล โดยเป็นแหล่งของพ้ืนที่ชุมชนตลอด
แนวชายฝั่ง 

 9.4 เขตการปกครองในพื้นที่ 
  พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอยู่ในพื้นท่ี 2 จังหวัด 5 อ าเภอ 14 ต าบล ประกอบด้วย  

อ าเภอนบพิต า 3 ต าบล คือ ต าบลกรุงชิง ต าบลนบพิต าและต าบลนาเหรง อ าเภอท่าศาลา 3 ต าบล 
คือ ต าบลตลิ่งชัน ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย อ าเภอพิปูน 2 ต าบล คือ ต าบลเขาพระและต าบล
กระทูน อ าเภอสิชล  4 ต าบล คือ ต าบลเขาน้อย ต าบลเทพราช ต าบลเปลี่ยนและต าบลฉลอง และ
อ าเภอนาสารของจังห วัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 ต าบล คือ ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์และต าบลล าพูน แต่
อ าเภอพิปูน อ าเภอสิชลและอ าเภอนาสารจะติดเฉพาะขอบลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย โดยพื้นที่หลัก คือ
พ้ืนที่ในอ าเภอนบพิต าและอ าเภอท่าศาลา ใน 6 ต าบล ประกอบด้วย อ าเภอนบพิต า คือ ต าบลกรุงชิง 
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ต าบลนบพิต าและต าบลนาเหรง(เฉพาะหมู่ที่3) อ าเภอท่าศาลา คือ ต าบลตลิ่งชัน ต าบลสระแก้วและ
ต าบลกลาย  

 
ภาพที่ 2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครองในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
อ าเภอ ต าบล หมู่ ชื่อหมู่บ้าน อ าเภอ ต าบล หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 

ท่าศาลา สระแก้ว 1 บ้านชุมโลง นบพิต า กรุงชิง 1 บ้านนบ 
    2 บ้านน้ าตก     2 บ้านห้วยพาน 
    3 บ้านเราะ     3 บ้านพิต า 

    4 โคกตะเคียน     4 บ้านเปียน 

    5 บ้านสระแก้ว     5 บ้านสวนปราง 

    6 บ้านนากุน     6 บ้านปากลง 

    7 บ้านศาลาสามหลัง     7 บ้านห้วยตง 

    8 บ้านอินทนิน     8 บ้านทับน้ าเต้า 

    9 บ้านหัวคู     9 บ้านห้วยแห้ง 

    10 บ้านกาพระ     10 บ้านสองแพรก 

    11 บ้านในญาต ิ     11 บ้านหวายช่อ 

  กลาย 1 บ้านพังปริง   นบพิต า 1 บ้านโรงเหล็ก 

    2 บ้านสวนพริก     2 บ้านเขาเหล็ก 

    3 บ้านบางสาร     3 บ้านสวนกลาง 

    4 บ้านตลาดอาทิตย ์     4 บ้านพังหรัน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล หมู่ ชื่อหมู่บ้าน อ าเภอ ต าบล หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 

   กลาย 5 บ้านทอนตะเกียง    นบพิต า 5 บ้านทอนผักกรูด 

    6 บ้านบ่อกรูด     6 บ้านควนสวนปัด 

    7 บ้านทุ่งพันธ ์     7 บ้านหัวโคก 

  
 

8 บ้านนาเพรง     8 บ้านทุ่งใน 

    9 บ้านดอนใคร     9 บ้านเขาโพธิ ์

    10 บ้านหินออก   นาเหรง 3 บ้านนาเหรง 

    11 บ้านในไร ่     
      12 บ้านทางสาย       

  ตลิ่งชัน 1 บ้านชะอม       

    2 บ้านปลักปลา       

    3 บ้านตลิ่งชั่น       

    4 บ้านหนองหว้า       

    5 บ้านสวนจันทร ์       

    6 บ้านเขาหน้าวัด     
      7 บ้านนาท้อน         

    8 บ้านปากเจา         

    9 บ้านถ้ าหลอด         

9.5 ด้านสังคม แหล่งท่องเที่ยว คมนาคม 
  ด้านการศึกษา  ประกอบด้วย ศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 10 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 

จ านวน 23 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง และ ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น ) จ านวน      
2 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  25   แห่ง ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงเป็น
ศาสนาอิสลาม โดยจะอยู่บริเว ณปลายน้ า ช่วงต าบลกลาย ต าบลสระแก้ว โดยมีศาสนสถาน
ประกอบด้วย วัด จ านวน 23  แห่ง ส านักสงฆ์  จ านวน 11 แห่ง มัสยิด จ านวน 5 แห่ง และศาลเจ้า 
จ านวน 2 แห่ง 

  วัฒนธรรมและประเพณี ประชากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดกันมา 
โดยจะเน้นตามเทศกาลต่าง ๆ  ได้แก่ ประเพณีพ่อท่านกลายในทุก ๆ ปี การละเล่นต่าง ๆ ได้แก่ การ
ร าวงเวียนครก ท าบุญให้ทานไฟ การร าสะบ้าหญิงไหว้ชายร า และตามเทศกาลลอยกระทง สงกรานต์ 

  แหล่งท่องเที่ยว  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่ต้นน้ าถึง
กลางน้ า เป็นแหล่งธรรมชาติด้านทรัพยากรปุาไม้และด้านทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ โดยครอบคลุมอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน ประกอบด้วย จุดชมวิวทะเลหมอกกรุงชิง  จุดชมวิว
ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม  น้ าตกกรุงชิง ,ถ้ าหงส์ ,บ่อน้ าร้อน ,ล่องแก่งคลองกลาย ,น้ าตกกรุงชิง ,ถ้ าหงส์ ,บ่อ
น้ าร้อน ,ล่องแก่งคลองกลาย ,น้ าตกคลองพันตา ล,ถ้ าขุนคลัง ,น้ าตกกรุงนาง ,ถ้ าหลวง ,น้ าตกคลองปาว ,
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คลองผด,น้ าตกธารลอดและถ้ าค้างคาว ,ปุาประ,ถ้ าพิมเสน ,น้ าตกสุนันทา ,น้ าตกเทพชนะและถ้ าหลอด  
ส่วนปลายน้ าจะเป็นโซนทะเล โดยมีชายหาดในพื้นที่ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย ประกอบด้วย 
หาดปากดวด,หาดชมเล,หาดปากน้ ากลาย 

  ด้านมวลชนจัดตั้ง  มวลชนจัดตั้งมีหลายรูปแบบในการรวมกลุ่มกัน ทั้งด้านสังคม ด้าน
อาชีพ ด้านสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ลูกเสือชาวบ้าน   กลุ่มสตรี  สรบ. อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน อพป . สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน กลุ่มแม่บ้าน ชมรม
ผู้สูงอายุ กลุ่มร่วมแรงร่วมใจ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มเลี้ยง
ผึ้งโพรงไทย  กลุ่มสตรี  กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กลึง กลุ่มเลี้ยงหมูพื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงแพะ  กลุ่มเลี้ยงปลากิน
พืช  กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มกองทุนข้าวสาร  กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุ่มปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ                   

  ด้านสาธารณสุข   ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 18 แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบัน  5 แห่ง                   

  ด้านคมนาคม  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401(ถนนเอเชีย ) 
ตัดผ่าน และมี ถนนลาดยางในพ้ืนที่ลุ่มน้ า จ านวน  16 สาย  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 62 
สาย นอกนั้นจะเป็นถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก/หินผุ 

 9.6 จ านวนประชากร 
  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  มีจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า จ านวน 14,513 ครัวเรือน  
โดยมีประชากรในพ้ืนที่ ประมาณ 46,158 คน แบ่งเป็นชาย 23,087 คน หญิง 23,071 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

ต าบล ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง 
ต าบลสระแก้ว       2,924     9,350        4,626        4,724  
ต าบลกลาย       2,845     8,783        4,433        4,350  
ต าบลตลิ่งชัน       2,489     8,541        4,267        4,274  
ต าบลนบพิต า       2,282     8,160        4,079        4,081  
ต าบลกรุงชิง       3,427     9,842        4,990        4,852  
ต าบลนาเหรง (ม.3)          546     1,482 692 790 

รวม 14,513 46,158 23,087 23,071 

ที่มา:องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายและส านักงานสถิติแห่งชาติ
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  

 ประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ประกอบด้วย ปี 
2554- 2558 โดยมีจ า นวนประชากร 43 ,768 44 ,304 44 ,770 44 ,991 และ46,158 
ตามล าดับ ในอัตราร้อยละ 1-1.1 ต่อการเพ่ิมของประชากร   
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 9.7 ด้านเศรษฐกิจ 
  ด้านอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก คือการท าสวนยางพารามาเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ทุ เรียน ปาล์มน้ ามัน
และผลไม้ได้แก่ ลองกอง เงาะ มังคุด ลางสาดและมะพร้าว นอกจากนี้ ประกอบเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย วัว หมู ไก่และปลา มีการท าการประมงในพื้นที่ปลายน้ าในโซนต าบลกลายและต าบล
สระแก้วบางส่วน อาชีพอ่ืน.ๆ ประกอบด้วย อาชีพที่รับจ้าง รับราชการและการท าเหมืองแร่ 

  หน่วยธุรกิจ  หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่ประกอบด้วย การท าเหมืองแร่ การขุดตักดิน ทราย 
นอกจากนี้ประกอบด้วย โรงสีข้าว จ านวน 19 แห่ง ร้านค้า จ านวน 142 แห่ง ตลาด จ านวน      
10 แห่ง ปั๊มน้ ามัน จ านวน 10 แห่ง โรงแรม /บังกะโล /สวนอาหาร 10 แห่ง ศูนย์รวบรวมผลผลิต
มังคุดเพ่ือการส่งออก 1 แห่ง 

  ด้านอุตสาหกรรม  แหล่งอุตสาหกรรมในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ส่วนใหญ่จะเป็น
เหมืองแร่  (แสดงข้อมูลในทรัพยากรแร่ ) การขุดดิน ดูดทรายเพื่อการก่อสร้าง โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา นอกจากนี้ประกอบ โรงสีข้าว การท าวงกบประตู ท าถ่าน อัดแท่ง  กิจการผ ลิตเส้นใย
มะพร้าวและผลิตอิฐด้วยซีเมนต์ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 3 หน่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ต าบล ขุดตักดิน 

ทรายคัด 
แยกกรวด 

ขุดตัก
ดิน 

ดูด
ทราย 

ถ่าน
อัด
แท่ง 

ท าวงกบ  
ประตู

หน้าต่าง 

โรงสี
ข้าว 

ผลิตยาง
แผ่นดิบ 
ยางแผ่น
รมควัน 

ผลิตเส้น
ใย

มะพร้าว 

แปรรูปไม้
ยางพารา
และไม้ที่
ปลูกขึ้น 

ผลิตอิฐ
ด้วย

ซีเมนต์ 

กลาย       1   2   1 1   
สระแก้ว 7   11     1       1 
ตลิ่งชัน 5 2         1       
นาเหรง * 1    1     1     1   
นบพิต า 11 1     1       6   
กรุงชิง   1     1           
รวม 24 4 12 1 2 19 1 1 8 1 

หมายเหตุ : *ต าบลนาเหรง เฉพาะหมู่ที่ 3 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม    

 9.8 ด้านการเกษตร 
  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีพื้นท่ีการเกษตรในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน       
142,009 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ โดยพืชเศรษฐกิจอันดับแรก คือ ยางพารา จ านวน 
94,866 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของพ้ืนที่การเกษตร รองลงมาได้แก่ ทุเรียน จ านวน 11,857 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.35 มังคุด 10,156ไร่ ร้อยละ 7.15 และปาล์มน้ ามัน จ านวน 10,108 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 7.12 นอกนั้นจะเป็นผลไม้และพืชไร่ ประกอบด้วย มะพร้าว ลองกอง เงาะ ไม้ยืนต้น 
ลางสาด ข้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 การปลูกพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ต าบล  

 การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  (ไร)่ 

 รวมพื้นท่ี  
เกษตร   ข้าว  

ยาง 
พารา 

ปาล์ม
น้ ามัน 

 มะ 
พร้าว   ทุเรียน   มังคุด  ลองกอง   เงาะ  

ลาง 
สาด 

พืช 
ผัก /
ไร ่ ไม้ยืนต้น 

กรุงชิง 
 

18,496 390 
 

2,967 1,787 1,292 2,647 537 50 1,264 29,430 

นบพิต า 
 

14,285 260 
 

986 1,653 1,146 756 
  

1,725 20,811 
นาเหรง 
(ม.3) 

 
2,092 44 

 
256 469 147 69 21 

 
11 3,109 

สระแก้ว 34 18,696 2,143 2,369 1,883 3,886 878 103 
   

29,994 

ตลิ่งชัน 37 32,309 1,007 34 4,613 1,794 397 144 
   

40,336 

กลาย 26 8,987 6,264 1,088 1,152 567 75 67 
 

105 
 

18,329 

รวม 97 94,866 10,108 3,491 11,857 10,156 3,935 3,786 558 114 3,000 142,009 

ร้อยละ 0.7 66.88 7.12 2.46 8.35 7.15 2.77 2.67 0.3 0.11 2.11 100 
             

 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันและส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า 

ภาพที่ 3 แสดงพื้นท่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
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  9.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านทรัพยากรน้ า 

1. ปริมาณน้ าท่า ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีพื้นท่ีรับน้ า 678.66 ตารางกโิลเมตร       
ฤดูฝนปริมาณ  น้ าท่าเฉลี่ย 827 .89 ล้านลูกบาศก์เมตร  ฤดูแล้ง 222 .55 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยรวม 1,050.44 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีปริมาณน้ าท่าสูงสุดใน  พ .ศ. 2553 เท่ากับ 1,918.69 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และต่ าสุด พ .ศ. 2552 เท่ากับ 333.30 ล้านลูกบาศก์เมตร /ปี โดยมีปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2527-2558 เท่ากับ 687.53 ล้านลูกบาศก์เมตร /ปี โดยพ .ศ. 2558  มี
ปริมาณน้ าเท่ากับ 906.33 ล้านลูกบาศก์เมตร /ปี โดยเฉลี่ย 28.74 ลูกบาศก์เมตร /วินาที ปริมาณ
น้ าท่าต่อหน่วยพื้นที่ เท่ากับ 60.49 ลิตร/วินาทีตารางกิโลเมตร  ส่วนระดับน้ าในพ้ื นที่ลุ่มน้ าสาขา
คลองกลาย ตั้งแต่ พ.ศ.2557-2558 มีระดับน้ าเฉลี่ย  29.19 เมตร และ 29.16 เมตร ตามล าดับ 
ส่วนปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม ระดับน้ าเฉลี่ย 24.92 เมตร 

ตารางที่ 5 ปริมาณน้ าท่ารายปีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย (ล้าน ลบ.ม.) 
พ.ศ./
เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม.)  

เฉลี่ย 
(ลบ.
ม./

วินาที) 

เฉลี่ย/
พท.

(ลิตร/
วินาที/
ตร.กม.) 

2551 19.31 34.65 20.31 11.59 14.27 16.52 27.49 288.13 92.79 60.36 15.87 24.66 625.96 19.85 41.78 

2552 47.08 27.18 8.74 9.76 15.04 9.76 18.8 70.82 63.35 44.66 10.93 7.19 333.3 10.57 22.24 

2553 21.29 21.58 27.82 26.52 31.88 33.72 49.24 490.73 256.85 203.89 103.57 651.59 1918.69 60.84 128.06 

2554 146.86 55.42 80.76 56.56 76.85 57.5 107.58 316.78 187.38 380.38 143.2 120.56 1729.84 54.7 115.14 

2555 35.38 33.56 29.51 16.07 10.26 10.17 18.61 23.09 85.83 74.6 23.95 16.01 377.05 11.92 25.1 

2556 29.17 33.19 36.03 28.53 24.68 23.38 32.62 209.14 110.76 41.94 16.66 14.5 600.59 19.04 40.08 

2557 7.21 10.8 11.6 3.97 9.17 9.09 64.32 89.56 251.1 83.93 14.43 5.3 560.48 17.77 37.41 

2558 9.94 35.96 19.92 30.55 48.83 82.39 119.22 246.39 190.06 52.61 49.7 20.75 906.33 28.74 60.49 

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ 
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ภาพที่ 4 ระดับน้ าเฉลี่ยของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 
ที่มา:ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 อ้างอิงจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ 

2. ปริมาณน้ าฝนลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ 2,618.20 มม.ซึ่งสูงกว่า
ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยทั่วประเทศมีค่าประมาณ 1,572.5.มิลลิเมตร  (กรม อุตุนิยมวิทยา
,2559 ) ฝนสะสมรายเดือนระหว่าง ปี  พ.ศ.2553-2559 เดือนที่มีปริมาณฝนต่ าสุด คือเดือน
มีนาคมและเมษายน ส่วนเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุดคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันว าคม โดยตั้งแต่
ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมามีปริมาณน้ าฝนต่ าลงอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนท่ีมีปริมาณฝนน้อยที่สุด คือ 2 
ช่วง คือเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ปริมาณเฉลี่ยปี  พ.ศ. 2556-2558 ที่ปริมาณ 79.63 มิลลิเมตร
และ 22.37 มิลลิเมตร  ส่วนเดือนที่มีปริมาณมากท่ีสุด คือเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม มีปริมาณฝน 
1,356.97 มิลลิเมตร,813.97 มิลลิเมตร 

 ส่วนปี พ.ศ.2559  มีปริมาณฝนในพ้ืนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี  พ.ศ.2553-
2558 โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน มีปริมาณน้ าฝน เฉลี่ยรวม 765.2 มิลลิเมตร  โดย
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2553- 2558 เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย ระหว่าง 
1,037.3-3,213 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนรายปีระหว่างปี  พ.ศ.2553-2558 มีปริมาณฝนเฉลี่ย 
2,687.08 มิลลิเมตร แต่ ปี พ.ศ.2559 ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มีปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยมาก
และไม่มีเลย ที่ปริมาณ 0.5 มิลลิเมตร ,0 มิลลิเมตร  ตามล าดับ ส่วนเดือนพฤษภาคม- กันยายน มี
ปริมาณน้ าฝน ระดับท่ีน้อยเช่นกัน คือ 67.4 มิลลิเมตร ,99.2 มิลลิเมตร ,169.9 มิลลิเมตร ,28.5 
มิลลิเมตร,และ 98.3 มิลลิเมตร  ตามล าดับ สรุปคือเมื่อพิจารณาทั้งรายเดือนและรายปีของปี  พ.ศ.
2559  ฝนในพ้ืนที่มีปริมาณน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ประชาชนในพื้นท่ีประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในปัจจุบัน  ดังนั้นควรมีวิธีการช่วยเหลือทั้งด้านการเกษตรและด้านอุปโภคควบคู่
เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นท่ี 

 
 

เมตร 
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ภาพที่ 5 ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ระหว่าง ปี พ.ศ 2553-2559 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8  โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ 

  3. ปริมาณน้ าบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีปริมาณน้ าบาดาลในพื้นที่ประมาณ  
10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีน้ าฝนตกมารายปี ประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี อยู่ในปริมาณ
มาก โดยมีการใช้น้ าบาดาล ประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลอง
กลาย  มีน้ าบาดาลที่ปริมาณกัก เก็บ ประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะมีก ารใช้ปริมาณน้ า
บาดาลแต่ละปีประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  สรุปน้ า
บาดาลมีปริมาณมากพอในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย แต่ส่วนใหญ่มีเฉพาะบริเวณปลายน้ า ส่วนต้น
น้ าและกลางน้ าบางส่วน มีปริมาณน้ าบาดาลน้อย โดยการใช้น้ าบาดาลในเขตอ าเภอนบพิต า จะ
ประสบปัญหาแหล่งน้ าบาดาลและการขุดเจาะในพื้นที่เจอชั้นหิน  ส่วนระดับความลึกในการเจาะน้ า
บาดาล ในพ้ืนที่ปลายน้ า ได้แก่ต าบลกลาย จะมีระยะการเจาะประมาณ 100 เมตร  ส่วนต าบล
สระแก้ว ประมาณ 30-70 เมตร ด้านพื้นที่ ต าบลตลิ่งชัน ประมาณ 90-100 เมตร (ที่มา: ส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต6 ในการสัมมนาโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว) โดยส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ได้มีการขุดบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายไปแล้ว จ านวน 63 บ่อ แบ่งเป็นในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า จ านวน 8 บ่อ และ
อ าเภอท่าศา ลา ต าบลกลาย จ านวน 21 บ่อ ต าบลสระแก้ว 12 บ่อและต าบลตลิ่งชัน จ านวน 22 
บ่อ (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล,2559) 
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ภาพที่ 6 แหล่งน้ าบาดาลลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 4. คุณภาพน้ า 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ า คือ น้ าเสียจากสารเคมีแ ละยาฆ่า
หญ้าในพื้นที่เกษตรและ ตะกอนน้ าจากเหมืองแร่และการขุดทรายและ การชะล้างพังทลายในบางช่วง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต้นน้ าถึงกลางน้ า  ส่วนปลายน้ าจะประสบปัญหาด้านน้ าเค็มรุกในพ้ืนที่ ในระยะ
ประมาณ 8-10 กิโลเมตร ตั้งแต่ต าบลกลาย ต าบลสระแก้วจนถึงต าบลตลิ่งชันของอ าเภอท่าศาลา 

 5. แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย   มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลอง ห้วย คู หนอง พร้อมทั้งมีแหล่ง

น้ าที่ขุดลอกและก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สระเก็บน้ า ฝายน้ าล้น  บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล 
ประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา  แต่ยังไม่เพียงพอในการใช้เพ่ือการอุป โภคบริโภคและภาคการเกษตร 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรและการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่เกษตร โดย
สมัยก่อนได้เน้นการปลูกยางพาราเป็นหลัก ต่อมาได้มีการปลูกทุเรียนและผลไม้มากข้ึน ส่งผลต่ออัตรา
การใช้น้ าที่มีปริมาณมากข้ึน ประกอบกับการประสบปัญหาด้า นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่
ส่งผลต่อการเพิ่มและลดลงของปริมาณน้ าฝนและน้ าท่า พร้อมทั้งสภาพพ้ืนดินและปุาไม้ที่มีอิทธิพลต่อ
การกับเก็บน้ าในพ้ืนที่  

 

แหล่งน ้ำบำดำลลุ่มน ้ำ      
สำขำคลองกลำยคลองกลำย 
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ตารางที่ 6 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

แหล่งน้ า/ต าบล กรุงชิง นบพิต า นาเหรง* ตลิ่งชัน กลาย สระแก้ว รวม 

คลอง 36 18 2 29 24 19 128 
ห้วย 32 34 2 16 1 2 87 
คู       1     1 
หนอง 1 1   1 2 4 9 
สระเก็บน้ า 4 2   16  3  7  32 
ฝายน้ าล้น 10 1   10 16 4 41 

บ่อบาดาล 1 9 2 22 15 8 57 

บ่อบาดาล**    22 21 12 55 

บ่อน้ าตื้น 2 5     1 9 17 
ประปาภูเขา 16 2 1 4 1 1 25 
ประปาหมู่บ้าน 1 8   16 10 11 46 

หมายเหตุ: *ต าบลนาเหรงเฉพาะหมู่ที่ 3 **บ่อบาดาลของส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6  
ที่มา: จากการส ารวจพ้ืนที่และข้อมูลบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
 ด้านทรัพยากรแร่  
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  มีทรัพยากรเหมืองแร่ที่มีความส าคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จ านวนมาก โดยแร่ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า ประกอบด้วย แร่      
แบไรต์ แร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์และแร่เหล็ก โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจกรรมเหมืองแร่ โดยมีพ้ืนที่
ท าเหมืองแร่ 2,335 ไร่ โดยถือประทานบัตร จ านวน 7 แปลง ในพ้ืนที่รวม 796 ไร่ และถืออาชญา
บัตร จ านวน 2 แปลง ในพ้ืนที่รวม 1,539 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 7 เหมืองแร่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย แบบประทานบัตร 

รายชื่อผู้ถือประทานบัตร ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ 
(ไร)่ 

พื้นที่
(งาน) 

พื้นที่ 
(วา) 

ชนิดแร ่

บจก.เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 110 0 0 เฟลด์สปาร์ 

หจก.สินแร่เจริญผล นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 74 1 38 เฟลด์สปาร์ 

บจก.พี.แอนด์.เอส.แบไรท์ไมน่ิง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 144 0 36 แบไรต์ 

บจก.เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 146 3 76 ควอตซ์
,เฟลด์สปาร์ 

หจก.สินแร่เจริญผล กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 32 0 0 แบไรต์ 

หจก.สินแร่เจริญผล กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 168 1 99 เฟลด์สปาร์ 

บจก.ทรัพย์หลวง นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 122 1 56 แบไรต์,เหล็ก 

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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ตารางที่ 8 เหมืองแร่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลาย แบบอาชญาบัตร 

รายชื่อผู้ถืออาชญาบัตร ต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่ 
(ไร่) 

พ้ืนที่ 
(งาน) 

พ้ืนที่ 
(วา) 

ชนิดแร่ 

บจก.ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ 
(ประเทศไทย) นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 379 0 0 แบไรต ์

บจก.เหมืองแร่รัฐภูม ิ นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 1160 0 90 แบไรต ์

ที่มา:กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีทรัพยากรปุาไม้ครอบคลุมในพ้ืนที่ประมาณ  256,119 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด ประกอบด้วยพื้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยาน
แห่งชาติเขานัน พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติกรุงชิง พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติเขานัน  พ้ืนที่ปุาสงวน แยกเป็น 
พ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์มากท่ีสุด รองลงมาปุาเพ่ือเศรษฐกิจและปุาเพ่ือเกษตรกรรม  

ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปุาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ที่มา:ศูนย์สารสนเทศกรมปุาไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้ 

 ด้านทรัพยากรดิน  
 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีทรัพยากรดินในพื้นที่ 7 ลักษณะ(กรมทรัพยากรน้ า,2549) ดังนี้  

1. บริเวณสันปันน้ าและเทือกเขา มีลักษณะเป็นแนวสันเขา เทือกเขา และภูเขา 
สลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของพ้ืนที่ลุ่มน้ า มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นไป ประกอบด้วยหินชนิดต่าง ๆ สลับกับดินที่ตื้นข้าง ลึกบ้าง ตามลักษณะของหิน ได้แก่ กลุ่มชุดดิน
ที่ 62 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ า กล่าวคือ พบเป็นพื้นที่ร้อยละ 71.39 ของลุ่มน้ า 
 

พื นที่ป่ำลุ่มน ้ำสำขำคลองกลำย 
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2. บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา  อยู่ถัดจากบริเวณเทือกเขาลงมาจึงมีล าธาร 
มากมายไหลกัดกร่อนพ้ืนที่ท าให้เกิดสันเนินและเนินเขาสลับซับซ้อนกัน และมีความลาดชันของพ้ืนที่
อยู่ระหว่าง 13-35 เปอร์เซ็นต์ (Slope D และ E) ดินที่พบบริเวณนี้มีท้ังดินลึกและดินตื้น ที่เกิดจาก
การสลายตัวผุพังของหินต้นก าเนิด ดินที่พบประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 26,34,39,45,50,51 และ 
53 ที่มี Slope D และ E พบเป็นพื้นที่ร้อยละ 2.28 ของลุ่มน้ า 

3. บริเวณท่ีเหลือค้างจากการกัดกร่อนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น มีความชันของพ้ืนที่ 
อยู่ระหว่าง 5-12 เปอร์เซ็นต์ (Slope C) ลักษณะพ้ืนที่คล้ายคลึงกับบริเวณท่ีลาดเชิงเขาและแนวเขา 
แต่เนื่องจากถูกกัดกร่อนมาเป็นเวลานานจึงมีความลาดชันลดลง ดินที่พบบริเวณนี้มีท้ังดินลึกและดิน
ตื้นตามลักษณะการผุพังของหินต้นก าเนิดดินที่พบประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 26 ที่มี 
Slope B และ C และหน่วยแผนที่ดินที ่32,34,39,45,50,51 และ53 ที่มี Slope C พบเป็นพื้นที่
ร้อยละ 2.53 ของลุ่มน้ า 

4. บริเวณลานตะพักล าน้ าที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น เป็นดอนที่มีความลาดชันของ 
พ้ืนที่อยู่ระหว่าง 2-5 เปอร์เซ็นต์ (Slope B) เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าเก่าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกัดกร่อนของพ้ืนที่ มาเป็นเวลานาน จึงเกิดสภาพภูมิประเทศแบบลูกคลื่น ดินที่พบประกอบด้วย 
กลุ่มชุดดินที่ 39,45,50,52,53 และหน่วยแผนที่ดินเหล่านี้ที่มี Slope B และกลุ่มชุดดินที่ 
32,34,43 และ 51 มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของลุ่มน้ า 

5. บริเวณท่ีราบล าน้ าระดับต่ า ลักษณะเป็นที่ราบเรียบที่เคยมีน้ าท่วมถึงมาก่อน  
ดินเกิดจากตะกอนดินที่น้ าพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานานมาแล้วแต่ยังมีน้ าท่วมขังอยู่ในฤดูฝน ดินที่
พบประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 5,6, 6sp,7,17,17p,18,22,23,25,56 และ60 ทั้งท่ีพบในที่ราบ
และท่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ (Spope B) คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 4.37 ของลุ่มน้ า 

6. บริเวณสันดินริมน้ า พบได้ทั่วไปตามริมฝั่งของแม่น้ าสายใหญ่ เกิดจากการทับถม 
ของตะกอนน้ าพัดพามาทับถมบนริมฝั่งแม่น้ าเป็นแนวยาวตามของล าน้ า ดินที่พบบริเวณนี้ส่วนใหญ่มี
เนื้อดินหยาบหรือค่อนข้างหยาบประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 32 และ 34 คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 11.17 
ของลุ่มน้ า 

7. บริเวณสันทราย ลักษณะเป็นเนินดินอยู่ติดกับหาดทราย เกิดจากการทับถมของ 
ตะกอนทรายที่น้ าทะเลพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบบริเวณนี้เป็นหน่วยแผนที่ 42 และ 43 มีพ้ืนที่
ร้อยละ 0.45 ของลุ่มน้ า 

8. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว มีพื้นท่ีร้อยละ 1.17 ของ    
ลุ่มน้ า  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุาไม้ ประมาณ 
256 ,119  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนทีทั้งหมด โดยประกอบด้วยพื้นที่ปุาอนุรักษ์ พ้ืนที่ปุา
เศรษฐกิจและพ้ืนที่ปุาเพ่ือเกษตรกรรม นอกจากนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในพ้ืนที่ ประมาณ 
142,009 ไร่  พื้นที่ชุมชนประมาณ 3,500 ไร่ และพ้ืนที่แหล่งน้ าประมาณ  1,357 ไร่ และพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ประมาณ 21,178 ไร่  
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ภาพที่ 8 ชุดกลุ่มดินในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าและอ าเภอท่าศาลา 
ที่มา: ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

  9.10 สรุปเหตุการณ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 ปี พ.ศ. 2554 
 ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (2556) ได้รายงานผลการเกิดอุทกภัย ช่วง

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  พ.ศ.2554 เกิดน้ าปุาไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลั น และน้ าล้นตลิ่ง เข้า
ท่วมพื้นท่ีลุ่มต่ าในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 23 อ าเภอ 165 ต าบล 1,551 หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 312,500 ครัวเรือน 909,500 คน คน อพยพ 22,261 คน  

 ความเสียหายด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวม บ้านเรือนเสียหายทั้ ง
หลัง 180 หลัง บางส่วน 280 หลัง อาคารพาณิชย์ 8 ห้อง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 580,816 ไร่ 
ถนน 2,226.สาย ปศุสัตว์ 16,663.ตัว สัตว์ปีก 143,640.ตัว บ่อปลาบ่อ/กุ้ง 6,644.บ่อ สะพาน/
คอสะพาน  222 แห่ง ฝาย/ท านบ/ผนังก้ันน้ า 35 แห่ง เหมือง 42 แห่ง วัด/โรงเรียน 148 แห่ง 
สถานที่ราชการ 75 แห่ง บ่อน้ า/อ่างเก็บน้ า 13 แห่ง ท่อระบายน้ า 237 แห่ง 

 โดยพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายมากที่สุดอยู่ในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายและลุ่มน้ าภาคใต้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ๓ ได้แก่    

  - อ าเภอนบพิต า สรุปความเสียหาย 4 ต าบล 38 หมู่บ้าน 4,700 ครวัเรือน เดือดร้อน 
24,500 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บ้านพังท้ังหลัง 32 หลัง เสียหายบางส่วน 130 หลัง ถนน 256 
สาย มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท  

  - อ าเภอท่าศาลา ประชาชนได้รับความเสียหาย 10 ต าบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลท่า
ศาลา (หมู่ที่ 1-3,5,5,8-13) ต าบลกลาย (หมู่ที ่7-9) ต าบลตลิ่งชัน (หมู่ที่ 1-3,7,8) ต าบลสระแก้ว 
(หมู่ที่ 2,6,11)ต าบล ท่า ขึ้น (หมู่ที่ 1-15)ต าบล ไทยบุรี (หมู่ที่ 1-10)ต าบล โมคลาน (หมู่ที่ 
1,3,5,6,8,12,14) ต าบลดอนตะโก (หมู่ที่ 1-6) ต าบลโพธิ์ทอง (หมู่ที่ 1,3,7) และต าบลหัวตะพาน 
(หมู่ที่ 1-9) 
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 ปี พ.ศ. 2555 
 ศูนย์อ า นวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (2555) ได้สรุปเกิดภัยด้าน        

น้ าท่วมและดินถล่มในช่วงต้นเดือนธันวาคม- มกราคม 2555 พ้ืนที่ประสบภัยในภาพรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 116 ต าบล 1,075 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 424,510 คน 
131 ,181 ครัวเรือน บ้านเรื อนเสียหาย 11 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
277,917 ไร่ ด้านประมง 9,347 ไร่ ถนนได้รับความเสียหาย 1,321 สาย สะพาน /คอสะพาน 
115 แห่ง สาธารณประโยชน์อื่น ๆ 17 แห่ง เหมือง 7 แห่ง วัด 8 แห่ง ฯลฯ ความเสียหายโดยรวม 
196,830,290 บาท 

 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดในพื้นที่อ าเภอนบพิต าและอ าเภอสิชล โดยกระแสน้ าปุาไหล
หลายอย่างรุนแรง ในพื้นท่ีอ าเภอนบพิต า ชาวบ้านได้รับความเสียหายและถูกตัดขาด จ านวน       
400 ครัวเรือน ส่งผลให้สะพานข้ามคลองกลายถูกน้ ากัดเซาะพังเสียหาย และน้ าปุายังคงไหลทะลัก
ตลอดแนวเทือกเขาหลวง ในพื้นที่ อ าเภอสิชล อ าเภอนบพิต า โดยในพื้นท่ี หมู่ที่ 8 ต าบลนบพิต า 
เส้นทางถูกตัดขาดและมีดินถล่มเกิดข้ึนหลายจุด เสาไฟฟูาโค่นล้ม รวมถึงในอ าเภอสิชล บ้านห้วยแก้ว
และบ้านส านักเนียน หมู่ที่ 3 และ 7 ต าบลเขาน้อย ถนนและสะพานถูกตัดขาด ประชาชนเดินทาง
โดยเท้าและสัญจรไม่ได้ 

 ปี พ.ศ.2556 
 สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดข้ึนในช่วงมกราคม โดย ได้เกิดฝน

ตกหนักน้ าท่วม และดินโคลนถล่มในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะ อ าเภอนบพิต า อ าเภอ สิชล และเขต
เทศบาลนครศรีธรรมราช ท าให้สะพานแบริ่งข้ามคลองกลายถูกน้ าซัดจนขาด ราษฎรถูกตัดขาดหลาย
ครัวเรือน โดยหลังฝนตกหนักส่งผลต่อพ้ืนที่อ า เภอเมือง ในต าบลไชยมนตรี  ต าบลก าแพงเซา  เขต
เทศบาลบางส่วน อ า เภอลานสกา อ า เภอพระพรหม อ า เภอท่าศาลา อ า เภอสิชล อ า เภอนบพิต า 
อ าเภอพรหมคีรี ท าให้น้ าปุาได้ไหลหลากเข้าท่วมสูงทั้งบ้านเรือนราษฎร 

 ปี พ.ศ. 2557  
 สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่จังห วัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่ 14-25 ธันวาคม 2557 

โดยพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 12 อ าเภอ  60.ต าบล 382.หมู่บ้าน 34,963 ครัวเรือน 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 71,760 คน เสียชีวิต 1 คน โดยสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย 
ประกอบด้วย ถนนช ารุด 119 สาย สะพานและคอสะพานช ารุด 8 แหล่ง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 
45 หลัง ส่วนด้านปศุสัตว์ 260 ตัว พื้นที่การเกษตร จ านวน 209 ไร่ แนวกั้นคลื่นชายฝั่งทรุดตัว 
1,000 เมตร รวมความเสียหายประมาณ 26 ล้านบาท โดยพื้นที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นลม
แรงในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร อ าเภอปากพนัง อ าเภ อเมือง อ าเภอท่าศาลาและอ าเภอสิชล  และฝนตก
อย่างต่อเนื่องกระจายใน 21 อ าเภอ รวมปริมาณน้ าฝนรวม 355.6 มม. เฉลี่ยปริมาณน้ าฝน 15.47 
มม. โดยฝนตกสูงสุดในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา และอ าเภอร่อนพิบูลย์  

 ปี พ.ศ. 2558 
 สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เกิดขึ้ นในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงอ าเภอชะอวด อ าเภอปากพนังและอ าเภอเมือง โดยได้มีน้ าในแม่น้ าล าคลอง 
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ได้เอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่สวนยางพาราและพ้ืนที่การเกษตร พร้อมทั้งคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่งได้รับ
ความเสียหายตลอดแนวชายฝั่ง 

 สรุปผลกระทบของลุ่มน้ าสาขาคล องกลายส่วนใหญ่จะเกิดจากภัยน้ าท่วมและดินถล่มเป็น
หลัก โดยปีที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายหนักที่สุด คือ ปี พ .ศ. 2554 รองลงมา
คือ ปี พ .ศ. 2555-2556 ส่วน ปีพ .ศ.2557-2558 จะได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับอ าเภอ  
อ่ืน ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม- เดือนกันยายน ได้รับ
ผลกระทบขาดแคลนน้ าอย่างมาก 

 
10. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ณัฐชัย  ชีวะศิริ (2544).ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน:กรณีศึกษาบ้านท่าโปุง ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชืยงใหม่ ผลก ารศึกษาพบว่า  
ชุมชนบ้านท่าโปุงเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท่ีสูง องค์ประกอบของความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
คือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ที่ไม่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกในเรื่องของการด าเ นินการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชน และศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน โดยคนในชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมช าติของชุมชน 
เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนในการแก้ปัญหา บทบาทผู้น าชุมชน และจิตส านึกของชุมชน 
 อโนชา วิปุลากร (2544)..ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ ขยะ
มูลฝอยภายใต้แนวคิดประชาสังคม:กรณีศึกษา ชุมชนก าแพงเมือง เทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความเป็นประชาสังคมได้แก่ ความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้า
มารวมตัวกัน ความเป็นชุมชนที่ผู้คนได้แสดงความรู้สึกร่วมกันเป็นพวกเดียวกัน ความเอ้ืออาทรต่อกัน 
ความสนใจและเห็นผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน จิตส านึกสาธารณะโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
การจัดการมูลฝอยของชุมชน ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินสาธารณะร่วมกัน เกิดเป็นกิจกรรมการ
จัดการมูลฝอยที่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
และกันปัจจัยที่ท าให้เกิดความเป็นประชาสังคมในการจัดการมูลฝอยของชุมชนคือ ความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในชุมชนทางวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือจากเทศบาลนครล าปาง โครงการความช่วยเหลือจาก
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่ร่วมกันให้การสนับสนุนชุมชนในด้านงบประมาณ วัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง .ๆ การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย ตลอดจนการอบรมให้
ความรู้และพัฒนาทักษะของชุมชนในการจัดการมูลฝอย ล้วนเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีท าให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดการมูลฝอยได้ 
 กฤตเมธ  สุทธิหาญ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรบริหารส่วน
ต าบลในเขตแม่น้ ามูลพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตแม่น้ า มูลมีประสิทธิผลการจัดการ
ทรัพยากรน้ าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าอยู่ในระดับปานกลางประสิทธิผล
ด้านการปูองกันมลพิษทางน้ าและประสิทธิผลด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรน้ ามากที่สุ ดได้แก่การกระจายอ านาจ
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ขององค์การรองลงมาคือความพร้อมของบุคลากรความเป็นทางการขององค์การและการพึ่งพิง
ทรัพยากรน้ าของชุมชนตามล าดับ 
 สิริพงษ์  กุลพงษ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน โครงการอ่างเก็บน้ า ขนาดเล็กอันเนื่อ งมาจากพระราชด า ริ อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ ามีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซึ่งในอ่างเก็บน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อย 
และมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากกว่า พื้นที่เพาะปลูกพืชจากการประเมินการใช้น้ า
ชลประทานของเกษตรกร พบว่ามีการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ ามากว่า ส่วนอ่าง
เก็บน้ าที่มีปริมาณน้ ามากแต่พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งน้อย จะไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ า  ส่วนบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ า พบว่ากลุ่มผู้ใช้น้ าได้ท าการบริ หารจัดการกันเอง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่มี
บทบาทในการบริหารจัดการน้ า 
 ศุภกิจ  วรอุไร (2548).ได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน :กรณีศึกษา
ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการ ศึกษาพบว่า ชุมชน       
หมื่นสารเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมการผลิตเครื่องเงินเป็นวิถีการผลิตของชุมชนท าให้ชุมชนเกิด
การรวมตัวและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนได้ โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ การมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้น าชุมชน การมีวัฒนธรรมการผลิตเครื่องเงินของชุมชนซึ่งเป็น ที่
ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนถึงการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ ปัญหาบางประการในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป คือ การที่ประชาชนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแบบมีเงื่อนไข คือ ต้องการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและการ ที่
วัฒนธรรมการผลิตเครื่องเงินของชุมขนค่อย ๆ  เสื่อมลงอันเป็นผลเนื่องจากการขาดแรงงานช่างฝีมือ
ประกอบกับการขาดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดวัฒนธรรม 
 คณิต สุขรัตน์ (2549 ) ได้ศึกษาเรื่อ ง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาโครงการปุาชุมชนบ้านห้วยหินด า ต าบลวังยาว อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพในการรวมกลุ่มและ
กระตุ้นจิตส านึกของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน นอกจากนี้องค์กรชุมชนยังมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
กิจกรรม มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ท าให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจนประสบความส าเร็จ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน และปัจจัยด้านเครือข่ายการเรียนรู้ พ บว่าแม่ข่ายในการเรียนรู้เป็นแม่ข่ายธรรมชาติที่มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีความสามารถ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม แม่ข่ายชาวบ้านมีองค์
ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีเทคนิคในการ
จัดการที่ผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิม 
 อภิภัทร  ปุราชะโก (2551).ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดการแหล่งน้ าโดยชุมชน กรณีศึกษา :
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า หมู่บ้านส่วน
ใหญ่มีการบริหารจัดการแหล่งน้ าในหมู่บ้าน ซึ่งมีข้ันตอนการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การประชุม
ประชาคมหมู่บ้านวางแผนการด าเนินการ เช่น ตั้งคณะกรรมการ วางกฎ ข้อบังคับ ก าหนดแนวทางใน
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การบริหารจัดการด าเนินการบริหารจัดการตามแนวทางที่ก าหนดและประเมินผล น าผลที่ได้จาการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา แต่บางหมู่บ้านมีการบริหารจัดการไม่ครบถ้วนทุกข้ันตอนหรือไม่มีการ
น าแนวทางที่ก าหนดไปด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพบว่าปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ าในหมู่บ้านแต่เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้น าหมู่บ้าน การขาดการร่วมมือจากประชาชนในการบริหารจัดการแหล่ง
น้ า การขาดงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า ประชาชนมีความรู้ในการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าน้อย การขาดงบประมาณหรือมีงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งน้ าน้อยแหล่งน้ าใน
หมู่บ้านขาดการพัฒนาหรือปรับปรุง น้ าไม่มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม หรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการแหล่งน้ าในหมู่บ้าน ในการศึกษานี้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าให้กับประชาชน รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักและรู้ถึงความส าคัญและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ า และหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเข้า
มาพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือของหมู่บ้าน 
 ญดาศจี  ระเบียบกุล  (2553).ได้ศึกษาเรื่อง  ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา ต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความ
เข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างไปตามที่ตั้งที่พักอาศัยและบทบาทท่ี
มีต่อชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จรรยาภรณ์  พรหมคุณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าล าปะเทีย  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความพร้ อมด้านงบประมาณ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าล าปะเทียมากท่ีสุดงบประมาณที่มีจ ากัดท าให้ไม่
สามารถจัดสรรส าหรับใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ได้จากสภาพปัญหาที่พบคือตลอดทั้งล าน้ าตื้น
เขินการขุดลอกล าน้ าจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้มีพ้ืนที่กักเก็บน้ าเ พ่ิมมากข้ึนแหล่งกักเก็บน้ าในแต่ละ
หมู่บ้านมีจ านวนไม่เพียงพอดังนั้นการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าในแต่ละหมู่บ้านจึงมีความจ าเป็นควบคู่
ไปกับระบบส่งน้ าส าหรับพื้นที่ต้นน้ าพบว่ามีความต้องการฝายเพื่อชะลอการไหลของน้ าในช่วงฤดูฝน
ส่วนประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าล าปะเทีย
ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรในล าน้ าและไม่มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ชัดเจนขาดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ ากับท้องถิ่น
ใกล้เคียงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเดียวกันส่วนประสิท ธิผลด้านการปูองกันมลพิษทางน้ าและการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ าพบว่าลุ่มน้ าล าปะเทียยังไม่พบกับสภาพความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า
การเตรียมแผนในด้านการปูองกันหรือแก้ไขมลพิษทางน้ าจึงยังไม่มีความจ าเป็นในพื้นที่ 
 มิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ (2554) ได้ศึกษา เรื่อง กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านโปุง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนบ้านโปุงมีความ
เข้มแข็ง ได้แก่ ลักษณะผู้ น าชุมชน กล่าวคือ ผู้น าชุมชนเป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ วิสัยทัศน์
กว้างไกล ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน กล่าวคือ คนในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
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มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีคุณธรรม จริยธรรม และภายในชุมชนยังมีวัดพ ระผาหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
รวมทั้งยังมีโครงการที่ส าคัญในชุมชนอีกด้วยคือ โครงการพัฒนาบ้านโปุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 สุคนธ์ ทับอาจ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาส าคัญท่ีก่อให้เกิดการแย่งน้ าของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลศรีภิรมย์ ได้แก่ 1) ปัญหาจาการ
จัดสรรน้ าของแหล่งน้ าต้นทุน  มีข้อจ ากัดใ นการจัดสรรน้ าในการท าการเกษตรในฤดูแล้ง คือต้องกัก
เก็บไว้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา 2)ปัญหาจากสภาพแหล่งน้ า ในพื้นที่ต าบลศรีภิรมย์มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรแต่มีปัญหาการตื้นเขิน ขนาดเล็กไม่สามารถรองรับการเก็บกักน้ า 3) ปัญหาจากการขยาย
พ้ืนที่ท าการเกษตร ในต าบลศรีภิรมย์ พื้ นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในด้านท าการเกษตรกรรมแนวทางการ
แก้ไขการบริหารจัดการน้ าเพื่อเกษตรแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาควรมีการบูรณาการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ฝุายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกควรมีการจัดหาแหล่งน้ า
สนับสนุน 2) เกษตรอ าเภอพรหมพิราม  ส่งเสริมเกษตรตามฤดูกาลที่เหมาะสม 3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีภิรมย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ด้านงบประมาณหรือ
วางแผนการปฏิบัติการ 4) เกษตรกรผู้ใช้น้ าต าบลศรีภิรมย์ มีการสร้างแนวความคิดของการมีส่ วนร่วม
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐยึดหลักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 สุวิทย์  ถึกไทย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ าของต าบลทุ่ง
โพธิ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีผลการศึกษาพบว่ า แหล่งน้ าธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ด้าน
การเกษตรมากที่สุด ปัญ หาที่พบคือ ล าน้ าตื้นเขิน มีการ รุกล้ าของพ้ืนที่เกษตร และไม่มีมาตรการ
บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม บ่อน้ าตื้นมีจ านวน 29 แห่งสามารถใช้งานได้ 24 แห่ง สภาพการมีน้ าใช้
ตลอดปี พบว่าบ ารุงรักษาโดยเจ้าของบ่อ มีปัญหาอุปสรรค 1)ด้านการวางแผนส่วนใหญ่ได้แผนงานมา
จากการพัฒนามาจากการท าประชาคม 2) ด้านการจัดองค์การ ยังไม่มีการจัดอ งค์การยังไม่ได้ก าหนด
ลักษณะงาน 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องทรัพยากรน้ า 4) ด้านการ
ประสานงาน ยังขาดการประชาสัมพันธ์ 5) ด้านการรายงาน เจ้าหน้าที่พนักงานยังไม่ได้ท าเอกส ารที่
จ าเป็นกับแหล่งทรัพยากรน้ า 6) ด้านงบประมาณ บางอย่างยังเป็นเรื่องเกิ นขีดความสามารถของ 
อบต. 
 เอกสิทธิ์ สมนวล (2554).ได้ศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปุาขาม 
ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนปุาขามเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครื อญาติ มีความเชื่อและความ
เสื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 
โดยจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนปุาขาม
ยังมีการรวมตัวและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมช นได้ โดยมีปัจจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนปุาขามคือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย บทบาทของผู้น าชุมชน ที่มีลักษณะของผู้น า
ที่ดีและความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา 2) 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้
ชุมชน ปุาขามได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
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ท าให้ชุมชนปุาขามได้ดึงศักยภาพชุมชนออกมาและเป็น แหล่งสนับสนุนส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน 
 ศุภณัฐ  ชัยสวัสดิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง  มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ทางน้ า ผลการศึกษาพบว่า (1) การเพ่ิมข้ึนของประชากร การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการเกิด
มลพิษจากแหล่งต่าง ๆ เป็นปัญหาในการเกิด มลพิษและความซ้ าซ้อนของหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมายมีมากเกินไปรวมทั้งบทบัญญัติที่ล้าสมัย อัตราโทษที่ไม่เหมาะสมตลอดถึงการให้อ านาจหน้าที่
และการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าในการตีความซึ่งเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมทางน้ า (2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสาระส าคัญของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมทางน้ าของประเทศไทยซึ่งเน้นมาตรการการบังคับคือมีทั้งมาตรการบังคับทางอาญา ซึ่งมี
บทลงโทษที่เน้นการปูองกันและปราบปราม ส่วนมาตรการทางแพ่งเน้นหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนในต่างประเ ทศจะเน้นการขอความร่วมมือมากกว่ามาตรการบังคับ (3) 
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางน้ าในประเทศไทยนั้นขาดความเป็นเอกภาพของ
กฎหมายกล่าวคือความซ้ าซ้อนของกฎหมายที่บังคับใช้ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน รวมถึง
บทบัญญัติของกฎหมายมีความล้าสมัยและเป็นการให้อ านาจเจ้า หน้าที่ใช้ดุลยพินิจบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อ มทางน้ า (4) ข้อเสนอแนะ คือแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ .ศ.2535 ให้เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมมลพิษทางน้ าและก าหนดให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับมลพิษทางน้ า ตลอดถึงจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในสถานที่ต่าง ๆ 
 สมบูรณ์ ธรรมลังกา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บริบททางด้านสังคมของ
ชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบ
และแนวตั้ง ทางด้านการเมือง มีการกระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชน
ต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่ม
เพ่ือการผลิต การจ าหน่ายผลผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้ านผู้น า
ชุมชน การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารู ปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนด
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การน า
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  ได้แก่ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสร้างเครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีวัตถุประ สงค์เพ่ือศึกษาความ

เข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า  และสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑. ประชากร 
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กรเอกชน ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขา  
คลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑.๑ เชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย 
โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ า และความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยศึกษาประชากรใน 2 
อ าเภอ  มีทั้งหมด  6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนประชากรทั้งหมด 46,158  คน   
  ๑.๒ เชิงคุณภาพ ประชากรในการวิจัย คือ ผู้น าชุมชน องค์กรเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน  
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อศึกษาด้านบริบทของ
ชุมชน และวิเคราะห์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือ
ได้แนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ประกอบด้วย 
   ๑) ผู้น าชุมชน  จากตัวแทนต าบล ต าบลละ 1 ท่าน รวมเป็นคน 6 ท่าน 

   ๒) องค์กรเอกชน ในพ้ืนที่ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 ท่าน 
   ๓) หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานทรัพย ากรน้ าภาค 8 ส านักทรัพยากร
น้ าบาดาล เขต 6  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงาน
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  ส านักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  อุทยานแห่งชาติเขานัน  
   ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  โดยตัวแทน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดตั วอย่างจาก
สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร และแยกเป็นสัดส่วนในแต่ละ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อจากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental..Sampling)โดยได้
ก าหนดความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ Taro Yamane ดังนี้ 
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สูตร Taro Yamane  
 

 
 

   n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 
   E = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างไม่เกิน ร้อยละ 0.05 

 

  แทนค่าในสูตร      ๒    

       = 400            
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการสอบถาม จ านวน  400  คน 
 

ตารางที ่9 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
              จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามสัดส่วนจ านวนประชากร  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ให้ค วามส าคัญในการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขา คลองกลาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
  ๑. แบบสังเกต เป็นสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ใช้เพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ต่า ง ๆ ที่
เกิดข้ึนซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า 
  ๒. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริบทชุมชนและการจัดการน้ า 

ต าบล ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง กลุ่มตัวอย่าง 
ต าบลสระแก้ว 2,924 9,350 4,626 4,724 81 
ต าบลกลาย 2,845 8,783 4,433 4,350 76 
ต าบลตลิ่งชัน 2,489 8,541 4,267 4,274 74 
ต าบลนบพิต า 2,282 8,160 4,079 4,081 71 
ต าบลกรุงชิง 3,427 9,842 4,990 4,852 85 
ต าบลนาเหรง (ม.3) 546 1,482 692 790 13 

รวม 14,513 46,158 23,087 23,071 400 
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   ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและรูปแบบ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
   ส่วนที่ 4  รูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ๓. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควาเข้มแข็งของชุมชนใน
การบริหารจัดการน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 5 ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน  
   ตอนที่ ๒ ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งตามหัวข้อ 5 ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการพัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ า ๒) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 3) ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า  4) ด้าน
การปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และ 5) ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 
   ตอนที่ ๓ ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อควาเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการน้ า ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งตามหัวข้อ  8 ปัจจัย ดังนี้  ๑) ผู้น าชุมชน        
๒) วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน  ๓) ระบบเครือข่ายชุมชน  ๔) การมีส่วนร่วม  ๕) กระบวนการเรียนรู้  
๖) ระบบความสัมพันธ์ ๗) การรวมกลุ่ม และ ๘) การบริหารจัดการ  
   ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การความ
เข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในลักษณะของค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 
   ส าหรับค าถามในตอนที่ ๒ และ ตอนที่ ๓ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    ระดับมากท่ีสุด   ให้ 5 คะแนน 
    ระดับมาก  ให้ 4 คะแนน 
    ระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
    ระดับน้อย  ให้ 2 คะแนน 
    ระดับน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งหมายของการวิจัย ตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย แล้วมาก าหนดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
  ๒. สร้างแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพ่ือน าไปใข้ในการเก็บข้อมูลตาม  
กรอบงานวิจัยที่ก าหนดในด้านเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
  ๓. น าเสนอแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสม ความครอบคลุมและความเท่ียงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) คัดเลือกถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 
0.67 ขึ้นไปไว้ใช้ ส่วนข้อค าถามท่ีต่ ากว่าจะท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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   3.1  นายสมโชติ  พุทธชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนวิชาการ  
      สังกัดส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
   3.2  ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร ต าแหน่งอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
      สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
   3.3  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ต าแหน่งนักวิจัยอิสระ 
      สังกัดประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  ๔. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try.out) กับกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเชื่อถือได้
ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเท่ียงหรือความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.97 
  ๕. น าแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ใ น
การเก็บข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Review)  
   โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขาคลอง
กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ าทั้งด้านแหล่งน้ า ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ า ข้อมูลด้านอุทกวิทยา ด้านปริมาณน้ า คุณภาพน้ า 
การจัดหา การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study)  
   ๒.๑ ศึกษาบริบทชุมชนและวิเคราะห์ชุมชน โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  โดยเปิดโครงการในรูปสัมมนา จ านวน 
1 ครั้ง   
   ๒.๒ จัดท ารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และจัดท าโดย
การตรวจสอบ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus.Croup.Discussion)เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอแนะร่วมกันในการเสริมสร้างรูปแบบความเข้มแข็งชองชุมชนและแนวทางใน
การบริหารจัดการน้ าของชุมชนเพิ่มเติม  
   ๒.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน จากประชากร รวมทั้งสิ้น 400 คน จาก 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  และสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ   
ดังนี้  
  ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   ๑.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency ) ค่าร้อย
ละ (Percentage)  
   ๑.๒ ข้อมูลระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ใช้ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   ๑.๓ ข้อมูลระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ าใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ด าเนินการวิเคาะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   ส าหรับค่าเฉลี่ยที่ได้ในข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้  
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
    4.21-5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    3.41-4.20  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    2.61-3.40 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
    1.81-2.60  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
    1.00-1.80  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   ๑.๔ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)   
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  โดยการ วิเคราะห์เนื้อหา จาก บริบทชุมชน  การสัมภาษณ์และการ สนทนากลุ่มใน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีประกอบ 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสม แล้วน ารูปแบบที่แก้ไขและปรับปรุงตาม
ค าแนะน าพร้อมน าเสนอแก่ชุมชน 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัยเสนอผลการศึกษา
ตามล าดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 บริบทชุมชนและการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนและการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย เสนอ
ตามล าดับ ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
   ส่วนที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
   ส่วนที่ ๓ สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
   ส่วนที่ 4 ล าดับความส าคัญของสภาพปัญหา 
   ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชน  
   ส่วนที่ 6 การแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองในการจัดการน้ าของชุมชน  
   ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการน้ าลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
   ส่วนที่ 8 การจัดการน้ าของแต่ละต าบลในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

  ตอนที่ 2 ความเข็มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย  
  คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากป ระชาชนในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
จ านวน ๖ คน องค์กรเอกชนในพื้นท่ี และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๕ คน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 9 คนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ คน เกี่ยวกับความเข้มแข็งขอ ง
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เสนอตามล าดับ ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  ด้านอนุรักษ์ทรัพยกรน้ า ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า ด้าน
การปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 
   ส่วนที่ ๒ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ส่วนที่  ๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ   
ทรัพยากรน้ า   
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  ตอนที่ 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชน 
จ านวน 400 คน และการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน ๖ คน องค์กรเอกชนในพื้นท่ี และปราชญ์
ชาวบ้า น จ านวน ๕ คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ คนและตัวแทนภาครัฐ 
จ านวน 9 คน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านผู้น าชุมชน ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ด้านระบบเครือข่าย ด้าน
การมีส่วน ร่วม ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านระบบความสัมพันธ์ ด้านการรวมกลุ่ม และด้านการ
บริหารจัดการ  

  ตอนที่ 4 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
  คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนารูปแบบ และการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ ๑, ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ มาสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  

  ผลการศึกษาเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
จากประชาชน จ านวน 400 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑0  

ตารางที่ ๑0 จ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของประชาชน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 

หญิง 
๒๔5 
๑๕5 

๖๑.๒๐ 
๓๘.๘๐ 

อายุ   
 น้อยกว่า ๓๑ ปี 

๓๑ – ๔๕ ป ี
๔๖ – ๖๐ ป ี
มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๕๔ 
๑๕8 
๑๔8 
40 

๑๓.5๐ 
๓๙.๕๐ 
๓๗.๐๐ 
1๐.00 
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ตารางที่ ๑0 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต่ ากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

๑๕ 
๑๔5 
๖๐ 

๑๑5 
๒๐ 
๒๘ 
๑๗ 

๓.75 
๓๖.25 
๑๕.00 
๒๘.๗5 
5.0๐ 
๗.0๐ 
๔.25 

อาชีพ   
 เกษตรกรรม 

รับจ้าง 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
ลูกจ้างเอกชน 
อ่ืนๆ  

๒๕9 
๗๖ 
๑๙ 
๒4 
๙ 

๑๓ 

๖๔.๗5 
๑๙.0๐ 
๔.75 
6.0๐ 
๒.25 
๓.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
มากกว่า ๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

๑70 
๑๘8 
๓๖ 
๖ 

๔๒.5๐ 
๔7.0๐ 
๙.0๐ 
๑.๕๐ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน   
 น้อยกว่า ๕ ปี 

๕ – ๑๐ ป ี
๑๑ – ๑๕ ป ี
๑๖ – ๒๐ ป ี
๒๑ – ๒๕ ป ี
๒๕ ปี ขึ้นไป  

๘ 
๑๘ 
๒๕ 
๓9 

๑๗6 
๑๓4 

๒.๐0 
๔.๕๐ 
๖.25 
๙.75 

๔๔.0๐ 
๓๓.๕๐ 

ต าแหน่งของท่านในชุมชน   
 ผู้น าชุมชน 

สมาชิกในชุมชน 
๙6 

๓๐4 
๒๓.๙๐ 
๗๖.๑๐ 

 จากตารางท่ี ๑0 พบว่า ประชาชนผู้ตอ บแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น    
ร้อยละ ๖๑.๒๐ อายุ ๓๑–๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
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ร้อยละ ๓๖.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๑             
– ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔7.00 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา ๒๑ – ๒๕ ปี 
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.0๐ และด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐ 
 

ตอนที่ 1 บริบทชุมชนและการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เพื่อค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนและการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย เสนอตาม 
ล าดับดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  ส่วนที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  ส่วนที่ ๓ สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  ส่วนที่ 4 ล าดับความส าคัญของสภาพปัญหา 
  ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชน  
  ส่วนที่ 6 การแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองในการจัดการน้ าของชุมชน  
  ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการน้ าลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  ส่วนที่ 8 การจัดการน้ าของแต่ละต าบลในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
 จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  กับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขา
คลองกลาย สรุปความเป็นมาของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ได้ดังนี้ 

   “ย้อนอดีตสภาพคลองกลาย ต้นน้ าเกิดจากเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลายน้ า
ไปสุด ปากน้ ากลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธ รรมราช ระยะทาง  76 กิโลเมตร     
คลองกลายเริ่มตั้งแตเ่ทือกเขาหลวง ในพื้นที่ต าบลกรุงชิง ต าบลนบพิต า ต าบลนาเหรง  ต าบลสระแก้ว 
ต าบลตลิ่งชัน ต าบลกลาย  โดยสภาพมีน้ าใสสะอาด เป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางการเกษตร จากต าบล
กรุงชิง ต าบลนบพิต าลงไปสู่ปากน้ ากลาย เพื่อไปขายต่อที่อ าเภ อปากพนังและอ าเภออ่ืน ๆ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนลุ่มน้ าคลองกลายอาศัยการผูกแพไม้ไผ่เพื่อล่อง
ไปตามล าน้ า ไปออกท่ีปากน้ ากลาย โดยแพส่วนใหญ่จะไม่เอากลับและปล่อยทิ้งไว้ เพื่อไปแลกสินค้า
ซึ่งกันและกัน เช่น กะปิ มะพร้าว อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา” 

(นายนิคม  คงทน ผู้ให้สัมภาษณ์)  

  “สมัยก่อนการเดินทางทางน้ าโดยใช้เรือหางยาว เรือถ่อ ในการสัญจรในพื้นที่ลุ่มน้ า
คลองกลายเพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า”  

(นายสมโชค  อินณรงค์ ผู้ให้สัมภาษณ์) 

   “พ้ืนที่ทั้งสองฝั่งคลอง กลาย  มีปุาไม้อุดมส มบูรณ์ ส่งผลให้เกิด ปุาเกษตรชุมชนที่
ชาวบ้านอาศัยร่วมกัน เกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย เกิดจะการสร้างระบบนิเวศ น์ตาม
ธรรมชาติ มีความเก้ือกูลทางธรรมชาติ  ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตลอด ” โดยได้กล่าวถึง
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ลักษณะพ้ืนที่ไว้ว่า “คลองกลายมีความลาดชันมากตั้งแต่เทือกเขาหลวงจนถึงปลายน้ าที่ ปากน้ ากลาย  
มีน้ าแรงมาก ใช้เวลาไม่นานหลังจากฝนตก คลองท่ีมีความลาดชัน และสายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 
เป็นที่มาของชื่อคลองกลาย  เฉลี่ยความกว้าง ประมาณ  50-100 เมตร  ในอดีตคงสภาพอยู่ได้ 
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม้ที่ช่วยยึดไม่ให้ตลิ่งพัง จากการหลากของน้ า ช่วยไม่ให้คลองกว้าง
เหมือนปัจจุบัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสายน้ าส่งผลให้เกิดวังน้ าวน ส่งผลให้เกิดแหล่งที่อยู่
ของสัตว์น้ า คือปลา กุ้ง หอย คนในชุมชนได้ใช้ร่วมตลอดมาทั้งสองฝั่งคลองกลาย” 

(นายนิคม  คงทน ผู้ให้สัมภาษณ์)  

ส่วนที ่๒ การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี สรุปการ
เปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ได้ดังนี้ 
  สภาพลุ่มน้ าสาขาคลองกลายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก จากเดิมมีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งดิน น้ า  ปุาไม้ มีการใช้ล าน้ าในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากต้นน้ าสู่
กลางน้ าและปลายน้ า โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพทางธรรมชาติและฝีมือมนุษย์เป็นหลัก 
จากธรรมชาติเกิดจากภัยพิบัติ คือการเกิดพายุและน้ าท่วมตามมา การเปลี่ยนแปลงของทิศทางของล า
น้ าเนื่องจากสภาพคลองมี ลักษณะดินปนทราย ส่งผลต่อตลิ่งพังและพ้ืนดินงอกในบางพ้ืนที่  ส่วนจาก
ฝีมือการท าลายของมนุษย์ เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ทั้งด้านทรัพยากรปุาไม้ และแหล่งแร่ 
ตลอดจนทราย จึงมีการมาท าธุรกิจจากกลุ่มทุนต่าง ๆ โดยเริ่มแรกมีการตัดไม้เพ่ือส่งโรงเลื่อยในพื้นท่ี
ที่มาเปิดท าการ ต่อมาจึงได้มีการท าเหมืองแร่ ในพ้ืนที่ต้นน้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปล่อยน้ าเสียจาก
การผลิตแร่ และตะกอนดินที่เหมืองแร่ไม่ต้องการ ไหลมาตามล าน้ าใ นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ตะกอนดิน
และทรายปุนไหลลงสู่ล าน้ าจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้มีการท าบ่อทรายในพ้ืนที่ ของภาคเอกชนทั้ งใน
พ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดี คือในพ้ืนที่ตอนกลางจะมีการขุดในระยะ
ไม่ลึกมาก คือ ประมาณ 2-3 เมตร ส่งผลให้ช่วยเป็นการขุดลอกเพ่ือระบายน้ าและเพ่ิมกับเก็บน้ าไป
ในตัว ไม่ส่งผลต่อตลิ่งพัง แต่ในพ้ืนที่กลางน้ าค่อนไปทาง  ปลายน้ ามีการขุด ในระยะที่ลึกกว่า จึงส่งผล
ต่อปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้ านความเสื่อมโทรมของปุาในพ้ืนที่ ที่ได้มีการจับ
จองพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรเชิงเดียวเป็นหลักส่งผลต่อผลกระทบต่อปัญหาที่ต่อเนื่องในหลาย ๆด้าน  
ส่วนปลายน้ าปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ าเค็มรุกในพ้ื นที่นับว่าเป็นปัญหาอีกด้านท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
ทางการเกษตร  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาจากฝีมือมนุษย์และธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อผลกระทบ
ต่อเนื่องในพ้ืนที่ตามมา  
  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีดังนี้  
   ๑. ปี พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียด  โดยได้ส่งผลกระทบมายัง
ลุ่มน้ า สาขา คลองกลายในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลาและอ าเภอนบพิต าด้วย  ส่งผลให้ภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งปุาไม้ ล าน้ าคลองกลาย โดยมีการพัดพาต้นไม้ส่งผลให้ บ้านของชาวบ้าน
เสียหายตามมา   
   ๒. ปี พ .ศ. 2499-2510 ภาครัฐให้สัมปทา นเหมืองแร่เขาเหล็ก แก่บริษัทที่มา
ลงทุนจากประเทศญี่ปุุน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั้งในพ้ืนที่หันมาประกอบอาชีพรับจ้างท าเหมืองแร่ 
นอกจากนี้มีการอพยพของจ านวนประชากรในพื้นที่อ่ืนมาเป็นจ านวนมาก  
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   ๓. ปี พ.ศ.2517  ภาครัฐให้สัมปทานปุาไม้ตลอดแนวไปจนถึงปลายน้ า  โดยมีการ
ตัดและส่งโรงเลื่อยในพื้นท่ีต าบลกลาย 1 โรง  ต าบลสระแก้ว 1 โรง โดยใช้ขนส่งท่อนไม้ซุงลงไปตาม
กระแสน้ า ส่วนต้นไม้ที่เหลือจากสัมปทาน ชาวบ้านน ามาใช้และท าไร่เลื่อนลอย  
   ๔. ปี พ.ศ.2531 ได้เกิดพายุเกย์ในพ้ืนที่ ส่งผลต่อความเสียหายต่อประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นอย่างมาก จากน้ าท่วมและดินถล่ม ส่งผลต่อบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหาย 

5. ปี พ.ศ.2536 รัฐบาลได้วางแผนให้คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายผั่งภาคใต้ โดย 
ตั้งอนุกรรมการจัดหาแหล่งน้ าโดยมอบหมายให้กรมชลประทาน ในการหาแหล่งน้ าส าหรับโครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยโครงก ารอ่างเก็บน้ าคลองกลาย เป็นหนึ่งในห้าของโครงการเพ่ือ
พัฒนาแหล่งน้ า 

6. ปี พ.ศ.2539 กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
และผลกระทบในโครงการจัดหาแหล่งน้ าดิบส าหรับโครงการตามแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ ในพื้นที่ต าบลปากลง อ าเภอนบพิต า เพื่อ ปูอนน้ า ในพื้นท่ีท่าเรือน้ าลึกฝั่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
บ้านบางปอ ต าบลสระแก้ว อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชและพ้ืนที่ชลประทาน 24,500 ไร่  
   7. ปี พ.ศ. 2547 เกิดการคัดค้านของประชาชนในพื้นท่ีในการก่อสร้างโครงการ
เขื่อนคลองกลาย โดยมองว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ โดยน้ าส่วนใหญ่ส่งให้แก่โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท ากินและทรัพยากรในพ้ืนที่ 
โดยมีทั้งประชาชนในพื้นท่ีและเอ็นจีโอร่วมคัดค้าน  

8. ปี พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกการด าเนินโครงการเขื่อนคลองกลาย  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าเสนอ 

9. ปี พ.ศ.2554  เกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่  ส่งผลให้มีชะล้างพังทลายของตะกอน 
ดินทรายและต้นไม้ จากพ้ืนที่ต้นน้ าไหลพัดมาตามกระแสน้ าที่เชี่ยวกรากและไหลหลากพัดพา
บ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นอย่างมาก โดยหนักมาในพื้นที่ต าบลกรุ งชิง          
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ปี พ.ศ.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้   
กรมชลประทานด าเนินการศึกษาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ าท่วมดินถล่มในพ้ืนที่
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11. ปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 กรมชลประทานได้มีโครงการชลประทานท้องถิ่น  
เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข 

12. ปี พ.ศ.2559 ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างมาก โดย 
ประสบปัญหาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล น้ าต้นทุนขาด
แคลนอย่างหนัก ระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลง พืชเศรษฐกิจมีความต้องการน้ ามากข้ึน 
  ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ าสาขาคลองกลายมีความกว้างแตกต่างกัน สาเหตุมาจาก   
ตลิ่งพัง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่องน้ าตื้นและลึกลง บางช่วงเป็นพื้นที่งอก บางช่วงพ้ืนดิน
พังทลายไปในพ้ืนที่คลอง ส่งผลให้รูปล าคลองเปลี่ยนแปลงไปตามชื่อ คือ “คลองกลาย” 
  ส่วนการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน จากอาศัยปุาในการด ารงชีพเปลี่ยนไปเป็นการท าเกษตรเชิงเดียว เกษตรเพ่ือการพาณิชย์  จาก
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พ้ืนที่ท านาในที่ราบบางส่วนก็ปรับเป ลี่ยนไปปลูกยางพารา  พ้ืนที่แก้มลิงตลอดลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย
จากเดิมท่ีเคยมีกลับมีการถมท่ีเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สวน  ท าให้ขาดพ้ืนที่รับ
น้ าที่ส าคัญในการช่วยไม่ให้เกิดวิกฤตน้ าท่วมหนักในช่วงฤดูฝนและสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้
ในช่วงฤดูแล้ ง ส่งผลให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงตามมา โดยในปี พ .ศ. 2505 ได้เกิดวาตภัยในพื้นท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่วน ปี พ.ศ. 2531 มีเหตุการณ์พายุเกย์ และในปี พ .ศ.2554 มีเหตุการณ์
อุทกภัยใหญ่  โดยแต่ละครั้งที่เกิดเหตุส่งผลให้มีความหนักเบาไม่เหมือนกัน  
  ส่วนการเปลี่ยนแป ลงด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วงแรกจะมีการท า
เหมืองแร่ในพ้ืนที ่ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างกับบริษัทเหมืองแร่   ต่อมาเม่ือ
ราคาแร่ตกต่ าลง  ประชาชนในพื้นท่ีจึงปรับวิถีชีวิตมาท าการเกษตร โดยเน้นการท าสวนยางพารา 
ต่อมายางพาราราคาต่ าลง จึงได้ปรับตัวหันมาท าสวนทุเรียนทวายเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน ประชาชน
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีทั้งดั้งเดิมและที่มีการอพยพมาจากภายนอก  โดยจะมาจากอ าเภอปากพนัง อ าเภอ
เชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร อ าเภอร่อนพิบูลย์ เนื่องจากการท าเหมืองแร่ในอดีต 

  “คลองกลายมีการเปลี่ยนตามวัฏจักรและสภาพดินฟูาอากาศ รวมถึงมนุษย์ที่ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงไปเยอะ สมัยก่อนมีการเปิดปุาเพื่อตัดไม้ส่งโรงเลื่อย พวกเราเข้าไปท าลายโดยไม่ได้
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตจนเกือบจะสายส่งผลให้ลุ่มน้ าคลองกลายมีการเปลี่ยนแปลง
เยอะมาก” 

(นายสมโชค  อินณรงค์ ผู้ให้สัมภาษณ์) 

  “ปุาไม้ถูกเปลี่ยนแปลงจากฝีมือมนุษย์ เกษตรชุมชนที่ใช้ร่วมกันแบ่งปันกันเก็บผลผลิต
ร่วมกัน เอ้ือเฟ้ือในชุมชนแต่อดีต มีการน ามาใช้กันมากข้ึน  โดยสาเหตุมาจากการเพิ่มมากขึ้นของ
จ านวนประชากร ส่งผลให้ความต้องการของชุมชนเมืองมากขึ้น และการขยายตัวของชุมชน มีการโค่น
ต้นไม้ แล้วแปรสภาพไปสร้างที่อยู่อาศัย การเผาไฟทิ้งเนื่องมาจากการขาดความรู้ในการอยู่ร่วมกับปุา
ของคน ส่งผลให้ปุาเกษตรชุมชน ที่ใช้ร่วมกันถูกท าลายโดยมนุษย์ เกิดการจับจองท่ีดินเพื่อท าไร่เลื่อน
ลอยส่งผลให้ปุาเสื่อมโทรม เมื่อกลายเป็นปุาเสื่อมโทรมก็เกิดการจับจองเพร าะปุาเสื่อมโทรมสามารถ
ออกเอกสารสิทธิได้  มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  คนต้องการอะไรก็ปลูกพืชชนิดนั้น เช่น ทุเรียนแพงก็ปลูก
ทุเรียน ยางพาราแพงก็โค่นต้นมังคุด ลองกอง ปลูกยางพารา เรียกการเกษตรนี้ว่า  “เกษตรหลงทาง  
เกษตรตามกระแส เพ่ือมุ่งหวังเชิงพาณิชย์ ” นอกจากนี้ ผลกระทบจากภาครัฐ  เนื่องจากการพัฒนา
ประเทศและไม่รู้คุณค่าของปุา การไม่มีความรู้จากการอยู่ร่วมของคนกับปุา  ผลกระทบจึงเกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน จากการขุดแร่และทราย ปุาไม้ถูกจับจองการเป็นเจ้าของเพ่ือปลูกพืชเชิงเดียว  ต้นไม้รากไม้ที่
ยึดรากดิน เกิดการพังทลายของดิน จาก 50-100 เมตร กลายเป็นบางแหล่งถึง 300 เมตร โดยเกิด
จากน้ ามือภาครัฐ”  

 (นายนิคม  คงทน ผู้ให้สัมภาษณ์)  

ส่วนที่ ๓ สภาพปัญหาลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  กับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
สรุปสภาพปัญหาลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีดังนี้ 
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๑. ปัญหาด้านการจัดการปริมาณน้ า โดยในฤดูฝนจะมีปริมาณมากแต่ไม่สามารถกักเก็บ
ไว้ได้ และในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ าเหลือน้อย ไม่สามารถน ามาใช้งานด้านการเกษตรได้อย่างเพียงพอ  

๒. ปัญหาด้านน้ าท่วมในพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยในพื้นท่ีต้นน้ ากับกลางน้ า
จะเป็นน้ าไหลหลาก จนถึงพ้ืนที่ปลายน้ าที่ได้รับผลกระทบจากน้ าบ่าท่วมพื้นที่เกษตรและบ้านเรือน 

๓. ปัญหาน้ าแล้งและขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เกิดข้ึนใน ช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ าจะเน้น
การใช้น้ าประปาภูเขาเป็นหลัก  ส่วนปลายน้ าจะใช้น้ าประปาหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนน้ าเพื่อการเกษตร
จะใช้แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าบาดาล 

๔. ปัญหาดินถล่มและตลิ่งพัง ในพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าบางส่วน สืบเนื่อง
มากจากลักษณะเนื้อดินที่ปุนทราย การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช
เชิงเดียวเป็นหลัก ร่วมกับการท าเหมืองแร่และการขุดทรายในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ที่ส่งผลต่อ
ดินถล่มในพ้ืนที่ต้นน้ าและตลิ่งพังในพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ า 

๕. ปัญหาน้ าเสียจากสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งส่งผลมาจากการใส่ปุ๋ยเคมีและการฉีดยา
ฆ่าหญ้าในพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนทุเรียน 

๖. ปัญหาน้ าเค็มรุกในพื้นที่ปลายน้ า ซึ่งมีระยะการเข้ามาในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน 
ระยะประมาณ 8-10 กิโลเมตร 

๗. ปัญหาด้านการขุดเจาะน้ าบาดาล โดยจะมีระยะการขุดในพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า จะ
เจอหินหมุนขนาดใหญ่ส่งผลให้ไม่สามารถเจาะถึงชั้นน้ าได้ ส่วนในพื้นท่ีปลายน้ าจะมีปัญหาคุณภาพน้ า
และระดับปริมาณน้ าใต้ดินที่ต้องเจาะลึกมากขึ้น  

๘. ด้านการจัดการพ้ืนที่ท ากิน ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ าของลุ่มน้ า สาขา
คลองกลาย  

๙. ปัญหาการขาดความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ในอดีตส่งผลต่อเนื่องต่อการแก้ปัญหาและการจัดการในปัจจุบัน  

10. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันมากกว่า 35% และดินลึกตื้นแตกต่างกัน 
ประกอบกับเศษหินผสม ส่งผลต่อการพังทลายของดินและดินถล่มในพื้นที่ 

11. คลองสายย่อยในพื้นท่ีมีระดับที่สูงกว่าลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอย่างมาก ส่งผลต่อ 
การพังทลายและการพัดของตะกอนสู่ลุ่มน้ า 

12. ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ค่อนข้าง 
น้อยส่วนใหญ่จะมีบทบาทผ่านผู้น ามากกว่า 

13. สภาพพ้ืนที่ช่วงต้นน้ าและกลางน้ า ส่วนใหญ่เป็นชั้นหิน ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่ง 
น้ าบาดาลในพ้ืนที่ ท าให้ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

14. พ้ืนที่กักเก็บน้ าในลุ่มน้ ามีน้อย เนื่องจากการปรัปเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  15. สภาพดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า มีลักษณะเนื้อดินปุนทรายส่งผลต่อการดูดซึมอย่างรวดเร็ว 
แต่กักเก็บน้ าได้น้อย และตลิ่งพังในพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 4 ล าดับความส าคัญของสภาพปัญหา 
 สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จากการศึกษาผ่านประชาชน ผู้น า องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา ที่
มีความส าคัญหลัก ดังนี้ 

ตารางที่ 11 ล าดับความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาขาดแคลนน้ า ประสบสภาพปัญหา มากที่สุด  รองลงมาคือปัญหา ตลิ่งพัง  ปัญหา  
น้ าเค็ม รุก ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาดินถล่มและ ปัญหา คุณภาพน้ า ตามล าดับ โดยประชาชนในพื้นท่ี
ต้องการให้ร่วมจัดการและแก้ไขก่อนใน  4 อันดับที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีทั้งลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ตั้งแต่โซนต้นน้ าถึงปลายน้ า โดย 
ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้
อย่างเพียงพอและระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลงและมีการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้นในพ้ืนที่ 

2. ปัญหาพังทลายของดิน (ดินถล่มและตลิ่งพัง) โดยประชาชนในพื้นท่ีได้รับความ 
เดือดร้อน ตั้งแต่ต้นน้ าและตามแนวตลิ่งริมลุ่มน้ า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ทั้งการพังทลาย
และดินงอกในพื้นที่ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขในการจัดการในมาตรการด้าน
กฎหมายและมาตรการด้านสังคมร่วมกัน   

3. ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็มในพ้ืนที่ปลายน้ า ในต าบลสระแก้ว ต าบลกลายและต าบล 
ตลิ่งชันส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี ไม่ส ามารถน าน้ ามาใช้เพ่ือการเกษตร
ได้ โดยต้องการให้หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจด้านการจัดการร่วมหาทางแก้ไขตามหลักวิชาการและความ
ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีร่วมมีส่วนร่วม 

4. ปัญหาน้ าท่วม  สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายได้รับผลกระทบด้านน้ าท่วมมากท่ีสุด  
แต่เนื่องจาก ช่วงเวลาที่ ท าการศึกษา คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2558- เดือนกันยายน 2559 จากการ
ส ารวจประเด็นปัญหาน้ าท่วมยังไม่เกิดในพ้ืนที่  ส่งผลให้ความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
อยู่ในอันดับ 4 แต่จากการสัมภาษณ์และส ารวจประชาชนยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมอย่างมาก 
เนื่องด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพดิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของเอกชน  ประชาชน 
อย่างมากมาย ได้แก่ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรปุาไม้ และทรัพยากร ทราย ดินในพ้ืนที่  ดังนั้นควรหา
แนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 

 โดยแต่ละประเด็นปัญหามีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าบล ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 
กลาย  น้ าท่วม   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ขาดแคลนน้ า    
นบพิต า  ขาดแคลนน้ า   ตลิ่งพัง   น้ าท่วม   ดินถล่ม    
กรุงชิง  ขาดแคลนน้ า   ดินถล่ม   น้ าท่วม   ตลิ่งพัง   คุณภาพน้ า 
สระแก้ว  ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   น้ าท่วม   คุณภาพน้ า 
ตลิ่งชัน  ขาดแคลนน้ า   น้ าท่วม   ตลิ่งพัง    ดินถล่ม   น้ าเค็มรุก  
นาเหรง  ขาดแคลนน้ า   ตลิ่งพัง        
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 1. ปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 ตั้งแต่โซนต้นน้ าถึงปลายน้ า โดยได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  

พร้อมทั้งแหล่งน้ าในพ้ืนที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอและระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลงและมีการ
ใช้น้ าเพ่ิมมากข้ึนในพื้นท่ี ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าในพื้นท่ี  จากการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและความเพียงพอในการใช้น้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 
สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 12 จ านวนหมู่บ้านไม่เพียงพอในการใช้น้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

  จ านวนหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่ม น้ าสาขาคลองกลายใน 6 ต าบล 2 อ าเภอ มีจ านวนหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่ 53 หมู่บ้าน  ปรากฎว่า หมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและไม่มีน้ าเพียงพอต่อการท า
การเกษตรในพ้ืนที่ จ านวน 36 หมู่บ้าน ส่วนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีประสบปัญหามีน้ าไม่เพียงพอ 
จ านวน 39 หมู่บ้าน โดยช่วงฤดู แล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเกือบทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ า จ านวน       
43 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต าบล ด้าน
การเกษตร 

ด้านอุปโภค
บริโภค 

ช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูแล้ง ช่วง 
ขาดแคลนน้ า 

กลาย 4 3 - 7 มี.ค. - พ.ค. 

นบพิต า 9 9 - 9 มี.ค. - ก.ค. 

กรุงชิง 3 7 - 7 เม.ย. - มิ.ย. 
สระแก้ว 10 10 - 10 มี.ค. - พ.ค. 

ตลิ่งชัน 9 9 - 9 เม.ย. - ก.ค. 

นาเหรง 
 (ม.3) 

1 1 - 1 เม.ย. - ก.ค. 

รวม 36 39 - 43  
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ภาพที่ 9 สภาพพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

  โดยพื้นที่ท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ประกอบด้วยต าบลต่าง ๆ ดังนี้   
  ต าบลกรุงชิง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 2-5,7,8 และ 11 โดยในพื้นท่ี     

หมู่ที่ 2 น้ าประปาภูเขาจะส่งให้ประชาชนไม่ทั่วถึง ประมาณ 30 ครัวเรือน  ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 4 ได้มี
การจัดท าประปาภูเขาในพื้นที่แต่ยังใช้งานไม่ได้  ส่วนพื้ นที่หมู่ที่ 5 มีแหล่งน้ าแต่ไม่เพียงพอต้อง ใช้ใน
พ้ืนที่อ่ืน ส่วนในพื้นท่ีหมู่ที่ 7 ไม่สามารถขุดเจาะน้ าบาดาลได้ แต่ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมแก้ปัญหาโดย
การท าฝายกั้นน้ าแล้วน าน้ ามาใช้ ผลิตประปาในพ้ืนที่ ต ารวจตระเวณชายแดน  โดยประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน  พื้ นที่หมู่ที่ 11 จะประสบปัญหาทั้งขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีลักษณะส่งผลต่อการส่งน้ าในพ้ืนที่  

  ต าบลนบพิต า  ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า อุปโภคและเกษตร  โดยประชาชนส่วนใหญ่
จะใช้ประปาภูเขาเป็นหลัก  ส่วนน้ าบาดาลในพ้ืนที่ มีปริมาณน้อย เนื่องจากเจาะไม่ถึงระดับน้ าใต้ดิน
โดยขุดเจอหินเลื่อน ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ส่วนการใช้ประโยชน์
น้ าจากลุ่มน้ าสาขาคลองกลายนั้น เนื่องจากมีระดับพื้นท่ีชุมชนกับระดับน้ าลุ่มน้ ามีความสูงต่างกันมาก
ส่งผลการน าน้ ามาใช้ได้ยาก ตลอดจนลุ่มน้ ามีการตื้นเขิน โดยระดับความลึกสูงสุด ประมาณ 10 เมตร 
และลึกช่วงแล้งสุด ไม่ถึง 0.30 ประสบปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-9    

  ต าบลนาเหรง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ไม่เอ้ืออ านวยในการเจาะบาดาล เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีชั้นหิน  จึงต้องอาศัยน้ าประปาภูเขาเป็นหลัก โดย
อาศัยจากพ้ืนที่หมู่บ้านข้างเคียง   รวมถึงระบบประปาที่เคยมีการก่อสร้างในอดีตแบบอาศัยน้ าผิวดิน
ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่มีน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลายที่จะใช้ส าหรับการผลิตน้ า  โดยปัจจุบัน
ใช้น้ าประปาภูเขาจากพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7  
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  ต าบลกลาย ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5-12  ชุมชนจะมีการช่วยเหลือ
กันเองโดยการขุดน้ าบาดาลในพ้ืนที่และได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล แต่ก็ยัง
ประสบปัญหาด้านระดับน้ าใต้ดินที่ต้องเจาะในระดับความลึกมากกว่าเดิม  

  ต าบลตลิ่งชัน  สภาพปัญหาการขาดแคลนน้ ามาก ที่สุด ประสบปัญหาเกือบทุกหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 จ านวน 30 ครัวเรือน พ้ืนที่ ประมาณ 200 ไร่  หมู่ที่ 2 จ านวน 200 
ครัวเรือน  หมู่ที่ 3 จ านวน 80 ครัวเรือน พ้ืนที่ 220 ไร่ หมู่ที่ 5 จ านวน 20 ครัวเรือน และพ้ืนที่ 
หมู่ที ่6 จ านวน 100 ครัวเรือน ส่วนพ้ืนที่หมู่อ่ืนที่ไม่ได้ระบุความเสียหาย ได้แก่ หมู่ที่ 4,7,8 และ 9   

  ต าบลสระแก้ว ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4,7,9  โดยประสบปัญหา
น้ าด้านการเกษตรเป็นหลัก ในด้านการเพิ่มระดับความลึกในการเจาะน้ าบาดาลและน้ าเป็นสนิมใน
พ้ืนที่    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 การขาดแคลนน้ าในพื้นที่คลองนบ หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ระดับน้ าและสภาพพ้ืนที่ ช่วงต าบลนาเหรงและต าบลนบพิต า 
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ภาพที่ 12 ระดับน้ าและสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ช่วงต าบลสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ระดับน้ าและสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ช่วงต าบลกรุงชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 14 ระดับน้ าและสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ช่วงต าบลนบพิต า 
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  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประกอบปัญหาขาดแคลนน้ าทั้งอุปโภคบริโภคและภาค
การเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ด้านน้ าอุปโภคบริโภ ค ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาภู เขาและประปาหมู่บ้าน  โดยพื้นที่    
ต้นน้ าและกลางน้ า  ได้แก่ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าและ ต าบลนาเหรงบางส่วน ส่วนใหญ่ใช้
ประปาภูเขาเป็นหลัก แต่บางหมู่บ้านยังไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งประปาภูเขา
บางพ้ืนที่ใช้งานไม่ได้และมีปริมาณน้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนช่วงปลายน้ าจะมีการใช้น้ าประปา
หมู่บ้านเป็นหลัก ได้แก่ ต าบลสระแก้ว ต าบลตลิ่งชัน ต าบลกลาย  ส่วนปริมาณน้ าดิบที่น ามาใช้ คือน้ า
ผิวดินตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของครัวเรือนในพื้นท่ี  ส่วนน้ าบาดาลประสบปัญหาคือ ไม่ มีแหล่งน้ าบาดาลในช่วงต้นน้ าและกลางน้ า 
และกรณีเจาะส่วนใหญ่จะเจอชั้นหิน ไม่สามารถน าน้ าบาดาลมาใช้ได้ ส่วนปลายน้ ามีแอ่งน้ าบาดาลใน
พ้ืนที่ แต่ปัจจุบันเนื่องจากระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลง ส่งผลให้ต้องเจาะที่ระดับความลึกเพ่ิมมากข้ึน โดย
ระดับความลึกในการเจาะปัจจุบัน ประมา ณ 80-100 เมตร นอกจากนี้ประสบปัญหาคุณภาพน้ า มีล
สภาพเป็นน้ าบูดและมีสนิมเพ่ิมมาก  ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาแหล่งน้ าให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือรองรับ
การใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือนที่มีความต้องการ น้ าเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ปี โดยจาก
การศึกษาข้อมูลจ านวนประชากรในพื้นที่  ระหว่างปี 2554-2559 มีประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราร้อยละ 1-1.1 ทุกปี ส่งผลต่อการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคตเพ่ิมมากข้ึน โดย
แหล่งน้ าปัจจุบันช่วงต้นน้ าถึงกลางน้ าจะมีการใช้ประปาภูเขา จ านวน 25 แห่ง ส่วนตอนกลางถึง
ปลายน้ าจะใช้ประปาหมู่บ้าน จ านว น 46 แห่ง และประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 1  โดยจากการ
ตรวจสอบข้อมูลน้ าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี โดยประสบปัญหาเกือบ
ทั้งลุ่มน้ าโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  

  2. ด้านน้ าเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะอาศัยแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าบาดาล   
โดยปัจจุบั นประสบปัญหาด้านการขาดแคลนในพ้ืนที่มากขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปปัจจุบันมีการหันมาปลูกทุเรียนทดแทนการปลูกยางพาราจากเดิมท่ีมีการปลูก
ในพ้ืนที่มากที่สุด ส่งผลให้ พ้ืนที่ต้องมีกา รใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น  โดยปัญหาความต้องการใช้น้ าในปี พ.ศ. 
2559 ประสบปัญหาขาดแคลนอย่างมาก ทั้งการปรับเปลี่ยนปลูกทุเรียน สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนไป 
ฤดูแล้งขาดแคลนน้ าอย่างมาก ส่วนฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล โดยฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกันยายนและมีแนวโน้มถึงเดือนตุลาคมของปี 2559 ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหา
อย่างมากกระจายเกือบทุกต าบล  

   พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มี พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ 142 ,009 ไร่ 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ปลูกยางพารา ร้อยละ 67 ทุเรียน ร้อยละ 8 ปาล์มและมังคุด ร้อยละ 7 มะพร้าว 
ลองกอง เงาะ ร้อยละ 3  ไม้ยืนต้น ร้อยละ 2 ส่วนที่เหลือประกอบด้วย ลางสาด ข้า ว พืชผัก พืชไร่ 
โดยมีสัดส่วน 0.3,0.07,0.8 และ 0.3 ตามล าดับ แต่จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี มีแนวโน้ม
ในการปลูกยางพาราลดน้อยลง เนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ า โดยหันมาปลูก พืชเศรษฐกิจที่มี
การใช้น้ ามากข้ึน ได้แก่ ทุเรียนทวาย ซึ่งมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปาล์มและผลไม้ 
ส่งผลต่อการใช้น้ าในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่พ้ืนที่กักเก็บน้ ามีจ านวนจ ากัดและ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ
เหมือนเดิม  
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  โดยจากการศึกษาข้อมูลปริมาณน้ าท่าและน้ าฝนในพื้นท่ีได้มีปริมาณลดลง ดังนี้ปริมาณ
น้ าท่ามีปริมาณลดลง โดยเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.255 7-2558  มีระดับ 29 .19 เมตร ส่วน ปี          
พ.ศ.2559 ช่วงเดียวกัน คือตั้งแต่มกราคม- กันยายน มีปริมาณน้ าท่าลดลงอย่างมาก  ระดับ 24.92 
เมตร ส่วนปริมาณฝนในพื้นที่มีปริมาณน้อยเช่นกัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ปีพ.ศ.2553-2558 ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน  มีปริมาณฝนเฉลี่ยที่สูง ระหว่าง 1,037.3-3,213 มิลลิเมตร ส่วนปี 
พ.ศ.2559 ช่วงเดือนเดียวกันกลับมี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวม 765.2 มิลลิเมตร และเมื่อมาดูแต่ละ
เดือน คือ เดือนมีนาคม- เมษายน มีปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยมากและไม่มีเลย ที่ปริมาณ           
0.5 มิลลิเมตร , 0 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนเดือนพฤษภาคม- กันยายน มีปริมา ณน้ าฝน น้อย คือ 
67.4 มิลลิเมตร 99.2 มิลลิเมตร , 169 .9 มิลลิเมตร , 28.5 มิลลิเมตร และ  98.3 มิลลิเมตร  
ตามล าดับ (ตามข้อมูลที่แสดงด้านทรัพยากรน้ า ในบทที่ 2) 

 2. ปัญหาพังทลายของดิน  (ดินถล่มและตลิ่งพัง )  แบ่งสภาพปัญหาเป็น 2 ลักษณะ คือ    
ดินถล่มในพ้ืนที่ต้นน้ าและตลิ่งพังในพ้ืนที่ตลอดแนว ตลิ่งลุ่มน้ าสาขา คลองกลาย สาเหตุเนื่องมาจาก
สภาพดินในพื้นท่ีต้นน้ า  ประกอบด้วยหิน ชนิดต่าง ๆ สลับกับดินที่ตื้น และลึกไม่เท่ากัน  โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 ส่งผลต่อการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายไม่เหมาะกับการท าการเกษตรและผล
พ่วงจากการท าลายทรัพยากรในพ้ืนที่ ในอดีต ได้แก่ การให้ สัมปทานปุาไม้ การท าเหมืองแร่ ในอดีตถึง
ปัจจุบัน การขุดทรายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าและการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร  โดยประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นน้ า ที่มีดินถล่มและพังท ลายตามแนวตลิ่ง โดยจะเกิดผลกระทบมากในช่วง   
ฤดูฝน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน การพังทลายและที่ดินงอกในพื้นที่ โดยประชาชนใน
พ้ืนที่มีต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขในการจัดการในมาตรการด้านกฎหมายและ
มาตรการด้านสังคมร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 สภาพพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการพังทลายของดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
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 โดยพื้นที่ประสบปัญหาด้านพังทลายของดิน โดยจะประสบปัญหาดินถล่มในพ้ืนที่ต้นน้ า
และตลิ่งพังในพ้ืนที่บริเวณริมลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประกอบด้วยต าบลต่าง ๆ ดังนี้   

  ต าบลกรุงชิง  ประสบปัญหาดินถล่มในพ้ืนที่  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 
โดย ปี พ.ศ.2554 ส่งผลให้บ้านประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเสียหายหลายครัวเรือน  ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 
6 ประสบปัญหาในพ้ืนที่อุทยานฯ ไม่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นท่ี พื้นที่หมู่ท่ี 7 ประสบปัญหาในพ้ืนที่
สวนเกษตรของป ระชาชนเสียส่วนใหญ่  พื้นที่หมู่ท่ี 8 ประชาชนจะประสบปัญหามากท่ีสุด 
เนื่องมาจากการตั้งถ่ินฐานของประชาชนที่อาศัยที่พ้ืนที่สูงและริมน้ า รวมทั้งมีการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ 
ดินจะถล่มและพัดพาตะกอนดินจากเหมืองแร่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายในหลาย       
หลังคาเรือน ส่วนปัญหาตลิ่งพัง ประสบปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-3,8-9 โดยปัจจุบันในพื้นที่ หมู่ที่ 1 
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 ได้มีโครงการในการขุดลอกพร้อมท าแนวกั้นตลิ่งในพื้นที่
ให้ ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 3 จะเกิดในพ้ืนที่คลองพิต า ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 8 จะประสบปัญ หาในพื้นที่ครั วเรือน
ของประชาชน เพราะจะอาศัยเ ลียบล าคลองเป็นหลัก ส่วนหมู่ที่ 9 ประสบปัญหาเช่นกัน แต่จะไม่
รุนแรงเหมือนหมู่อื่น ๆ  

  ต าบลนบพิต า ประสบปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่ปัจจุบันแก้กันเองโดยเน้นการขุดลอกคลอง
ให้ลึก โดยมีธุรกิจกลุ่มทุนบ่อทรายที่ท าการขุดทรายในพ้ื นที่ โดยผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
ขุดทรายส่งผลดี ในการขุดลอกและลดปัญหาตลิ่งพัง สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วนในพื้นท่ีต าบลนบพิ
ต า ในหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 7 ไม่ให้ตื้นเขิน เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลนบพิต า  มีการท าบ่อทรายที่ลึกไม่ได้เพราะ
ขุดได้แค่ 2 -3 เมตร โดยจะเจอหินเสียก่อน  ส่งผลให้เป็นผลดีกับต าบลนบพิต า มีการขุดลอกคลอง
ช่วยลดปัญหาน้ าท่วมและตลิ่งพังได้ ไม่เหมือนกับพ้ืนที่ในต าบล อ่ืนที่สามารถขุดลึกได้ ส่งผลให้ตลิ่ง พัง 
ส่วนปัญหาตลิ่งพัง โดยจะเกิดในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,2-9  ส่วนปัญหาดินถล่มจะประสบในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4-
5,8-9 

  ต าบลนาเหรง ประสบปัญหาตลิ่งพังตลอดแนวลุ่มน้ า ในพ้ืนที่ หมู่ 3 โดยกว้างประมาณ 
500 เมตร ส่งผลต่อพ้ืนที่บ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี โดยจากการลง
พ้ืนที่ พบว่ามีบ้านเรือนที่อยู่ติดริมลุ่มน้ ามีรอยร้าวต่อโครงสร้างบ้านและพืชสวนที่ปลูกไว้ โดยกัดเซาะ
พังทลายลงเรื่อย ๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 การพังทลายของแนวตลิ่งในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลนาเหรง 
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  ต าบลตลิ่งชัน   ประสบปัญหาตลิ่งพังตั้งแต่ห มู่ที่ 1-4 ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่เกษตร จ านวน 7 แปลงที่ หมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบจ านวน 20 ครัวเรือน พ้ืนที่หมู่
ที่ 2,4  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบ  ส่วนปัญหาดินถล่ม  กระทบในพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 2,4,6 และ 9 โดยหมู่ที่ 6  ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 10 ครัวเรือน   

  ต าบลสระแก้ว ประสบปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,4,6-9 สาเหตุสืบ เนื่องมาจาก
สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมาก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีการขุดทรายใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า  

  ต าบลกลาย ประสบปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่ หมู่ที่1-7 และหมู่ท่ี 9  ยังไม่ได้มีการจัดการ
ที่ชัดเจน   

  จากการลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาการพังทลายของดิน มี การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
จะเกิดผลรุนแรงมาก ในช่วงฤดูฝนน้ าไหลหลาก แต่ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูแล้งก็มีการพังทลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยจากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนและประชาชนแต่ละต าบล เช่น ในพ้ืนที่ต าบลนาเหรง 
หมู่ที่ 3  ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาอย่างมาก มีการพังทลายอย่างต่อเนื่องทั้งพ้ืนที่ทางการเกษตรและ
บ้านเรือนประชาชน เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ทางการเกษตรและพ้ืนที่บ้านของประชาชน ส่งผลต่อ
รอยร้าวของบ้านและท่ีเลี้ยงสัตว์และสวนยางพาราในพ้ืนที่ โดยต้องการให้มีหน่วยงานร่วมแก้ไข
จัดการในพ้ืนที่  
  ส่วนพ้ืนที่ต าบลอื่น  ๆ ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยได้มีการจัดการไปแล้ว
บางส่วน ได้แก่ต าบลตลิ่งชัน ต าบลนบพิต าและต าบลสระแก้ว มีการวางหินเรียงล้อมตาข่ายตามแนว
ตลิ่ง เพ่ือปูองกันการพังทลายของตลิ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ า โดยจากการสัมภาษณ์พ้ืนที่
โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ด า เนินการหลังจากการเกิดมหาอุทกภัย ในปี พ .ศ.2554  จึงไม่สามารถ
รับรองได้ว่าสามารถปูองกันในช่วงฤดูฝนได้หรือไม่ แต่สามารถปูองกันได้ในเบื้องต้นท่ีมีแนวพังทลาย
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แนวการปูองกัน โดยใช้หินเรียงตามแนวตลิ่ง 
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 3. ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็ม ในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา ประกอบด้วย ต าบลสระแก้ว ต าบล 
กลายและต าบลตลิ่งชัน ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี ไม่สามารถน าน้ ามา
ใช้เพื่อการเกษตรได้ โดยต้องการให้หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจด้านการจัดการร่วมหาทางแก้ไขตามหลัก
วิชาการและความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีร่วมมีส่วนร่วม โดยพื้นทีท่ี่ประสบปัญหามีดังนี้   

  ต าบลกลาย  ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม ประสบปัญหาและเริ่มขยายความยาวในการ
รุกของน้ าเค็มเพ่ิมมากข้ึน ระยะความยาว 8-10 กิโลเมตร ยังไม่ได้มีการจัดการปัญหาอย่างจริงจัง แต่
มีการสังเกตการรุกล้ าน้ าเค็ม โดยน้ าในคลองจะลดลงแล้วน้ าทะเลเพิ่มข้ึน พร้อมสังเกตจากปลาที่เข้า
มาในพื้นที่ลุ่มน้ า  โดยพื้นที่ท่ีประสบปัญหาประกอบด้วย หมู่ที่ 1-6 และ หมู่ที่ 10-12 โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่จะปลูก ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้ไม่สามารถใช้น้ าในการเกษตรได้  

  ต าบลตลิ่งชัน ประสบปัญหาน้ าเค็มรุก ประกอบด้วยในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 โดยมีระยะการรุก   
2 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีสวนผลไม้   

  ต าบลสระแก้ว จะประสบปัญหาน้ าเค็มรุก ตามแนวลุ่มน้ าสาขาคลองกลายในพ้ืนที่ หมู่
ที่ 4-8  โดยในพื้นท่ีหมู่ที่ 6 มีระยะความยาว 4 กิโลเมตร และหมู่ที่ 8 ระยะความยาว 5 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 สภาพพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 พ้ืนที่การรุกล้ าของน้ าเค็ม ต าบลกลายและต าบลสระแก้ว 
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ภาพที่ 20 พ้ืนที่การรุกล้ าของน้ าเค็ม ต าบลกลายและต าบลสระแก้ว 

  โดยจากการรับฟั งความคิดเห็นผ่านผู้น าและประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาน้ าเค็มรุกในพ้ืนที่อย่างมากและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการและแก้ไขใน
ระยะยาว เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาไม่สามารถน าน้ าจากลุ่มน้ ามาใช้งานได้ ส่งผลต่อ
พืชเศรษฐกิจและการประ กอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี โดยได้มีการยกตัวอย่างการก้ัน การรุกล้ า
ของน้ าเค็มของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยจากการที่ได้มีการ
สัมมนาร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจากการสัมภาษณ์  มีหน่วยงาน
ภาครัฐได้ร่วมหาทางออกไว้ ดังนี้ 

  นายสมโชติ พุทธชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนวิชาการ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
ได้เสนอแนะการแก้ปัญหา ดังนี้ “ต้องศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา สภาพ    
การไหลของน้ า สังเกตลักษณะน้ าขึ้นและน้ าลงในพ้ืนที่  โดยคลองกลายจะมีน้ า เค็มหนุนมากในช่วง   
ฤดูแล้ง เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าในพ้ืนที่คลองกลาย เพื่อให้มีน้ าจืดไหลตลอดเวลา จะช่วยในการผลักดัน  
น้ าเค็ม ไม่ให้หนุนได้ เป็นหลักตามธรรมชาติ  เน้นการ ชะลอและกักเก็บน้ าในพ้ืนที่คลองสายย่อยเป็น
หลักเพ่ือให้ชุมชนได้ใช้น้ าจากคลองสายย่อยได้  เพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน โดยปลูกปุาพร้อมท าฝายชะลอ
น้ าเพื่อให้มีน้ าที่ต้นน้ าและอยู่ได้นาน เพื่อใช้เป็นน้ าต้นทุนสามารถผลักดันน้ าเค็มและแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ า สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลาย ในการเตือนภัยและจัดการน้ า  การสร้างฝายกั้น
น้ าเค็มตามความต้องการของประชาชน ต้องศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด เนื่องจากมีผลกระทบกับ
ประชาชนและพ้ืนที่รอบ ๆ อย่างมาก ควรรักษาให้มีทรายอยู่ในคลองเพ่ือให้มีการอุ้มน้ าอยู่ได้นานใน
การรักษาระดับน้ าใต้ดิน”  

  นายกุศล  โชติรัตน์ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ได้เสนอแนะการ
จัดการน้ าและลดผลกระทบจ ากน้ าเค็มรุกในพื้นที่ปลายน้ า  โดยกล่าวว่า “ปัญหาน้ าเค็ม รุกเกิดจาก
ภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น  ไม่มีน้ าต้นทุนในการผลักดันน้ าเค็มอย่างเพียงพอ  วิธี
แก้ปัญหา คือ (1)เพ่ิมปริมาณน้ าจืดในพ้ืนที่ต้นน้ าข้างบนมาผลักดันน้ าเค็ม  (2)การสร้างฝายกั้นน้ าเค็ม
ในระยะ ประมาณ 5.กิโลเมตรจากปากน้ า โดยให้หลักแนวคิดว่าทั้งสองประเด็นประสบปัญหา
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เหมือนกัน  ดังนั้นควรศึกษาผลกระทบและปัญหาที่ตามมาให้รอบคอบ  โดยแนะน าสิ่งที่ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการ คือ ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่สะสมองค์ความรู้และรับความรู้สภาพปัญหาให้มากท่ีสุด  โดยให้เข้าใจถึงการก่อสร้างโครงการ 
ส่วนมากจะมีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 10 ปี สร้างภูมิปัญญาไว้ ถ้ามีโอกาสไปดูงาน เช่น โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ”  

  นายโสภณ  ทองไสย หัวหน้าส านักงานปูอง กันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล   สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย และข้อเสนอแนะ ไว้
ดังนี้ “คลองกลายมีปัญหาน้ ามาก  ปัญหาน้ าน้อย  ปัญหาน้ าเสียและปัญหาน้ าทะเลหนุน เป็นความ
เดือดร้อนภัยพิบัติอย่างหนึ่ง เพราะว่าน้ าทะเลหนุนสูงในฤดูแล้ง  ปัญหาน้ าทะเลหนุน ส่งผลต่อปาก
ท้อง พื้นที่ท ากิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ส่งผลต่อความเดือดร้อนอย่างมากในพ้ืนที่  ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นลุ่มน้ า 
โดยมีหลายหน่วยงานที่ร่วมแก้ไข ซ่ึงต้องมีการจัดการร่วมกันตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล โดยในพื้นท่ีต าบล
กรุงชิง ได้มีการส ารวจในการสร้างฝายคลองกลาย เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าในฤดูน้ าฝน ปล่อยมาเพ่ือ
ผลักดันน้ าเค็มตลอดปี ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการ และศึกษาอย่างมาก   โดยต้องไม่กระทบกับต้นน้ า
และน้ าต้องมีปริมาณมากพอในการผลักน้ า เค็ม คลองกลายมีน้ าไหลตลอดทั้งปี แต่จะมีปัญหาช่วงน้ า
แล้งที่ไม่สามารถผลักดันได้ ” มีข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา  ได้แก่ “การสร้างฝายปูองกันน้ าเค็มต้อง
ศึกษาว่ามีผลกระทบอย่างไร แต่ต้องได้รับการแก้ปัญหาเพราะประชาชนเดือดร้อน ประชาชนในพื้นท่ี
ไม่สามารถใช้น้ าเพื่อรดน้ าต้นไม้ได้ ซึ่งการแก้ปัญหาต้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งข้อเสียข้อดี  การจะท า
ต้องมีเหตุผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปรับผิดชอบ และเชื่อมความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหา
แนวทางวิธีการร่วมกันแนวทางท่ีเป็นไปได้”   
  นายวานิช  แก้วประจุ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการชลประทานนคร ศรีธรรมราช  ได้ 
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา “ต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรน้ าที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง เพื่อ
ปูองกันการบิดเบือนของข่าวสู่ประชาชน  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของป ระชาชนในพื้นท่ีให้เข้าใจการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐ  ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าให้มีความรู้มากขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง  ให้ความส าคัญแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความจริงใจใน
การแก้ปัญหา การพัฒนาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานมากจนประชาชนรอไม่ไหว สามารถพัฒนาแหล่งน้ าใน
รูปของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กได้ แต่ไม่เหมาะสมกับโครงการแหล่งน้ าขนาดใหญ่และกลาง  
สามารถแก้ปัญหาปูองกันน้ าเค็มได้ ยกตัวอย่าง การท าประตูปิด- เปิดเพื่อกันน้ าเค็มในพ้ืนที่ แต่ต้อง
ศึกษารายละเอียดทางวิชาการและความต้องการของประชาชนอย่า งแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ด้านทรัพยากรน้ าและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันในการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาใน
พ้ืนที”่ 

 4. ปัญหาน้ าท่วม  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายประสบปัญหาอุทกภัยทั้งลุ่มน้ า โดยอ าเภอ     
นบพิต าเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าได้รับผลกระทบมากที่สุด ตั้งแต่ต า บลกรุงชิง ต าบลนบพิต าและต าบลนาเหรง 
เป็นลักษณะน้ าปุาไหลหลากพัดตะกอนดิน แร่ และต้นไม้ ส่งผลเสียหายต่อประชาชนในพื้นท่ี ส่วน
พ้ืนที่กลางน้ าถึงปลายน้ าจะได้รับผลกระทบน้ าท่วมล้นตลิ่งและร่วมกับปัญหาตลิ่งพังในพื้นที่ตลอด
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แนวริมลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ตั้งแต่ ต าบลตลิ่งชัน  ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย ในพ้ืนที่        
อ าเภอท่าศาลา โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 ภาพที่ 21 สภาพพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
  ต าบลกรุงชิง ประสบปัญหา น้ าท่วมไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพ้ืนที่ สามารถ

ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,3,4,8 และ 10  โดยจะมีลักษณะน้ าท่วม
ไหลหลาก  

  ต าบลนบพิต า ประสบปัญหาน้ าท่วมในลักษณะน้ าท่วมไหลหลาก แต่สามารถระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3-4,6-8 โดยมีการขุดทรายเพ่ือขายของภาคเอกชน ที่ระดับความ
ลึก 2-3 เมตร ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ า ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากไม่ขุดความลึกมากเกินไป จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อตลิ่งพัง   

  ต าบลตลิ่งชัน  ประสบปัญหาเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่  8  โดยพื้นที่ประสบปัญหา
ประกอบด้วยในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 ส่งผลกระทบจ านวน 50 ครัวเรือน พ้ืนที่ หมู่ ที่ 6 ส่งผลกระทบ จ านวน 
70 ครัวเรือน พื้นที่หมู่ท่ี 3 ส่งผลกระทบ จ านวน 30 ครัวเรือนและพ้ืนที่ทางเกษตร จ านวน  70 ไร่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ 1 ส่งผลกระทบจ านวน 20 ครัวเรือน พ้ืนที่ทางเกษตร จ านวน  200 ไร่ พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
ได้รับผลกระทบ จ านวน 200 ครัวเรือน  ส่วนพ้ืนที่หมู่อ่ืนที่ไม่ได้ระบุความเสียหาย ได้แก่ หมู่ 4,7 
และ 9  

  ต าบลสระแก้ว  ประสบปัญหาน้ าท่วมในลักษณะไหลบ่าและท่วมขังในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ที่ 5,7-9 ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชน 

ต าบลกลาย ประสบปัญหาน้ าท่วมในลักษณะไหลบ่าของทั้งสองลุ่มน้ า คือลุ่มน้ าสาขา 
คลองกลายและคลองหินในพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่หมู่ที่ 1-3 และ 5-12 ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของประชาชน 
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ภาพที่ 22 พ้ืนที่น้ าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า ปี พ.ศ.2554 
ที่มา: เวปไซต์ http://oknation.nationtv.tv   

 ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ปร ะสบปัญหาอุทกภัยในอันดับต้น ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช   
แต่เนื่องจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ เป็นช่วงที่ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า
อย่างมาก ส่งผลให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยน้อยมาก แต่จากการสัมภาษณ์ในอดีตของ
ประชาชนและผู้น าชุมชน ปัญหาอุทกภัยด้ วยลักษณะพ้ืนที่และสถิติการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นท่ี
มีสภาพรุนแรงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงต้นน้ าจะมีน้ าปุาไหลหลากพัดพาตะกอนดิน และต้นไม้ในพ้ืนที่
ส่งผลต่อบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร เส้นทางคมนาคมอย่างมาก  

  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ดังนี้  
  - ปี พ.ศ.2505 ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียด  โดยได้ส่งผลกระทบมายัง     

ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลาและอ าเภอนบพิต า  ส่งผลให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป
มาก ทั้งปุาไม้ ล าน้ าคลองกลาย โดยมีการพัดพาต้นไม้ส่งผลให้ บ้านของชาวบ้านเสียหายตามมา   

  - ปี พ.ศ.2531 เกิดพายุเกย์ในพ้ืนที่ก่อให้เกิดอุทกภัยตามมา ส่งผลต่อความเสียหายต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตร  

  - ปี พ .ศ.2554.เกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่  ส่งผลให้มีชะล้างพังทลายของตะกอนดิน
ทรายและต้นไม้ จากพ้ืนที่ต้นน้ าไหลพัดมาตามกระแสน้ าที่เชี่ยวกรากและไหลหลากพัดพาบ้านเรือน
และพ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นอย่างมาก โดยหนักมาในพื้นที่ต าบลกรุงชิง ต าบลนบพิต า อ าเภอ
นบพิต า 

  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการรับมือของประชาชนในพื้นท่ีตลอดมา โดยมีการตั้ง
กลุ่มเครือข่ายในการเตือนภัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง ประกอบด้วย  เครือข่ายเฝูาระวังและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงชิง ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2554 จากการรวมตัวของผู้น าทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชน มีช่วยกันสร้างบ้านผู้ประสบภัย จากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  พร้อมทั้งมีภารกิจให้ความรู้ด้านภัยพิบัติทุกประเภทที่ต้องรับมือและเตรียม
ความพร้อม มีการใช้วิทยุเครื่องแดงเพ่ือใช้สื่อสารเป็นร่วมมือขอ งคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือกัน  
นอกจากนี้มี กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ าคลองกลายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 จากการรวมตัวกันเพ่ือต่อต้าน

http://oknation.nationtv.tv/
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โครงการการสร้างเข่ือนเพื่อส่งน้ าให้แก่นิคมอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ชายฝั่ง
ตะวันออก หรือโครงการเซาท์เทิร์นซีย์บอร์ด มากกว่าที่ จะใช้ในการเกษตร ส่วนเครือข่ายระดั บต าบล
หลาย ๆ ต าบล จะมีร่วมกันใน 3 และ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการพูดคุยและประสานกัน 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล สระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล กลาย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลิ่งชันองค์การบริหารส่วนต าบล นบพิต าและองค์การบริ หารส่วนต าบลกรุงชิง  โดยจุดรวมตัวมาจาก
กรณีโครงการเซาท์เทิร์นซีย์บอร์ดในอดีตและมีการประสานพูดคุยทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

  นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าปี และจัดตั้ งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ กรณี
เกิดภัยพิบัติ โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น ท าหน้าที่
บัญชาการระหว่างเกิดภัยพิบัติพร้อมทั้งประสานและรายงานอ าเภอ จังหวัดตามล าดับ นอกจากนี้มี
หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ส านักงานงา นปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราช (สาขาสิชล) ที ่
ให้ความช่วยเหลือและดูแลและประสานงานในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชน  
 จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  กับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย สรุปผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชน ได้ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาขาดแคลนน้ า ประชาชนต้องขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  โดยเฉพาะน้ า
อุปโภคบริโภคบางแห่ง เช่น ในพ้ืนที่ ต าบลนาเหรงหมู่ที่ 3 มีการหยุดใช้น้ าในบางช่วงที่น้ าส่งไม่
เพียงพอ โดยส่วนใหญ่จะใช้ประปาภูเขาและประปาห มู่บ้านเป็นหลัก ส่วนน้ าบาดาลในพ้ืนที่ต้นน้ าจะ
มีปัญหาในการเจาะเจอชั้นหิน ส่วนปลายน้ าจะมีระดับน้ าน้ าส่งผลต้องมีการเจาะลึกลง และปัญหาน้ า
บูดและข้ึนสนิม ส่งผลต่อการใช้น้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง 
  2. ปัญหาพังทลายของดิน (ดินถล่มและตลิ่งพัง ) ซ่ึงเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องและ
รุนแรง ส่งผลต่อพ้ืนที่ประชาชนต้องเสียพ้ืนที่ไปหลายกิโลเมตร รวมทั้งเป็นที่งอกในบางพื้นท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาการบุกรุกในพื้นที่ต่อมา  โดยปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วบางส่วนโดยมีการจัดท าหินเรียง
ตามแนวตลิ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
  3. ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็มในพ้ืนที่ปลายน้ า เป็นปัญหาที่มีตามมาอย่างต่อเนื่องคือ
น้ าเค็มรุกส่งผลต่อพ้ืนที่ด้านการเกษตรในส่วนปลายน้ า โดยมีระยะตั้งแต่ 8-10 กิโลเมตรในปัจจุบัน 
ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ แต่ประชาชนในพื้นท่ีได้มีการรวบรวมปัญหาแล ะรวมตัวกัน
ในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันในพื้นท่ี 
  4. ปัญหาน้ าท่วม ส่งกระทบความเสียหายเป็นอันมากทั้งบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการ
เกษตร โดยล่าสุดในช่วงปี พ .ศ.2554 ส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ 
ตั้งแต่บ้านเรือน พื้นท่ีทางการเกษตร เส้นทางคมนาคม และสาธาณูปโภค ส่งผลให้มีการฟ้ืนฟูในพื้นที่
ทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่าย องค์กรต่าง ๆ ที่ได้มาสนับสนุนช่วยเหลือ     
  ๕. ปัญหาคุณภาพน้ า  โดยส่งผลมาจากการใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรในสวนผลไม้
และจากการฆ่าหญ้า ปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีเริ่มมีความตระหนักในปัญหานี้มากข้ึน ได้มีการร่วมมือ
ในบางพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาและหันมาให้ความส าคัญเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
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  ๖. ปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาการจัดการพ้ืนที่ท ากินในพื้นท่ีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ปุาต้นน้ า ที่มีการบุกรุกและมีการต่อต้านโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับ และไม่ไว้วางใจ
รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการโครงการต่าง ๆของภาครัฐ    

ส่วนที่ 6 การแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองในการจัดการน้ าของชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มกับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า สาขา
คลองกลาย สรุปการแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองในการจัดก ารน้ าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า สาขา     
คลองกลาย ได้ดังนี้ 
  ๑. ชุมชนมีการแก้ปัญหาและพึงพาตนเองในระดับครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีการใช้
น้ าประปาในการอุปโภคบริโภคและน้ าบาดาลในด้านการเกษตร แต่ความสามารถของแต่ละครอบครัว
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานะของแต่ละครอบครัว 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลักในการร่วมกันแก้ปัญหาการ
จัดการน้ า โดยแต่ละปีจะมีโครงการตามแผนงานและขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าและการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ าในพ้ืนที่ 
  3..ชุมชนจัดท าข้อบัญญัติของหมู่บ้านในการใช้น้ า โดยผ่านกลไกคณะกรรมการจัดการ
ที่ดินและสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่     
  4. ชุมชนมีการจัดการน้ าในพื้นที่ โดยมีการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าและลด
ผลกระทบน้ าท่วม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และความร่วมมือกับประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมท า 
  5. ชุมชนจัดการกันเอง โดยการขุดสระไว้ใช้เองในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  6. ชุมชนมีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับต าบลในการช่วยเหลือกันและประสาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
  7..จัดตั้งเครือข่าย  5 ต าบลในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขา คลองกลาย (ต าบลนบพิต า ต าบล     
ตลิ่งชัน ต าบลกรุงชิง ต าบลกลายและต าบลสระแก้ว) และเครือข่าย 3 ต าบลปลายน้ า (ต าบลตลิ่งชัน 
ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย ร่วมตั้งแต่ปี 2534) โดยการวางแผนในการแก้ปัญหา มีการประชุม
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมเสนอแผนงาน/โครงการร่วมกัน 
  8. มีแกนน าระดับต าบลในการร่วมประชุม ร่วมปรึกษาหารือกัน โดยมองแต่ละประเด็น
ปัญหาเป็นหลักท่ีประสบปัญหาช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรม โครงการต่างๆ ทั้งเรียกร้องสิทธิและ
แก้ปัญหาให้ชุมชนโดยมีทั้ง ผู้น าธรรมชาติ ผู้น าท้องถิ่น 
  9. ประชาชนในพื้นท่ีมีการสื่อสารรวมตัวกันและร่วมกับผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม เครือข่าย 
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยผ่านการประชุมร่วมกัน แต่จะเน้นผ่านผู้น าเป็นหลัก 
  10..มีการหาแนวทางแก้ไขในการจัดการทรัพยากรน้ า เฉพาะบางพ้ืนที่ เช่น ต าบล   
กรุงชิง โดยมีการตั้งเป็นบทบัญญัติ ระเบียบ การใช้ทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม ้
  11. มีศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ าและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (ฝายมีชีวิต) 
  12. จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย (โดยกรมทรัพยากรน้ า) 
  13. มีชลประทานท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน (โดยกรมชลประทาน) 
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  14. ชุมชนได้ร่วมกันขอรับการสนับสนุนแผนงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่     
กรมชลประทาน กรมพั ฒนาที่ดิน กรมเจ้าท่า กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล  เข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง  ก่อสร้างปูองกันแนวตลิ่ง สร้างฝายน้ าล้น ขุดสระ
เก็บน้ า 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีปัญหาประเด็ นหลักท่ีส าคัญในปัจจุบัน คือ ปัญหาขาดแคลนน้ า ใน

พ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ า  ปัญหาการ รุกล้ าของน้ าเค็ม ในพ้ืนที่ปลายน้ า โดยทั้งสองปัญหาเป็นประเด็นส าคัญ  
นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาที่ประสบอย่างมากเช่นเดียวกัน คือ ปัญหาน้ าท่วม ซึ่งกระทบในพ้ืนที่ทั้ง
ลุ่มน้ าโดยเฉพาะต้นน้ าและกลางน้ า  ปัญหาดินถล่มและตลิ่งพัง ที่ส่งผลสืบเนื่องมาจากน้ าท่วม การท า
เหมืองแร่ การขุดทรายในพื้นที่ และสภาพดินในพ้ืนที่เป็นลักษณะดินปุนทราย ปัญหาคุณภาพน้ า จาก
การปุนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร ดังนั้นประชาชนในพื้นท่ี จึงได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ผ่านเวทีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในปัญหาระดับภาพรวมที่เกินก าลังในการแก้ปัญหา 
ส่วนปัญหาระดับเล็ก ชุมชนได้มีการจัดการแก้ปัญหากันเองประกอบด้วย การจัดท าฝายชะลอน้ า การ
ขุดลอกคลองย่อยในพื้นท่ี การขุดบ่อบาดาลในพื้นที่ การขุดลอกทรายหน้าแหล่งน้ าในการผลิตป ระปา
ภูเขา การจัดการภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมในประเพณีพ่อท่านกลายในทุกปี การให้ความรู้แก่ผู้น าผ่าน
เวทีต่าง ๆ การส่งเสริมความรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ีลุ่มน้ า  เหล่านี้คือการจัดการตนเองของชุมชนที่
แก้ไขได้ แต่ยังเกินขอบเขตความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาในภาพรวม ซึ่ งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมและแก้ปัญหาในพื้นที่ ต้องมีการจัดการและแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วนในการจัดการ  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนะแนวทางไว้ดังนี้ 
 นายสมโชติ พุทธชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนวิชาการ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ได้
อธิบายลักษณะพ้ืนที่ไว้ ดังนี้  “ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลายเป็นดินเหนียวปุนดินทราย  ท าให้เกิด
การไหลและซึมลงสู่ใต้ดินได้ง่าย แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้เหมือนเช่นดินเหนียว จึงส่งผลต่อการขาด
แคลนน้ าและน้ าเค็มรุกในช่วงฤดูแล้ง  นอกจากนี้คลองกลายเป็นคลองท่ีกว้าง  ลั กษณะท้องคลองมี
ความลาดชันสูง  ส่งผลให้การน้ าไหลเชียวและการกัดเซาะตลิ่ง และเกิดตะกอนดินประกอบกับคลอง
สายย่อยสูงกว่าระดับคลองกลายมาก ส่งผลให้มีการไหลเชียวและส่งผลให้ทรายและตะกอนดิน ไหลสู่
คลองกลาย  ท าให้คลองกลายตื้นเขินและท้องคลองกว้างข้ึน ประกอบกับไม่มีการชะลอ น้ าหรือกักเก็บ
น้ าไว้ท าให้น้ าในพ้ืนที่แห้งเร็วและไหลสู่ทะเลหมด รวมทั้งฝนทิ้งช่วงนานส่งผลในการขาดแคลนน้ าจืด 
ท าให้ไม่สามารถผลักดันน้ าเค็มได้ ส่งผลต่อการรุกของน้ าเค็มมากขึ้น ” โดยได้เสนอแนะการจัดการน้ า
ไว้ดังนี้  

1. ต้องศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาสภาพการไหลของน้ า น้ า 
ขึ้นน้ าลง น้ านิ่งและการไหลกลับช่วงฤดู โดยคลองกลายจะมีน้ าเค็มหนุนมากในช่วงฤดูแล้ง 

2. เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าในพ้ืนที่คลองกลาย เพื่อให้มีน้ าจืดไหลตลอดเวลา จะช่วยในการ  
ผลักดันน้ าเค็ม ไม่ให้หนุนได้ เป็นหลักตามธรรมชาติ ได้แก่การสร้างอ่างกักเก็บน้ า พร้อมมีระบบการ
ส่งน้ าไปสู่ที่ราบ 

3. เน้นกักเก็บน้ าคลองสายย่อยเป็นหลักเพ่ือให้ชุมชนได้ใช้น้ าจากคลองสายย่อยได้  
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4. เพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน โดยปลูกปุาพร้อมท าฝายชะลอน้ าเพ่ือให้มีน้ าที่ต้นน้ าและอยู่  
ได้นาน  

5. สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ในการเตือนภัยและจัดการน้ า 
6. การสร้างฝายกั้นน้ าเค็ม โดยต้องศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด เนื่องจากมี  

ผลกระทบกับประชาชนและพ้ืนที่รอบ ๆ อย่างมาก  
7. การรักษาให้มีทรายอยู่ในคลองเพ่ือให้มีการอุ้มน้ าอยู่ได้นานในการรักษาระดับน้ าใต้  

ดิน  
8. สร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่ต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า ชะลอน้ าไม่ให้ไหลเร็ว และดัก 

ตะกอนไม่ให้ลงสู่น้ าสายหลัก  
9. ด้านการปูองกันกัดเซาะเสนอให้มีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน  

  10. ประยุกต์พ้ืนที่ให้เน้นการปลูกแบบไร่นาสวนผสมตามเกษตรทฤษฎีใหม่  
  11. ต้องมีการจัดระบบการจัดการผังเมือง และควรหาวิธีแก้สิ่งกีดขวางทางน้ า เช่น 

แบ่งเขตเมือง ปรับการสร้างบ้านแบบยกใต้ถุนสูง   
  12. รักษาปุาชายเลน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการรับน้ าและปูองกันน้ าเค็มรุก  
  13. ส่งเสริมจัดการพ้ืนที่แก้มลิงแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ นา ปุาชายเลน  

 นายกุศล  โชติรัตน์ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ได้เสนอแนะการจัดการ
น้ า ดังนี้ 

  1.  เพ่ิมปริมาณน้ าจืดในพ้ืนที่ต้นน้ า  เพ่ือให้มีน้ าจืดใช้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า
และสามารถผลักดันน้ าเค็มในช่วงฤดูแล้ง   

  2.  สร้างฝายกั้นน้ าเค็มในระยะประมาณ 5 กิโลเมตรจากปากน้ า โดยให้หลักแนวคิดว่า
ควรศึกษาผลกระทบและปัญหาที่ตามมาอย่างรอบคอบ   

  3. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถจัดการได้ด้วยตนเองก่อนที่จะมีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วย
ในการจัดการ คือ ให้ประชาชนในพื้นท่ีสะสมองค์ความรู้และรับความรู้สภาพปัญหาให้มากท่ีสุด  โดย
ให้เข้าใจถึงการก่อสร้างโครงการ ส่วนมากจะมีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 10 ปี สร้างภูมิปัญญาไว้แก่ชุมชน  
    4. ด้านการจัดการน้ าบาดาล  ประชาชนในพื้นที และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถเสนอขอโครงการในการพัฒนาน้ าได้ ทั้งในโครงการน้ าเพื่อการเกษตรและโครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ กับส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6   

 นาวาโท สาธิต  ชินวรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช  ได้
เสนอแนะการจัดการน้ า ดังนี้ 

1. ต้องมีการให้ความรู้ ความคิดแก่ประชาชน ชุมชนในการด้านองค์ความรู้ด้านจัดการ 
น้ า ด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านกระบวนการและข้ันตอนของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

2. แนะน าให้แก้ปัญหาการจัดการที่ดินท ากินในพื้นท่ีริมคลอง โดยให้มีการปักหมุด  
ถ่ายรูป เพื่อหวง กันสิทธิพื้นที่ของประชาชน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับหน่วยงานรัฐเพ่ือ
ปกปูองและรักษาสิทธิของตนเอง 
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3. หน่วยงานภาครัฐควรใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมกับการช่วยเหลือค าแนะน าไป    
พร้อม ๆ กัน เพ่ือลดการต่อต้านและร่วมกันให้ความร่วมมือต่อไป 

4. ส่งเสริมการจัดการน้ าโดยการ “ใช้น้ าให้เป็นประโยชน์ ใช้ทรายให้เป็นประโยชน์”   
โดยต้องมีวิธีการดึงน้ ามาใช้ การกับเก็บน้ า การระบายน้ า ตลอดจนการกระจา ยน้ า ให้ชุมชนร่วมกัน
บริหารจัดการ ส่วนด้านทราย ควรมีการน าทรายมาใช้ประโยชน์ โดยใช้ข้อกฎหมายในการจัดการโดย
ให้มีการขุดลอก แล้วน าทรายที่ได้ให้แก่หน่วยงานสาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนขาย เพ่ือน ารายได้สู่
ชุมชนในการพัฒนาต่อไป 

5. ผู้น าต้องเข้มแข็งและมีความรู้ในการพัฒนาและกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือใช้ 
ในการจัดการและพัฒนาลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  

 นายอิสรา  ลิ่มวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน้ า นายวิสิษฐ์พล  สุรัติรางคกุล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อมและนายสายัณฑ์  รักษ์นุกูล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอแนะ 
ไว้ดังนี้ 

  1..ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย โดยการจัดตั้งกลุ่ม 
เครือข่าย ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถจัดการพ้ืนที่ได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิด โดยอาจ
จัดตั้งขึ้นเองของชุมชนหรือให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในเบื้องต้น และต้องมีการสานต่อ
อย่างต่อเนื่อง   

  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทสม.ระดับต าบล ที่มีอยู่แล้วในการส่งเสริมให้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมมากข้ึนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและการจัดการน้ า 

  3..การคัดเลือกเครือข่ายความร่วมมือ ควรเริ่มจากประชาชน ชุมชนก่อนให้มีความ
ต้องการที่จะด าเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าแล้ว โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงหน่วยงาน
สนับสนุนและส่งเสริมด้านกิจกรรมต่อไป ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

 นายวานิช  แก้วประจุ  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  ส านักงาน
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ได้เสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

1. ต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
และทรัพยากรน้ าที่เก่ียวข้อง 

2. เผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง เพื่อปูองกันการบิดเบือนของข่าว 
สู่ประชาชน 

3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีให้เข้าใจการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าให้มีความรู้มากขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้แก่ประชาชนใน 

พ้ืนทีอ่ย่างถูกต้อง 
5. ให้ความส าคัญแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความจริงใจในการแก้ปัญหา  
6. ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานมากจนประชาชนรอไม่ไหว 
7. ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายสามารถพัฒนาแหล่งน้ าในรูปของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

ขนาดเล็กได้ แต่ไม่เหมาะสมกับโครงการแหล่งน้ าขนาดใหญ่และกลาง 
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8. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ าและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันในการจัดท า 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ 

9. สามารถแก้ปัญหาปูองกันน้ าเค็มได้  แต่ต้องศึกษารายละเอียดทางวิชาการและความ 
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การท าประตูปิด-เปิดเพื่อกันน้ าเค็มในพ้ืนที่เลยปากน้ า พร้อม
ทั้งสร้างคลองขุดเชื่อม  จัดท าฝายเป็นช่วงๆ ในพื้นท่ี  ประกาศเป็นทางน้ า (ซึ่งจะคุ้มครองปูองกันไม่ให้
รุกล้ าทางน้ า) จัดท าคลองแยก เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ าลงคลองกลายเร็วและท าเป็นอาคารประตูปิด-เปิด 

 นายโสภณ  ทองไสย หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล  โดยได้เสนอแนะ ไว้ดังนี้  

1. ต้องมีการจัดการน้ าร่วมกันตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล เพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ ามากในฤดู 
น้ าฝน ปล่อยมาเพ่ือผลักดันน้ าเค็มตลอดปี  

2. ปัญหาน้ าท่วม ประชาชนในพื้นท่ีสามารถอยู่ได้และสามารถปรับตัวได้  โดยการ 
จัดการภัยพิบัติ มีวงจรในการจัดการ คือ การปูองกันผลกระทบ   การเตรียมความพร้อม การเผชิญ
เหตุการณ์ การฟ้ืนฟู   

3. หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมในการจัดการแก้ปัญหา ได้แก่ น้ าท่วม น้ าแล้ง 
และน้ าเสียอย่างครอบคลุมทุกประเด็น 

4. การสร้างฝายปูองกันน้ าเค็ม โดยต้องศึกษาถึงผลกระทบก่อนมีโครงการอย่างรอบ 
ด้านทั้งข้อดีข้อเสีย แต่ปัญหาต้องได้รับการแก้ปัญหาเพราะประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถใช้น้ าเพื่อรด
น้ าต้นไม้ได้ โดยต้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบและเชื่อมความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหา 

 นายไพโรจน์  สุขหอม  ตัวแทนพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช   สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช ได้เสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าของแต่ละชุมชน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าในชุมชนในการผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองของชุมชนในการปูองกันแนวพังทลายโดยการปลูก 

หญ้าแฝกตามแนวคลองและพ้ืนที่ที่ลาดชัน 
4. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอโดยผ่านเวทีหมอดินและเครือข่าย 

 นายวิกรานต์ ทั่วด้าว ต าแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
ได้เสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

  1.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการแหล่งน้ านอกเขตอุทยานให้มีการดูแลและบ ารุงรักษา 
  2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับประชาชนใ ห้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ า  
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการชะลอการไหลและกัก

เก็บน้ าในพ้ืนที ่
  4. ชุมชนควรมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างเสมอภาค 
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 นายพัฒนพร  รินทจักร  ต าแหน่งหัวหน้าฝุายศึกษาและวิจัย อุทยานแห่งชาติเขานัน ได้
เสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ ปุาต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
2. สร้างมวลชนในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า 
3. พ้ืนที่กลางน้ าประสบปัญหาขาดแคลนน้ ามากท่ีสุด ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์และกัก 

เก็บน้ าไว้ตามแหล่งสาธารณะที่มีอยู่ เช่น คู คลอง หนองบึง (เพราะถ้าหวังน้ าจากพ้ืนที่ต้นน้ าคงไหลไม่
ถึง) 

4. พ้ืนที่ปลายน้ าจะกระทบด้านน้ าเค็มรุกและผลกระทบจากน้ าท่วม ควรอนุรักษ์และ 
ช่วยดูแลพื้นที่ปุาชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้มีการบุกรุก (ซึ่งเป็นแหล่งกลไกในการดั นน้ าเค็ม
และลดผลกระทบจากน้ าท่วม) 

ส่วนที ่8 การจัดการน้ าของแต่ละต าบลในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กับผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี สรุปข้อมูลการจัดการน้ าของแต่ละต าบลในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายได้ดังนี้ 

 1. ต าบลกรุงชิง 
  1.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลกรุงชิง มีจ านวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  3,427 ครัวเรือน  มีประชากร
ทั้งหมด 9,842คน มีพ้ืนที่ทางการเกษตร 27,776 ไร่ โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา จ านวน   
18,496  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 ของพ้ืนที่เกษตร 
  1.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า 

  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า ด้านน้ าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอในหมู่ที่  8,11 
โดยส่วนใหญ่จะท าการเกษตร พืชที่ปลูกมากที่สุดในพื้นท่ีอันดับ 1 คือ ยางพารา รองลงมา ส วนผลไม้ 
คือ มังคุด ทุเรียน และด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอในหมู่ที่ 8,11 เช่นเดียวกัน โดยจะไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่จะขาดแคลนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
  1.๓ สภาพปัญหาในพื นที่ 

  สภาพปัญหา มีดังนี้  
   -  ปัญหาด้านน้ าท่วม ..ประสบปัญหา ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,3,4,8 และ 10  โดยจะมี

ลักษณะน้ าท่วมไหลหลาก แต่สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว  
   -  ปัญหาขาดแคลนน้ า  ประสบปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2-5,7,8 และ 11 โดยในพื้นท่ี

หมู่ที่ 2 น้ าประปาภูเขาจะส่งให้ประชาชนไม่ทั่วถึง จ านวน 30 ครัวเรือน  ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 4 ได้มีการ
จัดท าประปาภูเขาในพ้ืนที่แต่ยังใช้งานไม่ได้  ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 5 มีแหล่งน้ าแต่ไม่เพียงพอต้องพึ งพาใน
พ้ืนที่อ่ืนในการใช้น้ า พ้ืนที่หมู่ที่ 7 ไม่สามารถขุดเจาะน้ าบาดาลได้ แต่ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมแก้ปัญหา
โดยการท าฝายกั้นน้ าแล้วน าน้ ามาใช้ในการประปาในพ้ืนที่ต ารวจตระเวณชายแดนโดยประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 50 ครัวเรือน ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 11 จะประสบปัญหาทั้งขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีลักษณะส่งผลต่อการส่งน้ าในพ้ืนที่ 
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   - ปัญหาประปาภูเขาในพื้นที่ เนื่องจากมีทรายถมหน้าแหล่งน้ าส่งผลให้ต้องมีการขุด
เพ่ือเอาทรายออกในทุกพ้ืนที่ 

   - ปัญหาดินถล่ม  ประสบปัญหาส่วนใหญ่ ในช่วงฤดูฝน  ประกอบด้วย พ้ืนที่หมู่ที่ 3 
โดยในปีพ.ศ.2554 ท าให้บ้านประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเสียหายในหลายครัวเรือน  ส่วนพื้นที่หมู่
ที่ 6 จะประสบปัญหาในพื้นที่อุทยานฯ ไม่ส่งผลต่อประชาชนในพื้ นที่ พ้ืนที่หมู่ที่ 7 จะประสบปัญหา
ในพ้ืนที่สวนของประชาชนเสียส่วนใหญ่   พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ประชาชนจะประสบปัญหามากท่ีสุด 
เนื่องมาจากการตั้งถ่ินฐานของประชาชนที่อาศัยพ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ ริมน้ า รวมทั้งมีการท าเหมืองแร่ใน
พ้ืนที่ ดินจะถล่มและพัดตะกอนดินจากเหมืองแร่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายในหลาย
หลังคาเรือน  

   - ปัญหาตลิ่งพัง ประสบปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-3,8-9 โดยปัจจุบันในพื้นที่ หมู่ที่ 1 
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 ได้มีโครงการในการขุดลอกพร้อมท าแนวกั้นตลิ่งในพื้นที่ 
ส่วนพื้นที่หมู่ที่ 3 ประสบปัญหาในพ้ืนที่คลองพิต า พื้นที่หมู่ท่ี 8 ประสบปัญหาในพ้ืนที่ครัวเรือนของ
ประชาชน เพ ราะจะอาศัยเรียบคลองเป็นหลัก และหมู่ที่ 9 ประสบปัญหาเช่นกัน แต่จะไม่รุนแรง
เหมือนหมู่อื่น ๆ 

   - ปัญหาคุณภาพน้ า โดยส่งผลมาจากการใช้สารเคมีทางด้ านการเกษตรในสวนผลไม้
และจากการฆ่าหญ้า ซึ่งปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีเริ่มมีความตระหนักในปัญหานี้มากข้ึน 

   - ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่  ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจัดการที่ดีพอทั้งท่ีมีน้ า ใน
พ้ืนที่ทีส่ามารถจัดการได้ 

ตารางที่ ๑3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลกรุงชิง จ าแนกตามหมู่บ้าน 

สภาพปัญหา 
หมู่ที่ น้ าท่วม ขาดแคลนน้ า น้ าเค็มรุก ตลิ่งพัง ดินถล่ม คุณภาพน้ า 

หมู่ที่ 1 มี - - มี - - 
หมู่ที่ 2 - มี - มี - - 
หมู่ที่ 3 มี มี - มี มี - 
หมู่ที่ 4 มี มี - - - - 
หมู่ที่ 5 - มี - - - - 
หมู่ที่ 6 - - - - มี - 
หมู่ที่ 7 - มี - มี - - 
หมู่ที่ 8 มี มี - - มี - 

หมู่ที่ 9 - - - มี - - 
หมู่ที่ 10 มี - - - มี - 
หมู่ที่ 11 - มี - - มี - 
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  1.4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน ้าในชุมชน 

ตารางที่ ๑4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าในชุมชนของต าบลกรุงชิง 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1..แกนน ามีบทบาทที่ส าคัญ
มาก ที่ช่วย ผลักดันให้เกิด
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ทั้ง
เรียกร้องสิทธิและแก้ปัญหาให้
ชุมชน โดยมีทั้ง ผู้น าธรรมชาติ 
ผู้น าท้องถิ่น  
 
 

1. จัดตั้งเครือข่ายในระดับลุ่มน้ า
คลองกลาย ในการร่วมแสดง
ปัญหาความคิดเห็นและหาแนว
ทางแก้ไข 

1. แผนถ่ายทอดความรู้ 
ขั้นตอน ผลกระทบ การเจาะ
บ่อบาดาล เนื่องจากน้ าด้าน
เกษตรไม่เพียงพอ 

2. มีการหาแนวทางแก้ไขใน
การจัดการทรัพยากรน้ า โดยมี
การตั้งเป็นบทบัญญัติ ระเบียบ 
การใช้ทรัพยากรดิน น้ า ปุา 

2. สามารถพัฒนาเป็นโครงการ
ในการกักเก็บน้ าได้ เช่น อ่างเก็บ
น้ าในพื้นท่ี แต่ต้องไม่กระทบกับ
ประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ ในพื้นที่ 
หมู่ที่ 6 โดยประชาชนต าบล  
กรุงชิงตระหนักถึงปัญหาการขาด
แคลนน้ าในพื้นท่ีกลางน้ าและ
ปลายน้ าเป็นอย่างดี 

2. การท าฝายชะลอการไหล
ร่วมกับการขุดลอกคลองด้วย
เพ่ือรักษาความชุมชื้น 

3. ประชาชนในพื้นท่ีมีการ
สื่อสารรวมตัวกันและร่วมกับ
ผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม เครือข่าย 
ต่าง ๆ เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาโดยผ่านการประชุม
ร่วมกัน แต่จะเน้นผ่านผู้น าเป็น
หลัก 

3. สนับสนุนในการเป็นแหล่งน้ า
ที่ส าคัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในพ้ืนที่ของ
อ าเภอนบพิต า อ าเภอท่าศาลา
และอ าเภอสิชล 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 
 2. ต าบลนบพิต า 
  2.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลนบพิต า มีจ านวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  2,282 ครัวเรือน  มีประชากร
ทั้งหมด 8,160 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 79,915 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตร 36,585 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 
ของพ้ืนที่ โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด  คือ ยางพารา รองลงมาคือ มังคุดแล ะทุเรียน โดยมีแนวโน้มในการ
หันไปปลูกทุเรียน ปาล์ม มากขึ้น โดยสัดส่วนปัจจุบัน คือ ทุเรียนร้อยละ 20 ยางพาราร้อยละ 50  
ปาล์มร้อยละ  5 และสวนผสมผลไม้ร้อยละ 25 
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  2.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า 
  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า น้ าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอทั้ง ต าบล โดยส่วน

ใหญ่จะท าการเกษตร โดยพืชที่ปลูกมากที่สุดในพื้นท่ีอันดับ 1 คือ ยางพารา  รองลงมา คือสวนผลไม้ 
ได้แก่มังคุด ทุเรียน เงาะ ส่วนด้านน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนใหญ่ขาดแคลน
ในช่วงเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 
  2.๓ สภาพปัญหาในพื นที่ 

  สภาพปัญหาในพื้นที ่มีดังนี้   
   - ปัญหาขาดแคลนน้ า ส่วนมากประชาชนในพื้นท่ีมีการใช้ประปาภูเขาเป็นหลัก  ส่วน

น้ าบาดาลจะมีการใช้งานน้อย  เนื่องจากมีปัญหาการเจาะไม่ถึงระดับน้ าใต้ดิน จะมีหินเลื่อน ส่งผลให้
ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ า ในช่วงเดือนมีนาคม- กรกฎาคม ส่วน การใช้ประโยชน์ในน้ าคล องกลาย   
เนื่องจากระดับท่ีชุมชนอาศัยอยู่กับระดับน้ าคลองกลาย ลักษณะพ้ืนที่สูงต่ า ต่างกันมากส่งผลให้ ดึงน้ า
มาใช้ ตลอดจนล าคลองมีการตื้นเขิน  จึงไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้  โดยระดับความลึกในพ้ืนที่ล าคลอง  
ช่วงแล้งสุด ไม่ถึง 0.30 และลึกสุดมากสุด ประมาณ 10 เมตร 

   - ปัญหาน้ า ท่วมและปัญหาตลิ่งพังในพื้นที่ ปัจจุบันแก้ ปัญหา กันเอง  โดยขุด ลอก
คลอง นอกจากนีม้ีธุรกิจกลุ่มทุนบ่อทรายที่ท าการขุดทรายในพ้ืนที่ ส่งผลดีสามารถลอกทรายเอาทราย
ออกไปได้ ลดปัญหาตลิ่งพัง สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วนในพื้นท่ีต าบลนบพิต า ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 
ไม่ให้ตื้นเขิน เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลนบพิต า  มีการท าบ่อทรายที่ ขุดลึกไม่ได้ โดยขุดที่ระดับ  2 -3 เมตร 
โดยจะเจอหินเสียก่อน  ช่วยลดปัญหาน้ าท่วมและตลิ่งพังได้  ปัญหาตลิ่ งพังในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-9 โดย
ปัญหาดินถล่มจะประสบในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4-5,8-9 ส่วนปัญหาน้ าท่วมจะเกิดในลักษณะไหล หลาก 
สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3-4,6-8  

   - ปัญหาสิทธิท ากินในพื้นท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ โดยพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ของต าบล
นบพิต า เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเขานัน โดยมีการท าข้อตก ลงตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปี 2541 ระหว่างผู้ว่าราชก ารจังหวัดนครศรีธรรมราชและอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
โดยให้ชาวบ้านสามารถท ากินในพื้นที่ท่ีตกลงไว้อย่างปลอดภัยและปูองกันการบุกรุกเพ่ิม ส่วนอุทยาน
แห่งชาติเขานันยังไม่มีการด าเนินการซึ่งมีพ้ืนที่มากกว่า 

   - ปัญหาคุณภาพน้ า โดยผลกระทบมาจากการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต้นน้ า และการท า
บ่อทรายในพื้นที่กลางน้ า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ าและการชะล้างพังทลายของดินไปด้วย 

ตารางที ่15 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลนบพิต า จ าแนกตามหมู่บ้าน  

สภาพปัญหา 
หมู่ที่  น้ าท่วม   ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ดินถล่ม   คุณภาพน้ า  
 หมู่ที่ 1  มี มี - มี - มี 

 หมู่ที่ 2  - มี - - มี มี 

 หมู่ที่ 3  มี มี - มี -  

 หมู่ที่ 4  มี มี - มี มี มี 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
สภาพปัญหา 

หมู่ที่  น้ าท่วม   ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ดินถล่ม   คุณภาพน้ า  
 หมู่ที่ 5  - มี - มี มี มี 

 หมู่ที่ 6  มี มี - มี -  

 หมู่ที่ 7  มี มี - มี -  

 หมู่ที่ 8  มี มี - มี มี มี 

 หมู่ที่ 9  - มี - มี มี มี 

  2.4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน ้าในชุมชน 

ตารางที่ 16 รูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าของชุมชนในต าบลนบพิต า 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1. แกนน าที่มีความ
เข้มแข็ง ช่วยผลักดันให้
เกิดกิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ ทั้งเรียกร้องสิทธิ
และแก้ปัญหาให้ชุมชน  

1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการน้ าทั้งระดับต าบลระดับ
อ าเภอระดับจังหวัดและระดับลุ่ม
น้ า 

1. กิจกรรมการจัดท าฝายมีชีวิต
ในพ้ืนที่และขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วน 

2. มีศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการน้ าและพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ (ฝายมีชีวิต)  

2. มีการบริหารจัดการน้ าและ
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3. ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองสูง 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรในพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ เช่น การขุดทราย การ
ท าเหมืองแร่ การจัดการพ้ืนที่ท ากิน 

 

  3. ต าบลกลาย 
  3.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  สภาพชุมชนเดิมของต าบลกลาย พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้น ที่สวนยางพารา สวนปาล์ม 
สวนผลไม้ และพ้ืนที่ชาย ฝั่ง ประกอบอาชีพ ด้านการท าสวน และ ประมงเป็นหลัก มีจ านวน             
12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 2,845 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 8,783คน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  
36,739 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตร 18,329 ไร่ คิด เป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด 
ปาล์มยางพาราและผลไม ้
 



93 
 

 

 
  3.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า  
  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า  น้ าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอในหมู่ที่  6-9 โดย
ส่วนใหญ่จะท าการเกษตร พืชที่ปลูกมากที่สุดในพื้นท่ีอันดับ 1 คือ ยางพารา รองลงมาคือ ปาล์ม  ส่วน
ด้านน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอในหมู่ที่ 4-5,12 โดยจะไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ในหมู่ที่ 5-9 
และหมู่ท่ี 11-12  ส่วนใหญ่ขาดแคลนช่วงเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 
  3.๓ สภาพปัญหาในพื นที่   
  สภาพปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาน้ าท่วมจากการไหลบ่าในพื้นที่ ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1-3 และหมู่ท่ี 5-12  ส่วนพื้นที่ท่ีประสบปัญหา ขาดแคลนน้ า  ประกอบด้วยหมู่ที่ 5-12 ส่วน
ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็มประสบปัญหาในพ้ืนที่ตอนปลายของลุ่มน้ า ประกอบด้วยหมู่ที่ 1-6 และหมู่ท่ี 
10-12 ปัญหาตลิ่งพังเกิดตามแนวตลิ่ง ตั้งแต่หมู่ท่ี 1-7 และหมู่ท่ี 9-10 ปัญหาดินถล่มจะมีเฉพาะ
หมู่ที่ 7 ส่วนปัญหาคุณภาพจะเกิดจากชั้นน้ าบาดาลที่เป็นสนิมและบูด 

ตารางที่ 17 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลกลาย จ าแนกตามหมู่บ้าน 

สภาพปัญหาในพื้นที่ 
หมู่ที่  น้ าท่วม   ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ดินถล่ม   คุณภาพน้ า  

 หมู่ที่ 1   มี   -   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 2   มี   -   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 3   มี   -   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 4   -   -   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 5   มี   มี   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 6   มี   มี   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 7   มี   มี    -   มี   มี  - 
 หมู่ที่ 8   มี   มี   -   -   -  - 
 หมู่ที่ 9   มี   มี   -   มี   -  - 
หมู่ที่ 10   มี   มี   มี   มี   -  - 
 หมู่ที่ 11   มี   มี   มี   -   -  - 
 หมู่ที่ 12   มี   มี   มี   -   -  - 
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  3.4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน ้าของชุมชน 

ตารางที ่18 แสดงรูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าของชุมชนในต าบลกลาย 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1. การจัดการน้ าร่วมกัน 
ระหว่างองค์กรปกคครองส่วน
ท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ อบต.
สระแก้ว อบต. ตลิ่งชัน อบต. 
กลาย และ อบต. นบพิต า) โดย
การวางแผนในการแก้ปัญหา มี
การประชุมระดับ อบต. และ
ร่วมเสนอแผนงาน/โครงการ
ร่วมกัน 

1. ก าหนดให้มีการสื่อสาร เวที 
สัมมนาเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน
ระดับลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
อย่างสม่ าเสมอ 

1.แผนงานในการแก้ปัญหาการ
รุกล้ าของน้ าเค็ม โดยการท า
ฝายน้ าล้นเป็นขั้นบันได จ านวน 
5 ตัว โดยพื้นที่ท่ีเหมาะสมคือ 
พ้ืนที่หมู่ที่ 4 มีพ้ืนที่แคบที่สุด
ระยะ 120 เมตร เพื่อ
แก้ปัญหาการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2. จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย (โดยกรม
ทรัพยากรน้ า) 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การสนทนาเกีย่วกับเรื่องน้ า
โดยเฉพาะ และค้นหาวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 

2. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
ด้านน้ าประปา บาดาล คุณภาพ
น้ า (เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและคุณภาพน้ าชั้นใต้
ดินเสีย เช่นน้ าแดง บูด มีสนิม) 

3. จัดท าชลประทานท้องถิ่น 
(กรมชลประทาน) 

3. มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไข
และพิจารณาโครงการในพื้นท่ี 

 

 4. ต าบลตลิ่งชัน 
  4.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลตลิ่งชัน มีการตั้งถ่ินฐานตามแนวลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ใช้เพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตร มีการปลูกยางพารา ทุเรียน และพืชอ่ืน ๆ ด้ านเศรษฐกิจ
ประชากรมีรายได้ค่อนข้างดี (ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร ) มีจ านวน 9..หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  2,489 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 8,541 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 37,662.50 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เกษตร 26,805.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63 ของพ้ืนที่ โดยพืชที่ปลูกมากท่ีสุด คือยางพารา 
รองลงมา ทุเรียน มังคุด   
  4.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า 
  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า น้ าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอในทุกหมู่บ้าน  โดย
ส่วนใหญ่จะท าการเกษตร โดยพื้นที่ปลูกมากท่ีสุดในพื้นที่อันดับ 1 คือ ยางพารา รองลงมา คือทุเรียน 
มังคุด ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอในทุกหมู่บ้านเช่นกัน โดยจะไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
โดยส่วนใหญ่จะขาดแคลนในช่วงเดือน มีนาคม-สิงหาคม 
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  4.๓ สภาพปัญหาในพื นที่ 
  สภาพปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย  
   -  ปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยพื้นที่ท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ได้แก่  พ้ืนที่หมู่ที่ 
1 จ านวน 30 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ หมู่ที่ 2 จ านวน 200 ครัวเรือน หมู่ที่ 3  จ านวน 
80 ครัวเรือน และพ้ืนที่ จ านวน 220 ไร่ หมู่ที่ 5 จ านวน 20 ครัวเรือน หมู่ที่  6 จ านวน 100 
ครัวเรือน และพ้ืนที่หมู่อ่ืนที่ไม่ได้ระบุความเสียหาย ได้แก่ หมู่ที่ 4,7,8 และ 9  
   -  ปัญหาน้ าท่วม  ประสบปัญหาเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่  8 ประกอบด้วยใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 5 ส่งผลกระทบจ านวน 50 ครัวเรือน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 จ านวน 70 ครัวเรือน พ้ืนที่หมู่ที่ 3 
จ านวน 30 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 70 ไร่ และพ้ืนที่หมู่ที่ 1 จ านวน 20 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 200 ไร่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ 2 จ านวน 200 ครัวเรือนและพ้ืนที่หมู่อ่ืนที่ไม่ได้ระบุความเสียหาย ได้แก่ หมู่ 4,7 และ 9  

   -  ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม  ประสบปัญหา ประกอบด้วยในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 โดยมี
ระยะการรุก     2 กิโลเมตร  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีส วนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และในพื้นที่ หมู่ที่  
2  จ านวน 50 ครัวเรือนที่ประสบปัญหา  

   -  ปัญหาตลิ่งพัง ประสบ ปัญหาในพ้ืนที่หมู่ที่ 1-4 ประกอบด้วยในพื้นท่ีหมู่ที่ 1  ใน
พ้ืนที่เกษตร จ านวน 7 แปลงที่ได้รับผลกระทบ  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3  จ านวน 20 ครัวเรือน พ้ืนที่หมู่ที่ 4  
ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  

   -  ปัญหาดินถล่ม   โดยส่งผลกระทบในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 
จ านวน 10 ครัวเรือน พร้อมด้วยในพื้นท่ี หมู่ที่ 2,4 และ 9 

ตารางที ่19 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลตลิ่งชัน จ าแนกตามหมู่บ้าน  

สภาพปัญหา   น้ าท่วม   ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ดินถล่ม   คุณภาพน้ า  

 หมู่ที่ 1  มี มี มี มี -  - 

 หมู่ที่ 2  มี มี มี มี มี  - 

 หมู่ที่ 3  มี มี - มี -  - 

 หมู่ที่ 4  มี มี - มี มี  - 

 หมู่ที่ 5  มี มี - - -  - 

 หมู่ที่ 6  มี มี - - มี  - 

 หมู่ที่ 7  มี มี - - -  - 

 หมู่ที่ 8  - มี - - -  - 

 หมู่ที่ 9  มี มี - - มี  - 
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  4.4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน ้าในชุมชน 

ตารางที่ 20 รูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าของชุมชนในต าบลตลิ่งชัน 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1. จัดตั้งเครือข่าย 5 ต าบลใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลาย (ต าบล
นบพิต า ตลิ่งชัน กรุงชิง กลาย 
สระแก้ว) และเครือข่าย 3 
ต าบลปลายน้ า (ตลิ่งชัน 
สระแก้ว กลาย) 

1. ต้องเพ่ิมและพัฒนาแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ประปา บ่อ
บาดาลและระบบส่งน้ า 

1.วางแผนและจัดท าแผน
รองรับการจัดการน้ าในพื้นที่
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

2. จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย (โดยกรม
ทรัพยากรน้ า) 

2. ต้องเพ่ิมและพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  

2. กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดท าฝาย
ชะลอการไหลของน้ าในพ้ืนที่ 

3. จัดท าชลประทานท้องถิ่น 
(กรมชลประทาน) 

3. ต้องการแผนการจัดการเพ่ือ
แก้ปัญหาน้ าท่วมและการขาด
แคลนน้ า 

 

 5. ต าบลสระแก้ว 
  5.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลสระแก้ว มีจ านวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  2,924 ครัวเรือน  มีประชากร
ทั้งหมด 9,350คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 24,752 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตร 20,795 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84 
ของพ้ืนที่ โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด ยางพารา รองลงมาได้แก่ มังคุด มะพร้าว ทุเรียน ลองกอง 
  5.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า 
  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า น้ าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอเกือบทุกหมู่บ้าน 
โดยส่วนใหญ่จะท าการเกษตร  พืชที่ปลูกมากที่ สุดอันดับ 1 คือ ยางพารา  ส่วนด้านน้ าอุปโภคบริโภค  
ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1-2,4-7,9,10 โดยส่วนใหญ่จะขาดแคลนในช่วงเดือน 
มีนาคม-กรกฎาคม 
  5.๓ สภาพปัญหาในพื นที่  
  สภาพปัญหาในพื้นที่ ประกอบด้วย  
   -  ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็ม  โดยรุกล้ าเข้ามาในพื้ นที่ หมู่ที่ 4-8  โดยในพื้นท่ี หมู่ ที่ 6 
ระยะความยาว 4 กิโลเมตร และ หมูท่ี ่8 ระยะความยาว 5 กิโลเมตร  

   -  ปัญหาระดับน้ าผิวดินลดต่ าลง สืบเนืองให้ การเจาะบ่อบาดาลลึกลงและการรักษา
บ่อบาดาลที่คุณภาพน้ าเสีย มีสนิมในบ่อ  

   - ปัญหาตลิ่งพัง จะเกิดปัญหาในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4,6-9   สาเหตุสืบเนื่องมาจากสภาพ
พ้ืนที่มีความลาดชันมาก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   - ปัญหาน้ าท่วม ประสบปัญหาในพื้นที่ หมู่ที่ 5,7-9  
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   - ปัญหาขาดแคลนน้ า ประสบปัญหาในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4,7,9  

ตารางที ่21 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลสระแก้ว จ าแนกตามหมู่บ้าน  

สภาพปัญหา 
หมู่ที่  น้ าท่วม   ขาดแคลนน้ า   น้ าเค็มรุก   ตลิ่งพัง   ดินถล่ม   คุณภาพน้ า  

 หมู่ที่ 1  - มี - มี - - 

 หมู่ที่ 2  - มี - มี - - 
 หมู่ที่ 3  - มี - - - - 
 หมู่ที่ 4  - มี มี มี - - 

 หมู่ที่ 5  มี - มี - - - 

 หมู่ที่ 6  - - มี มี - - 

 หมู่ที่ 7  มี มี มี มี - - 

 หมู่ที่ 8  มี - มี มี - - 

 หมู่ที่ 9  มี มี - มี - - 

 หมู่ที่ 10  - - - - - - 

 หมู่ที่ 11  - มี - - - - 

 
  5.4 รูปแบบและแนวทางในการจัดการน ้าของชุมชน 

ตารางที่ 22 รูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าของชุมชนในต าบลสระแก้ว 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1. จัดตั้งเครือข่าย 5 ต าบลใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลาย (ต าบล
นบพิต า ตลิ่งชัน กรุงชิง กลาย 
สระแก้ว) และเครือข่าย 3 
ต าบลปลายน้ า (ตลิ่งชัน 
สระแก้ว กลาย ร่วมตั้งแต่ปี 
2534) 

1. ค้นหาแนวทางในการรักษา
ระดับน้ าใต้ดินให้มีระดับน้ ามาก
ขึ้น โดยต้องมีการกับเก็บน้ าไว้ 

1.แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าจืด
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย (โดยกรม
ทรัพยากรน้ า) 

2. มีแผนงาน/โครงการในการ
แก้ปัญหาตลิ่งพังในพื้นที่ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

2. กิจกรรมการแก้ปัญหา
คุณภาพน้ าบาดาล 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

3. มีแกนน าระดับต าบลในการ
ร่วมประชุม ร่วมปรึกษาหารือ
กัน โดยมองแต่ละประเด็น
ปัญหาเป็นหลักที่ประสบปัญหา  

3. จัดท าแผนการจัดการเพื่อ
แก้ปัญหาน้ าท่วมและการขาด
แคลนน้ า 

 

4. เครือข่ายปลายน้ า มีขั้นตอน
การจัดการ ค านึงถึงปัญหา
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบลผ่าน
ผู้น า แล้วเสนอและวิเคราะห์ 
แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

4. จัดท าฝายน้ าล้นเป็นขั้นบันได
เพ่ือใช้ในการกับเก็บน้ า รักษา
ความสมดุล และปูองกันการรุก
น้ าเค็ม ตลอดจนการขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้ง 

 

 6. ต าบลนาเหรง 
  6.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ต าบลนาเหรง  มีพ้ืนที่จ านวน 9 หมู่บ้าน แต่พ้ืนที่ที่อยู่ในลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีเพียง
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ประกอบด้วย 546 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 1,482 คน โดยมีพ้ืนที่เกษตร 
3,125 ไร่ โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือยางพารา คิดเป็น ร้อยละ 67 ของพ้ืนที ่
  6.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า 

  ความเพียงพอของทรัพยากรน้ า พบว่า ด้านน้ าเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 ไม่
เพียงพอ โดยส่วนใหญ่จะท าการเกษตร โดย พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในพื้นท่ีอันดับ 1 คือยางพารา 
รองลงมา คือผลไม้ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ  ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่หมู่ที่  3 
ไม่เพียงพอเช่นกันในช่วงฤดูแล้ง  โดยส่วนใหญ่จะขาดแคลนในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 
  6.๓ สภาพปัญหาในพื นที่ 

  สภาพปัญหาในพื้นที ่ส่วนใหญ่คือปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เป็นหลัก เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการเจาะบาดาล เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีชั้นหิน  จึงต้องอาศัยน้ าประปาภูเขา
เป็นหลัก โดยอาศัยจากพ้ืนที่หมู่บ้านข้างเคียง  รวมถึงระบบประปาที่เคยมีการก่อสร้างในอดีตแบบ
อาศัยน้ าผิวดินไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่มีน้ าในพื้นท่ีคลองกลายที่จะใช้ส าหรับการผลิตน้ า  โดย
ปัจจุบันใช้น้ าประปาภูเขาจากพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7 ส่วนปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่ หมู่ 3 โดยกว้างประมาณ 
500 เมตร  ด้านปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและปัญหาน้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์ 
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  6.4 รูปแบบและแนวทางการจัดการน ้าในชุมชน 

ตารางที่ 23 รูปแบบและแนวทางการจัดการน้ าในชุมชนของต าบลนาเหรง 

รูปแบบ/แนวทางการจัดการน้ าของชุมชน 
รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องการ 

1. มีแกนน าระดับหมู่บ้านร่วม
ประชุมปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา  

1. ค้นหาแนวทางในการกับเก็บ
น้ าในพื้นท่ีคลองกลาย 

1.แผนงานด้านการพัฒนาน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

2. จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย (โดยกรม
ทรัพยากรน้ า) 

2. ค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาตลิ่งพังในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้านระบบประปาและบาดาล 

 3. จัดท าแผนการจัดการเพื่อ
แก้ปัญหาน้ าท่วมและการขาด
แคลนน้ า 

 

 4. ค้นหาแนวทางในการเพ่ิม
ระบบประปาและบาดาลเพิ่ม 

 

 
ตอนที่ 2 ความเข็มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
      
 คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ื อเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ี    
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน และโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
จ านวน ๖ คน องค์กรเอกชนในพื้นท่ี และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๕ คน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 9 หน่วยงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๖ คน เกี่ยวกับความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เสนอตามล าดับ ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า 
ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า  
   ส่วนที่ ๒ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ส่วนที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
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ส่วนที่ ๑ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ ด้านการพัฒน าและ
จัดหาแหล่งน้ า   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า ด้านการ
ปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 

ตารางที่ ๒4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ า 

  S.D. ระดับความเข้มแข็ง 

๑. ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ๓.๓๙ ๑.๑๐ ปานกลาง 
๒. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ๒.๙7 ๑.๑๐ ปานกลาง 
๓. ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า ๓.๒๔ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๔. ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า ๒.๙๙ ๑.๑๙ ปานกลาง 
๕. ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า ๒.๘๕ ๑.๑๖ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๙ ๐.๙๖ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๒4 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยความเข้มแ ข็งด้านการ
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า
ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและด้านการปูองกันและ
แก้ไขมลภาวะด้านน้ า ต่ าสุด ตามล าดับ 
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนมี ความเข้มแข็ง ในการแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเอง 
ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบลเป็นหลัก มีการใช้น้ าประปาในการอุปโภคบริโภคและน้ าบาดาล และ
แหล่งน้ าธรรมชาติในด้านการเกษตร มีการขุดน้ าบาดาลไว้ใช้เองในครัวเรือน ตลอดจนการขุดสระเก็บ
น้ าในบางพ้ืนที ่ส่วนน้ าในลุ่มน้ าสาขาคลองกลายใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับลุ่มน้ า นอกจากนี้มีการขุดลอก
คูคลองในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็ บน้ าและลดผลกระทบน้ าท่วม มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
มีการร่วมจัดกิจกรรมท าฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ า โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ร่วมมื อกับประชาชนในการร่วมคิดและร่วมท า มีหน่วยงานรัฐ เข้ามาช่วย พร้อมทั้งมี
โครงการปูองกันแนวตลิ่งโดยใช้หินเรียงตามแนวตลิ่ง นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีมีการสื่อสารรวมตัว
กันและร่วมกับผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยผ่านการ
ประชุมร่วมกัน  
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 

ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า   S.D. ระดับความเข้มแข็ง 
๑. ชุมชนมีกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓.๐๓ ๑.๒๙ ปานกลาง 

๒. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้  

๓.๕๔ ๐.๙๗ มาก 

๓. มีการวางแผนงานในการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น การ
ขุดลอกคูคลอง การส่งน้ า แผนประปา ฯลฯ 

๓.๖๒ ๑.๓๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๓๙ ๑.๑๐ ปานกลาง 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ด้าน
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ๒ ข้อ ได้แก่ มีการวางแผนงานในการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น 
การขุด ลอกคูคลอง การส่งน้ า แผนประปา ฯลฯ และ การพัฒนา และ จัดหาแหล่งน้ า สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ข้อ ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมใน
การพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีโครงการและกิจกรรมในพ้ืนที่ ดังนี้ การขุดลอกคลอง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของแต่ล ะต าบล การขุดลอกของหน่วยงานต่าง ๆ และ
การจัดท าฝายน้ าล้นในพื้นท่ี การขุดสระน้ าให้แก่เกษตรกร การขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ แต่ยังมี
ปัญหาด้านการเจาะ ไม่สามารถทะลุชั้นหินไปได้ ในบางพ้ืนที่  ส่วนประปาภูเขาสามารถท่ีจะพัฒน าได้
โดยเพิ่มการมีแท้งส์น้ าเพื่อเก็บน้ าไว้และกระจายให้แก่ชาวบ้านได้  นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมในชุมชน  ที่
ช่วยในการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ได้แก่  การขุดลอกวัชพืช การปล่อยปลาในคลองและการ
ปลูกต้นไม้   

ตารางที่ ๒6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า   S.D. ระดับความเข้มแข็ง 

๑. ประชาชนให้ความส าคัญและตระหนักต่อการ
อนุรักษ์และบ ารุงรักษาต้นน้ า ทรัพยากรน้ า แหล่ง
น้ าในพื้นท่ี  

๒.๙๔ ๑.๒๐ ปานกลาง 

2. ชุมชนมีการวางแผนการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าร่วมกัน 

๒.๙๗ ๑.๒๐ ปานกลาง 

3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการอนุรักษ์
และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

๓.๐๐ ๑.๒๔ ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๙7 ๑.๑๐ ปานกลาง 
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 จากตารางที่ ๒6 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ด้าน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๙7) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเข้มแข็งของทุกข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยความเข้มแข็งเก่ียวกับ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ชุมชนมีการวาง
แผนการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าร่วมกัน และประชาชนให้ความส าคัญและ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาต้นน้ า ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าในพ้ืนที่  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ตามล าดับ  
  ผลจากการสัมภาษณ์ พ บว่า มีกิจกรรม และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ ตั้งแต่ประเพณีพ่อท่านกลายในทุก ๆ ปี ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของ
คนลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีการร่วมจัดท าฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ต้นน้ าและพ้ืนที่คลองสายย่อย มีการร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน ในการจัดท า
ฝายชะลอน้ าและกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุาไม้  

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า 

ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า   S.D. ระดับความเข้มแข็ง 
๑. ชุมชนมีการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและยุติธรรม  
๓.๑๖ ๑.๒๘ ปานกลาง 

๒. ชุมชน มีกระบวนการ มาตรการ ในการควบคุม 
การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ าร่วมกัน 

๓.๑๖ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๓. การจัดสรรและใช้ทรัพยากรน้ าค านึงถึงผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าและปริมาณน้ า 

๓.๓๙ ๐.๙๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๔ ๐.๙๗ ปานกลาง 

 จากตารางที่ 27 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ด้าน
การจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๒๔) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยความเข้มแข็งเก่ียวกับ การจัดสรร
และใช้ทรัพยากรน้ าค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและปริมาณน้ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ชุมชนมีกระบวนการ มาตรการ ในการควบคุม การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ าร่วมกัน และชุมชน
มีการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ชุมชนเริ่มมีความตระหนักในประเด็นการจัดการน้ ามากข้ึน 
โดยการหาแนวทางแก้ไขในการจัดการทรัพย ากรน้ า คือ จัดท าข้อบัญญัติของหมู่บ้าน  มีมาตรการ 
กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ ภายใต้เครือข่ายและกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ปุาร่วมกัน 
ปูองกันการบุกรุก การปลูกและตัดต้นไม้ตามแนวเขตห้วย คลอง ด้านความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาและโครงการที่ส่ง ผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่ เพื่อปูองกันและร่วม
ดูแลจัดการในชุมชน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ี  
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า 

ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า   S.D. ระดับความเข้มแข็ง 
๑. ชุมชนมีการก าหนดกิจกรรมในการปูองกันและ

แก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ าอย่างสม่ าเสมอ  
๓.๐๗ ๑.๓๒ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีมาตรการและการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติด้านน้ า  

๓.๐๖ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๓. มีระบบข้อมูลในการเอ้ือในการเตือนภัยแก่
ประชาชน 

๒.๘๕ ๑.๒๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๙๙ ๑.๑๙ ปานกลาง 

 จากตารางที่ 28 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ด้าน
การปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติ ด้านน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =๒.๙๙ ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยความเข้มแข็งเก่ียวกับ
ชุมชนมีการก าหนดกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ าอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ชุมชนมีมาตรการและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติด้านน้ า และ มีระบบข้อมูลในการเอ้ือในการเตือนภัยแก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ในการแก้ปัญหาน้ าท่วม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ
หลักและมีส านักงาน ปูองกันและบรร เทาสาธารณภัย จังหวัด นครศรีธรรมราช เข้า มาช่วยในการ
แก้ปัญหา ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ า ชุมชนจะมีการช่วยเหลือกันเองโดยการขุดน้ าบาดาลใน แต่ก็
ยังประสบปัญหาด้านระดับน้ าใต้ดินที่ต้องเจาะในระดับความลึกมากกว่าเดิม ส่วนน้ าเค็มรุก มีการ
สังเกตการณ์รุกล้ าน้ าเค็มอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาตลิ่งพังยังไม่มีการจัดการที่ชัดเจน   

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 

ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า   S.D. ระดับความเข้มแข็ง 
๑. ชุมชนมีกระบวนการในการควบคุมปูองกันและการ

แก้ไขมลภาวะด้านน้ า เช่น น้ าเสียจากการเกษตร 
จากครัวเรือน จากอุตสาหกรรม และคุณภาพน้ า 

๒.๘๑ ๑.๒๕ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนใน
การดูแล รักษาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าชุมชน 

๒.๙๘ ๑.๒๔ ปานกลาง 

๓. มีแผนงานโครงการ กิจกรรมในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในพื้นท่ีชุมชน 

๒.๗๖ ๑.๒๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๘๕ ๑.๑๖ ปานกลาง 

 จากตารางที่ 29 พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ด้าน
การปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๘๕ ) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า ความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยความเข้มแข็งเก่ียวกับชุมชนมีการ
ส่งเสริมเพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนในการดูแล รักษาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ชุมชนมีกร ะบวนการในการควบคุมปูองกันและการแก้ไขมลภาวะด้านน้ า เช่น  น้ าเสีย
จากการเกษตร จากครัวเรือน จากอุตสาหกรรม และคุณภาพน้ า และมีแผนงานโครงการ กิจกรรมใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ าในพื้นท่ีชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจผลกระ ทบเก่ียวกับ
ปัญหาน้ าปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น โดยหันมาเรียนรู้ให้ความส าคัญเกษตรอินทรย์กัน
มากขึ้น โดยมีศูนย์การเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมสนับสนุนในการให้ความรู้ในการจัดการ
และปรับปรุงดิน การจัดการน้ า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ โด ยปัญหาน้ าเค็ม
ประชาชนในพื้นท่ีได้มีการสังเกตการรุกของน้ าเค็มร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของปลาที่เข้ามาในพ้ืนที่
คลองกลายช่วงปลายน้ า ในพื้นที่ต าบลสระแก้ว ต าบลกลายและต าบลตลิ่งชัน โดยมีระยะรุก 8-10 
กิโลเมตร โดยต้องการให้ได้รับการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป 

ส่วนที่ ๒ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ความเข้มแข็งของชุมชน คือการแก้ปัญหาและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 

1. ด้านการบริห ารจัดการน้ า ในพ้ืนที่ ต าบลกรุงชิงได้มีการก าหนดข้อบัญญัติของ
หมู่บ้าน โดยผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน โดยได้มีการก าหนดแนวเขตในการปลูกต้นไม้
ในระยะห่างที่เหมาะสม  ส่วนพื้นที่กลางน้ าและปลายน้ าจะมีการบริหารจัดการดูแลเน้นน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคมากกว่าโดยมีอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลในแต่ละต าบล  แต่ในระดับลุ่มน้ า
คลองกลายอยู่ในขั้นศึกษา วางแผนและเสนอโครงการในการจัดการทรัพยากรน้ าในระยะยาว เพ่ือให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ าในระดับจังหวัดพร้อมแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งและการปูองกันน้ าเค็มไปในตัว 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่ว มศึกษาและให้ความส าคัญร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีการ
บริหารจัดการน้ าที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นท่ีต่อไป 

2. ด้านน้ าท่วม มีผลกระทบในทุกต าบลในแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่ต้นน้ า  กลางน้ า ที่มีน้ าไหล
หลากและเชี่ยวกราก และไหลบ่าเข้าท่วมในพ้ืนที่ปลายน้ าพร้ อมทั้งมีน้ าทะเลหนุนอีกด้าน โดยเป็น
การท่วมในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยส่วนมากประชาชนจะมีการช่วยเหลือกันเองในพ้ืนที่ก่อน พร้อมทั้ง
ตรวจเช็คตามสถานีเตือนภัยและ การแจ้งเตือนจาก หน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ ได้แก่  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการสังเกตสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

3. ด้านน้ าเสียจากภาคการเกษตร  ประชาชนในพื้นท่ีเริ่มมีความตระหนักถึงปัญ หาจาก
สารเคมีปุนเบื้อนและจากยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงมากขึ้น โดยเริ่มจากการมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึง
หันมาร่วมจัดการโดยลดปริมาณใช้น้อยลงในระดับครัวเรือนก่อน  แล้วได้มีการศึกษาเรียนรู้จากศูนย์
การเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยใช้เอง จากศูนย์การเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้ในพื้นท่ีและจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ในต าบลสระแก้ว ต าบลตลิ่งชัน 
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4. ด้านดินถล่มและตลิ่งพังในพ้ืนที่  ได้มีมาตรการควบคุมเพ่ือไม่ ให้บุกรุกปุามากขึ้น 
ผ่านขอ้บัญญัติหมู่บ้าน เช่น ต าบลกรุงชิง พร้อมทั้งอาศัยระบบเตือนภัยและฐานข้ อมูลในกรณีเกิดเหตุ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา  ส่วนด้านตลิ่งพังได้มีโครงการสร้างแนวกั้นตลิ่งโดยใช้หิน
เรียงในกล่องตาข่าย ในพ้ืนที่ ต าบลสระแก้ว ต าบลตลิ่งชัน แต่ไม่สามารถลดผลกระทบ ได้หมดจาก
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาที่ส าคัญได้แก่ ต าบลนาเหรง ต าบลนบพิต า ต าบลสระแก้ว ต าบลตลิ่งชัน 

5. ด้านการจัดการประปาภูเขาในพ้ืนที่ แก้ไขปัญหาโดยมีการขุดลอกทรายถมหน้าพื้นที่
ผลิตประปา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบและประชาชนช่วยกันในการขุดลอกคลอง 

6. ด้านปัญหา พ้ืนที่ท ากินในเขตปุาสงวน ได้มีการจัดท าข้อตกร่วมกันกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในการส ารวจที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ ในรูปคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
โดยมีหลักคือ ปูองกันให้ประชาชนสามารถมีที่ดินท ากินได้อย่างปลอดภัย โดยมีได้มีการก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อ ปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกปุาเพ่ิมเติม มีการก าหนดและการควบคุมพ้ืนที่ทั้งด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ 

7. ด้านขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง โดยพื้นที่ท่ีประสบได้แก่ ต าบลนบพิต า ต าบล      
นาเหรง ต าบลตลิ่งชัน ทั้งน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร ส่งผลให้ช่วงหน้าแล้ งตั้งแต่เดือน
มีนาคม-กรกฎาคม ของทุกปี ด้านอุปโภคบริโภคมีการใช้ระบบประปาภูเขาในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง ต าบล
นบพิต าและต าบลนาเหรง ส่วนระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลตลิ่งชัน ต าบลสระแก้วและต าบล
กลาย ส่วนด้านการเกษตร จะใช้น้ าบาดาลและแหล่งน้ าธรรมชาติ โดย น้ าบาดาลจะมีผลกระทบมา
จากการเจาะเ จอหินเลื่อน ส่งผลให้การเจาะไม่ถึงตาน้ า โดยการแก้ปัญหาได้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการช่วยเหลือและแก้ไขไปแล้ว ร้อยละ90 ในพ้ืนที่ต าบลนบพิต า  ส่วนพ้ืนที่ต าบล
ตลิ่งชันแต่ละครัวเรือนจะมีการจัดการและแก้ปัญหากันเอง ส่วนต าบลนาเหรงในพ้ืนที่หมู่ 3 ได้มีการ
จัดการแก้ปัญหาโดยการน าน้ าจากแหล่งอื่น คือในพ้ืนที่หมู่ 7 มาใช้ แต่ยังไม่เพียงพอ โดยมีวิธีแนะน า
โดยการต่อท่อและมีที่พักน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อให้มีการส่งน้ าได้อย่างเพียงพอ ส่วนต าบลกลายได้มีการจัดการ
ช่วยเหลือจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ที่มาช่วยในการให้ความ รู้และร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วได้มีการร่วมกันแก้ปัญหาของ
ประชาชน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าได้   

ส่วนที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   
 ส าหรับกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า ประกอบด้วย การจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  กิจกรรมการจัดท า
ฝายมชีีวิตตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ าและการขุดเจาะบาดาล
ในพ้ืนที่ 

 ๑. กิจกรรมการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 โดยมีการน าเสนอในรูปของฐานข้อมูลแหล่งน้ าแต่ละต าบลและลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
พร้อมทั้งได้จัดท าแผนที่แหล่งน้ าไว้ดังนี้  
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ภาพที่ 23 แสดงข้อมูลแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

ตารางที่ 30 ข้อมูลแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มีแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ประกอบด้วย มีคลอง  จ านวน 
128 สาย หัวย จ านวน 87 ห้วย คู 1 แห่ง หนอง 9 หนอง ส่วนน้ าที่สร้างข้ึ นประกอบด้วย สระเก็บ
น้ า 32 สระ  ฝายน้ าล้น 41 ฝาย บ่อบาดาล 112 บ่อ บ่อน้ าตื้น 17 บ่อ ประปาภูเขา จ านวน      
25 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 46 แห่ง 

 

แหล่งน้ า/ต าบล กรุงชิง นบพิต า นาเหรง*(ม.3) ตลิ่งชัน กลาย สระแก้ว รวม 
คลอง 36 18 2 29 24 19 128 
ห้วย 32 34 2 16 1 2 87 
คู       1     1 
หนอง 1 1   1 2 4 9 
สระเก็บน้ า 4 2   16  3  7  32 
ฝายน้ าล้น 10 1   10 16 4 41 
บ่อบาดาล 1 9 2 22 15 8 57 
บ่อบาดาล**    22 21 12 55 
บ่อน้ าตื้น 2 5     1 9 17 
ประปาภูเขา 16 2 1 4 1 1 25 
ประปาหมู่บ้าน 1 8   16 10 11 46 



107 
 

 

 ๒. กิจกรรมการจัดท าฝายมีชีวิตตามภูมิปัญญาชาวบ้าน  
  โดยได้มีการก าหนดกิจกรรมจัดท าฝายมีชีวิตตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5           
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9-20 มิถุนายน 2559 อาศัยความ
ร่วมมือจากผู้น าในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย ภาค
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน มีวัตถุ ประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เข้มแข็งของชุมชนในการทรัพยากรน้ า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าตลอดจนศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า โดยมี วิทยากรที่ให้ความรู้ประกอบด้วย นายจักรกฤช บริรักษ์  ต าแหน่งสมาชิกสภา
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ  พรหมอินทร์ ต าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล   
นบพิต าและทีมงานจากเครือข่ายฝายมีชีวิตของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข่ายฝายมีชีวิตของ
คลองกรุงชิงในพ้ืนที่ต าบลนบพิต า 
  ๒.๑ ขั้นตอนการจัดท าฝายมีชีวิต 

1. จัดท าเวทีประชาเข้าใจในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัด 
นครศรีธรรมราช โดยได้มีการจัดท าเม่ือวันที่ 9  มิถุนายน  2559 พร้อมลงพื้นที่เพ่ือจัดท าและวางผัง
แบบในการสร้างฝายมีชีวิต 

2. จัดท าพิธีบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางในการจัดท าฝาย โดยได้มีการปักไม้ไผ่และมีการ 
ผูกผ้าสามสีพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ เพ่ือแสดงความเคารพนับถือและขอจัดท าฝายในพื้นที่ เมื่อวันที่      
10 มิถุนายน  2559  

3. จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมตัดไม ้
ไผ่ในพื้นที่และทีมวางโครงสร้างฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 10-11  มิถุนายน  2559 

4. วัสดุที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย ไม่ไผ่ เชือกไยหิน ขนาด 5 มม. กระสอบปุ๋ย  
ทรายและเชือกฟาง  

5. ลงมือปฏิบัติงานด้วยการน าทีมของวิทยากรในพ้ืนที่ โดยการปักโครงสร้างไม้ไผ่ 
ตามแนวผังที่ได้วางไว้ 

6. ประชาชนในพื้นท่ี เจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 และเจ้าหน้าที่ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการท า ขั้นตอนการเลือกวัสดุ การตัดไม่ไผ่ การปัก
ไม้ไผ่ในคลอง การเว้นระยะห่าง ขั้นตอนการผูกเชือกและการใส่ทรายในกระสอบปุ๋ย การวางกระสอบ  

7. รูปแบบโครงสร้างฝายมีชีวิต มีขนาดประมาณ 4x5x1.5 เมตร ประกอบด้วย   
3 ส่วน คือ แนวกลางฝาย แนวกั้นบันไดหน้า- หลังและแนวกั้นตลิ่ง (หูช้าง ) โดยจะมีระยะความยาว
ต่างกัน โดยแนวกลางฝาย มี 2 ช่องหลัก ความยาว ช่องแรกยาว 2 เมตร ช่องสองยาว 3 เมตร (โดย
ช่องสองแบ่งครึ่งเป็น 2 ช่อง) รวมเป็น 5 เมตร ส่วนแนวกั้นบันไดหน้า ความยาวแถวละ 1.5 เมตร มี 
3 แถว รวมเป็น 4.5 เมตร ส่วนบันไดหลัง ความยาวแถวละ 1 เมตร มี 3 แถว รวมเป็น 3 เมตร 
ระยะแนวกั้นตลิ่งระยะกั้นประมาณ 30 เซนติเมตร   
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ภาพที่ 24 กิจกรรมการจัดท าฝายมีชีวิตตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 

โดยระยะเวลาในการท าฝายมีชีวิต 9-19 มิถุนายน 2559  โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่
วันแรกจนถึงปัจจุบันประมาณ 80 คน วัสดุส่วนใหญ่ได้จากในพ้ืนที่ประกอบด้วย ไม้ไผ่จากการบริจาค
โดยใช้แรงงานของคนในพื้นที่ในการตัดและขนส่ง ส่วนทรายจะอาศัยความร่วมมือจากบ่อทรายใน
พ้ืนที่ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ทรายและรถขน ส่วนวัสดุเชือกจะได้จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
และการบริจาคของประชาชนในพื้นท่ี กระสอบจะได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ฝายมีชีวิตคลองกรุงชิง กลุ่ม ซีพี กรุ๊ป  
ปั๊มน้ ามันในพ้ืนที่ และประชาชนในพื้นท่ี ส่วนด้านแรงงาน ได้รับความร่วมมือจากแกนน าหลักในพ้ืนที่
และจากกลุ่มเครือข่ายฝายมีชีวิตคลองกรุงชิง ได้แก่ สจ .จักรกฤช บริรักษ์ นายยงยุทธ พรหมอินทร์ 
และผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 5 หมู่ 4 หมู่ 3 ต าบลนบพิ
ต า และโรงเรียนในพ้ืนที่  โดยจะมีการเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงบ่าย มีประชาชนเข้าร่วม
มากขึ้น เพราะจะว่างจากการท าสวนยางและผลไม้ในช่วงเช้า  
  ๒.๒ วิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการจัดท าฝายมีชีวิตในพ้ืนที่คลองนัน 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เริ่มแรกจะไม่มี
ส่วนร่วมและไม่ให้ความร่วมมือ  เนื่องจากทีมวิทยากรในพื้นที่ท่ีมาให้ความรู้จะเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่มีความมั่นใจในตัวผู้น า รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพ้ืนที่ไม่ได้มีโครงการ
สนับสนุนในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนไม่มีความเชื่อถือในองค์กร แต่เมื่อได้เริ่มท าโครงการทีมวิทยากร
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ได้ทุ่มแรงกายแรงใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีความเชื่อใจ ตลอดจนได้
เข้าใจแนวทางและรูปแบบฝายอย่างถ่ีถ้วน จึงได้มีการให้ความร่วมมือมากขึ้น โดยจากการสังเกตระยะ
หลังๆ ประชาชนจะมีความเต็มใจและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ มีการท าอาหารมากินกันเองในพ้ืนที่
ฝาย จากเริ่มแรกที่มีการสนับสนุนในกิจกรรมโครงการ นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วมมากข้ึนและ
มีการต่อยอดกิจกรรมเพิ่มขึ้น  
  จากการศึกษาได้ถึงรูปแบบการจัดท าฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ โดยการดึงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ในพ้ืนที่มาสอนโดยผู้น าในพื้นท่ีเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้และมีแนวคิดในการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ าของตนเองและชุมชน โดยจากการสังเกตในกิจกรรมนั้น ท าให้ทราบพฤติกรรมของ
ประชาชนใ นพื้นที่ดังนี้  โดยเริ่มตั้งแต่ต้องให้ประชาชนเชื่อและมีความนับถือในตัวผู้น าเป็นส าคัญ 
พร้อมทั้งท าความเข้าใจและให้ความรู้ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เข้าใจทิศทางและรายละเอียดโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อจะได้มีความรู้และมาร่วมกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ว มมากข้ึน 
ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมเป็นเจ้าของ จะส่งผลให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส่วนด้านเครือข่ายมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะการจะท า
กิจกรรมโดยไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ ให้ความรู้ ช่วยด้านแรงงาน วัสดุ อาจ ท าให้กิจกรรมไม่ประสบ
ความส าเร็จได้ เพราะจากการสังเกตเริ่มแรกจะมีเครือข่ายเข้ามาร่วมน้อย (เนื่องจากเดิมชุมชนไม่ค่อย
ให้ความช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอ่ืนมากนัก แต่เครือข่ายด้านผู้น ายังมีความช่วยด้วยความ
เต็มใจ ช่วงหลังจึงมีประชาชนเข้ามาร่วมมาก ) ดังนั้นควรมีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและระดับลุ่มน้ า  ส่วนความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า
นั้น จากผลส าเร็จจากการจัดท าฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ส่งผลให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้สึก
มีความเป็นเจ้าของในผลส าเร็จครั้งนี้ ชุมชนสามารถเข้าใจและพึงพาตนเองได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่อ่ืน ๆ เข้ามาร่วมและมาศึกษาเรียนรู้และจะ
ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับพ้ืนที่ของตนเอง 
 การจัดท าฝายมีชีวิตในปัจจุบันได้มี การศึกษาและได้จัดท าในพ้ืนที่หลายพื้นท่ี ซึ่งส่งผลทั้ง
ผลดีและผลกระทบ ดังนั้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปตามหลักภูมิปัญญาและวิชาการท่ี
ถูกต้อง การด าเนินการดังกล่าวควรต้องน าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าได้รับรู้และ
ให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
 ๓. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน 
  โดยจัดในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยได้มีวิทยากรให้ ความรู้จากส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 6 (ตรัง) ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาสิชล ) ในการจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน รวมทั้งการขุดเจาะน้ าบาดาล
และการรักษาคุณภาพน้ าบาดาล  การปูองกันภัยพิบัติด้านน้ า  พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่
ด้านการจัดการน้ าให้เพียงพอ ด้านการหาแนวทางปูองกันน้ าเค็มรุก โดยร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผ่าน
ผู้น าและภาคประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
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ภาพที่ 25 การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

 คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากประชาชน จ านวน 
400 คน และการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน ๖ คน องค์กรเอกชนในพื้นท่ี และปราชญ์ชาวบ้าน 
จ านวน ๕ คน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  9 หน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๖ คน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านผู้น าชุมชน ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ด้านระบบ
เครือข่าย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านระบบความสัมพันธ์ ด้านการรวมกลุ่ม และ
ด้านการบริหารจัดการ  

ตารางที่ ๓1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑. ด้านผู้น าชุมชน ๓.๖๒ ๐.๘๒ มาก 
๒. ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ๓.๐๗ ๑.๑๔ ปานกลาง 
๓. ด้านระบบเครือข่ายชุมชน ๓.๐๔ ๑.๑๖ ปานกลาง 
๔. ด้านการมีส่วนร่วม ๓.๐๓ ๑.๑๘ ปานกลาง 
๕. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ๓.๐๒ ๑.๒๐ ปานกลาง 
๖. ด้านระบบความสัมพันธ์ ๓.๒๕ ๑.๒๔ ปานกลาง 
๗. ด้านการรวมกลุ่ม ๓.๐๒ ๑.๑๔ ปานกลาง 
๘. ด้านการบริหารจัดการ ๓.๐๙ ๑.๒๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๑๔ ๑.๐๖ ปานกลาง 
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 จากตารางที่ ๓1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค วามเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้น าชุมชน และอยู่ในระดับปานกลาง ๗ ด้าน โดยด้านระบบความสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ด้านระบบเครือข่ายชุมชน ด้าน
การมีสว่นร่วม ด้านการรวมกลุ่ม และด้านกระบวนการเรียนรู้ ตามล าดับ 

ตารางที่ ๓2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านผู้น าชุมชน  

ด้านผู้น าชุมชน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ผู้น ามีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและกล้า

ตัดสินใจเพ่ือชุมชน 
๓.๖๐ ๐.๙๕ มาก 

๒. ผู้น ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสียสละและมีความ
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือชุมชน 

๓.๖๖ ๐.๘๙ มาก 

๓. ผู้น ามีประสบการณ์  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
ทันเหตุการณ์ด้านทรัพยากรน้ า  

๓.๕๐ ๐.๙๐ มาก 

๔. ผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถช่วยเหลือ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๓.๗๑ ๐.๙๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๒ ๐.๘๒ มาก 

 จากตารางที่ ๓2 พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย ผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เ สียสละและมีความ
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือชุมชน มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและกล้าตัดสินใจเพื่อชุมชน 
และมีประสบการณ์  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและทันเหตุการณ์ด้านทรัพยากรน้ า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้น าจะรับรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะจากประ ชาชนมาเป็นอันดับ
แรก โดยมีผู้น าในหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เป็นทางการ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิก และ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้รู้ ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกลุ่มต่ างๆ  โดยจะมีบทบาทในการเป็ นแกนน าในการ
ต่อสู้เพื่อทรัพยากรตั้งแต่ในอดีตท้ังด้านทรัพยากรน้ า ดิน ปุาไม้และที่เก่ียวข้อง โดยมีการยอมรับ 
พร้อมมีผู้น ารุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมในการช่วยกันสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาพื้นที่และมาในรูปของ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งขึ้น เช่น คณะท างานลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จัดตั้ งโดยกรมทรัพยากรน้ า  
ชลประทานท้องถิ่น จัดตั้งโดยกรมชลประทาน ซึ่งผลให้ผู้น าเหล่านี้มีบทบาทในการร่วมเสนอสภาพ
ปัญหา แนวทางแก้ไข ขอเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในเวทีการประชุม ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การรวมตัวกันของคนลุ่มน้ าคลองกลายอีกวิธีที่ได้ผล ให้คนทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มาร่วมพบปะ
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พูดคุยกัน โดยทั้งสองรูปแบบจะมีความรู้เชิงพ้ืนที่ของแต่ละต าบลที่ตนอยู่เป็นอย่างดีพร้อมมีการมอง
ภาพรวมในระดับลุ่มน้ าไปพร้อม ๆ กัน 

ตารางที่ ๓3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านที่ช่วย

ให้ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๙๔ ๑.๑๕ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีการท ากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝัง
จิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 

๓.๐๖ ๑.๑๙ ปานกลาง 

๓. ชุมชนมีความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามและประพฤติปฏิบัติสืบทอด
อย่างยาวนาน 

๓.๑๓ ๑.๒๒ ปานกลาง 

๔. ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

๓.๑๕ ๑.๒๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๗ ๑.๑๔ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๓3 พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๐๗) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดย ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ชุมชนมีความเชื่อ ค่านิยม 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามและประพฤติปฏิบัติสืบทอดอย่าง ยาวนาน  มีการท ากิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง และมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่ช่วยให้ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้น าชุมชนและ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เป็นแกนน าส าคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน โดยมีการเรียนรู้และศึกษาความรู้ และจากประสบการณ์ในอดีต ใน
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าท่ีเกี่ยวโยงกันตั้งแต่น้ า ดิน โดยยึดแนวเกษตรพอเพียงในการจัดการให้
ประชาชนในพื้นท่ีรู้คุณค่าและเผยแพร่ให้ประ ชาชนอื่นมาเรียนรู้ในรูปของโรงเรียนทางธรรมชาติและ
ศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับประเพณี ภูมิปัญญา มีดังนี้ 
  ๑. ประเพณีพ่อท่านกลาย  โดยเป็นประเพณีท่ียึดโยงคนในลุ่มน้ าสาขาคลองกลายตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสี่ของไทยในทุกปี โดยจะมีกิจกรรมประกอบ ด้วย การ
เข้าทรงเจ้า การแสดงมโนราห์  โดยประชาชนให้ความเคารพท่านในฐานะเป็นผู้ดูแลรักษาลุ่มน้ าส่งผล
ให้ลุ่มน้ า สาขาคลองกลายเป็นลุ่มน้ าที่มี  “ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความเชื่อ ” ไม่ให้ชาวบ้าน ทิ้งน้ าเสีย
จากครัวเรือน จากการเลี้ยง หมู เพราะถ้าใครฝุาฝืนได้ท าให้น้ าเสียนั้ น จะมีอันเป็นไป ได้แก่ ปวดท้อง 
หรือเป็นอย่างอ่ืนตามมา โดยประวัติพ่อท่านกลายนั้น นายยงยุทธ  พรหมอินทร์ ได้เล่าให้ฟังว่า       
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“พ่อท่านกลายเป็นอิสลาม โดยท่านเป็นทหารของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาทหารกรุงศรีอยุธยา
ได้ยกทัพมาตียึดเมืองนครศรีธรรมราชไว้ได้ ท่านจึงหนีมาตั้งรกท่ีวัดจันพอ อพยพมากับญาติและทหาร
คนสนิท  ต่อมาทหารกรุงศรีอยุธยาสืบรู้ จึงส่งทหารมา ตีทัพ ส่งผลให้ พ่อท่านกลายได้ย้ายเรื่อยมาจน
มาสิ้นชีวิตในล าน้ ากลาย โดยท่านมีบทบาทในด้านความเชื่อ โดยมีการเล่าให้ฟังว่าถ้วยจานที่
ท ากับข้าวจากรอยมันหมูไม่สามารถ ทิ้งหรือล้างในคลองกลายได้ หรือจะปัสสาวะลงในคลองกลายก็
ไม่ได้ ต้องขออนุญาติ ไม่อย่างนั้นจะมีอันเป็นไป ไม่ว่าจะมีอาการปวดท้องหรืออย่างอ่ืน ๆ ” นอกจากนี้ 
นายนิคม คงทน ได้เล่าให้ฟังว่า “บารมีของพ่อท่านกลาย เป็นที่ยอมรับให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าทิ้ง
น้ าจากการเลี้ยงหมูสู่ คลองกลาย เนื่องจากท่านเป็น มุสลิม เมื่อใครทิ้งน้ าเสียหรือขยะ ลงไปจะเกิดอัน
เป็นไป” 
  ๒. ภูมิปัญญาการท านบ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้ในการกั้นน้ าเพ่ือใช้ในการท านา โดย
มีวัสดุคือดินกับไม้ ท าเป็นแนวกั้นให้มีน้ า คล้ายกับฝายแม้ว แต่ปัจจุบันการท านบได้หายไป เนื่องจา ก
การปรับเปลี่ยนจากการท านาในอดีตมาเป็นการท าสวนยาง สวนทุเรียน  
  ๓. ภูมิปัญญาวังในคลอง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นที่แหล่งสัตว์น้ าและรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติรอบ ๆ  วัง คือ เป็นส่วนที่ลึกในพ้ืนที่ของท้องคลอง ซึ่งแหล่งน้ าธรรมชาติในอดีต
จะมีระดับท้องคลองที่ไม่ เท่ากันจะมีลึกตื้นสลับกัน โดยในที่ลึกชาวบ้านจะเรียกว่า วัง  แต่ปัจจุบันมี
การขุดท้องคลองเสมอกันจากโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ขาดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและขาดความ
ชุมชื้นในพ้ืนที่รอบ ๆ โดยนายจ าเนียร ราชประดิษฐ์ได้เล่าให้ฟังว่า “วังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
และเป็นพื้นท่ีที่รักษาความสมดุลในคลอง แต่ปัจจุบันมีการขุดท้องคลองเสมอกันส่งผลให้ขาดแหล่งที่
อยู่อาศัยของปลาและขาดความชุมชื้นในพื้นท่ี” 
  ๔. ภูมิปัญญาการท านายน้ าท่วมและน้ าแล้ง  โดยเป็นภูมิปัญญาที่มีการยอมรับและมี
การใช้มาจนถึงปัจจุบัน  โดยนายยงยุทธ พรหมอินทร์ ได้เล่าให้ฟัง “มดขนไข่ขึ้นบ้าน ฟันธงแล้วว่าจะ
มีฝนตกน้ าท่วม ถ้าต้นเลาออกดอกท านายได้ว่าฝนจะ ตก ส่วนการขุดบ่อน้ าต้องหาต้นเดือยปล่อง ก่อน 
ซึ่งแสดงว่ามีน้ าเมื่อขุดไปจะเจอน้ า ใต้ต้นจริง โดยปัจจุบันก็ยังใช้กับการเจาะบ่อบาดาลอยู่ ซึ่งก็เป็นไป
ตามนั้นจริง” 
  ๕. ภูมิปัญญาด้านฝายมีชีวิต  เนื่องจากประชาชนมีความตระหนักดีถึงความเดือดร้อน
ด้านแหล่งน้ า  จึงได้มีแนวคิดในการสร้างฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ต าบลนบพิต า ในคลองกรุงชิง โดยการท า
ฝายมีชีวิต เป็นการน านวัตกรรมบวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการใช้ไม่ไผ่ ปักลงในล าคลองท่ีมีสายน้ า
ที่เชี่ยวกราก มัดด้วยเชือก แล้ววางกระสอบทราย ตามจุดต่าง ๆ โดยการออกแบบจะมีเครือข่ายฝายมี
ชีวิตของอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาช่วยออกแบบและแนะน าให้ชาวบ้านร่วมกันท า โดย
แรกเริ่มได้มีการร่วมกันของคนในชุมชนในการจัดการน้ าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อมามีแรง
ต้านจากหน่วยงานต่าง ๆ เพราะเป็นพ้ืนที่ติดเขตอุทยาน จากนั้นชาวบ้านหมู่ที่ 8 และข้างเคียง พร้อม
ด้วยผู้น าชุมชนที่มีบทบาทในหลายๆ ท่าน ได้ร่วมกันเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมในการจัดท าจึงได้
เกิดการสร้างฝายมีชีวิตขึ้นมา  
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ตารางที่ ๓4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านระบบเครือข่ายชุมชน 

ด้านระบบเครือข่ายชุมชน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม/องค์กร

ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
๓.๐๗ ๑.๑๙ ปานกลาง 

๒. เครือข่ายและองค์กรชุมชนได้มีการประสานและ
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมบรรลุตาม
เปูาหมาย  

๓.๐๗ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๓. ชุมชนได้มีการขยายกิจกรรมและเครือข่ายด้าน
ทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 

๓.๐๒ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๔.         เครือข่ายในชุมชนได้มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดมและประสานในการใช้
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณร่วมกัน 

๓.๐๒ ๑.๒๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๔ ๑.๑๖ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๓4 พบว่า ปัจจัยด้านระบบเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดย ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม /องค์กร
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เครือข่ายและองค์กรชุมชนได้มีการ
ประสานและความร่ว มมือในการด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย เครือข่ายในชุมชนได้มีกิจกรรม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดมและประสานในการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณร่วมกัน และชุมชนได้มีการขยายกิจกรรมและเครือข่ายด้านทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 
ตามล าดับ   
 ผลจากการสัม ภาษณ์ พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย มีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน  
ดังนี้ 
  ๑. เครือข่ายเฝูาระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงชิง โดยก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ.2554 
ตอนเกิดภัยจากการรวมตัวของผู้น าทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน โดยช่วงอุทกภัย
ใหญ่ ปี พ.ศ.2554 ได้มีช่วยกันสร้างบ้านผู้ประสบภัย จากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  และ
จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พร้อมทั้งมีภารกิจให้ความรู้ด้านภัยพิบัติทุกประเภทที่ต้องรับมือและเตรียม
ความพร้อม พร้อมทั้งมีการสื่อสารผ่านวิทยุเครื่องแดง  เพ่ือใช้สื่อสารเป็นการร่วมมือร่วมใจข องคนใน
ชุมชนในการช่วยเหลือกัน   
  ๒. กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ าคลองกลาย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ.2542 จากการรวมตัวกัน
เพ่ือต่อต้านโครงการการสร้างเข่ือนเพื่อส่งน้ าให้แก่นิคมอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก  หรือโครงการเซาท์เทิร์นซีย์บอร์ด มากกว่ าที่จะใช้ในการเกษตร   โดยกลุ่ม
ดังกล่าวยังมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือปูองกันและร่วมแก้ปัญหาน้ าในลุ่มน้ า  
  ๓. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ซึ่งได้เกิดข้ึนล่าสุด  เพ่ือแก้ปัญหาที่ดินท ากินท่ี
ไม่มีกรรมสิทธิในพื้นที่กรุงชิงนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอ่ืน  ๆ ดังนี้ กลุ่ มท่องเที่ยวเขาเหล็ก กลุ่มธนาคาร
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ต้นไม้ กลุ่มชมรมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์  และนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายนอกพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์และ
ช่วยเหลือกันในด้านต่าง  ๆ เช่น เครือข่ายของอุตรดิตถ์ เครือข่ายปากมูล เครือข่ายเข่ือนราษรีไศล  ที่
เข้ามาให้ความรู้และร่วมคิดแก่คนในพ้ืนที ่
  4. เครือข่ายในการจัดการลุ่มน้ าคลองกลาย ในระดับ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายน้ า 

ตารางที่ ๓5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านการมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วม   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจและรับรู้ปัญหา

ด้านทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 
๓.๐๗ ๑.๒๔ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีการร่วมกันวางแผน และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า 

๓.๐๓ ๑.๒๑ ปานกลาง 

๓. ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการด้านทรัพยากรน้ า 

๓.๐๔ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๔. ชุมชนมีการร่วมกันในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านทรัพยากรน้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

๒.๙๗ ๑.๒๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๓ ๑.๑๘ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๓5 พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดย ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจและรับรู้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการด้านทรัพยากรน้ า ชุมชนมีการร่วมกันวางแผน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้ า และชุมชนมีการร่วมกันในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ด้านทรัพยากรน้ าอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล
มากกว่าในระดับลุ่มน้ า โดยมีการร่วมคิด ร่วมท า ในการจัดการดูแล ร่วมพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง 
ตลอดจนระบบประปาร่วมกัน มีการประชุมผู้น าชาวบ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน เ พ่ือสอบถามปัญหาและ
สาเหตุ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา หาจุดร่วมของปัญหาแต่ละปัญหา เพื่อรวบรวมเป็นปัญหาหลักของ
ต าบล ในรูปแบบประชาคมหมู่บ้าน ส่วนระดับลุ่มน้ า ให้ผู้น าเป็นตัวแทนในการให้ประเด็นปัญหา และ
ร่วมท าแผนงาน โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา   
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ตารางที่ ๓6 ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓.๐๓ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๒. ชุมชนได้ก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

๓.๐๗ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๓. ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๒.๙๗ ๑.๒๑ ปานกลาง 

๔. ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ง
กันและกันอย่างสม่ าเสมอ  

๓.๐๐ ๑.๒๔ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๒ ๑.๒๐ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๓6 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๐๒) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดย ชุมชนได้ก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ และ
ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า มีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่อ งทางชุมชน โดยผ่านผู้น าเป็นหลัก 
เพ่ือน าไปเผยแพร่ระดับหมู่บ้านต่อไป โดยได้มีการร่วมคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ กันระดับหมู่บ้านทั้ง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยเน้นการให้ ความรู้ครบวงจร ตั้งแต่น้ า ดิน ปุา อาชีพ ด้านการเกษตร 
การท าบัญชีครัวเรือน การสร้างฝายในพ้ืนที่ ฯลฯ  

ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านระบบความสัมพันธ์ 

ด้านระบบความสัมพันธ์   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

๑. สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ ๓.๒๔ ๑.๒๗ ปานกลาง 
๒. ชุมชนมีความผูกพัน เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓.๒๒ ๑.๒๙ ปานกลาง 
๓. ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
๓.๑๓ ๑.๒๕ ปานกลาง 

๔. ชุมชนให้ความส าคัญและเคารพ ยกย่อง นับถือผู้อาวุโส 
ผู้น าและผู้สูงอายุ 

๓.๔๐ ๑.๓๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๕ ๑.๒๔ ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 37 พบว่า ปัจจัยด้านระบบความสัมพันธ์ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดย ชุมชนให้ความส าคัญและเคารพ ยกย่อง นับถือผู้
อาวุโส ผู้น าและผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็น
เครือญาติ ชุมชนมีความผูกพัน เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และชุมชนมีการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า สาขาคลองกลายส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์
เป็นเครือญาติ โดยคนส่วนใหญ่จะเป็นคนพ้ืนเพเดิม โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการเคารพผู้อาวุโส 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านการรวมกลุ่ม 

ด้านการรวมกลุ่ม   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ จ านวนมาก

และหลากหลาย 
๓.๐๒ ๑.๑๗ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
อย่างสม่ าเสมอ 

๒.๙๙ ๑.๒๓ ปานกลาง 

๓. การรวมกลุ่มของชุมชนเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๐๔ ๑.๒๐ ปานกลาง 

๔. สมาชิกของกลุ่มมีความรู้สึกรับรู้ปัญหาและร่วม
แก้ปัญหาในฐานะเจ้าของร่วมกัน 

๓.๐๕ ๑.๒๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๒ ๑.๑๔ ปานกลาง 

 จากตารางที่ 38 พบว่า ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๐๒) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน กลางทุกข้อ โดย สมาชิกของกลุ่มมีความรู้สึกรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหา
ในฐานะเจ้าของร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การรวมกลุ่มของชุมชนเกิดจากการมี
วัตถุประสงค์ เปูาหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ จ านวนมาก
และหลากหลาย และชุมชนมี การรวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  
 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ระดับ
ชุมชน และระดับต าบล ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมหลายๆ กลุ่ม ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร กลุ่มด้าน
สิ่งแวดล้อม  กลุ่มด้าน ที่ดินท ากิน กลุ่มด้านการอนุรักษ์ต้นน้ าคลองกลาย กลุ่มเฝูาระวังภัย ฯลฯ  
โดยรวมกลุ่มผ่านเวทีประชาคม และผ่านผู้น า  
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ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
๑. ชุมชนมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน สอดคล้อง

กับความต้องการของสมาชิก 
๓.๑๖ ๑.๒๙ ปานกลาง 

๒. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและ
กิจกรรมที่ด าเนินการในชุมชน 

๓.๐๒ ๑.๒๑ ปานกลาง 

๓. ชุมชนได้มีการจัดตั้งองค์กร คณะท างานและมี
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม 

๓.๐๙ ๑.๒๘ ปานกลาง 

๔. ชุมชนได้มีการจัดตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา 
ข้อตกลงร่วมกันในการคิด วางแผน ตัดสินใจและ
ประเมินผล 

๓.๐๙ ๑.๓๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๙ ๑.๒๑ ปานกลาง 

 จากตารางที่  39 พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดย ชุมชนมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน สอดคล้องกั บ
ความต้องการของสมาชิก รองลงมา คือ ชุมชนได้มีการจัดตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง
ร่วมกันในการคิด วางแผน ตัดสินใจและประเมินผล ชุมชนได้มีการจัดตั้งองค์กร คณะท างานและมี
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม และชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่
ด าเนินการในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีจะเน้นการจัดการช่วยเหลือตัวเอง
ระดับครัวเรือนก่อน  แล้วจึงร่วมจัดการระดับชุมชน โดยมองทุกมิติตั้งแต่ดิน น้ า  ปุาและทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง แต่ประเด็นส าคัญในการจัดการ คือ ควรสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก เรื่องน้ า เพื่อจะ
ได้ร่วมกันจัดการน้ าได้ในชุมชน 
 

ตอนที่ 4 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

  
 คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนารูปแบบ และการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ ๑, ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ มาสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  
 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขา คลองกลาย ได้มีการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า และรูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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  ๑. ปริศนา เบญจาทิกุล .(2549 ) ได้ศึกษา รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ต าบลหนองบัง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  มีองค์ประกอบด้วย ด้านการสร้างกลุ่ม 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสร้างและขยายเครือข่ายและด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีขั้นตอน
ในการประเมินปัญหาแล้วหาวิธีการแก้ไข โดยการให้ความรู้ จัดการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมจัดท าแผน ก าหนดกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม   
  2. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์.(2552) ได้เสนอรูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบ
การมีส่วนร่วม  โดยมองในรูปหลักการ  กระบวนการมีส่วนร่วม กลไกการเรียนรู้ โดยจัดเป็นแผนงาน
ระดับลุ่มน้ า และกระบวนการปฏิบัติ ตั้งแต่วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
  3. วิทยา จันทร์ แดง .(2554) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน  โดยน าเสนอรูปแบบ
เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนไว้ดังนี้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ระบบสนับสนุนด้านการฟื้นฟูชุมชน 
ด้านการปรับตัวของชุมชน ด้านการด ารงอยู่ของชุมชน  และระบบสนับสนุน ด้านความรู้ ด้านข้อมูล 
ด้านความสัมพันธ์ภายในชุมชน 
  4. สมบูรณ์ ธรรมลังกา .(2555) ได้ศึกษารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยมองเป็นฐานภูมิปัญญาใน  8 ด้าน คือ ด้านผู้น า ด้านการรวมกลุ่ม ด้าน
การบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้าง
จิตส านักรักถ่ินฐานของคนในชุมชน  และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 กิจกรรม คือ การ
เตรียมคน ก าหนดประเด็นปัญหา ด าเนินกิจกรรมสาธารณะ ขยายความร่วมมือ  และตัวชี้วัดที่ชุมชน
เข้มแข็ง 6 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองก าร
ปกครอง ด้านองค์กรชุมชน  
  5. แก้ว สังข์ชูและคณะ .(2556) ได้ศึกษา การบริหารจัดการน้ า ตามวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่การแก้ปัญหาภัยพิบัติ สังคม เศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากร จังหวัด
พัทลุง โดยเป็นรูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการน้ า  ตามวิถีวัฒนธรรม ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญในด้านข้อมูลพื้นฐาน  วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS  ศึกษาสภาพปัญหา
และล าดับความส าคัญของปัญหาชุมชน จัดท าผังทรัพยากรและผังชุมชน ปฏิทินการผลิต  การ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดิน ส ารวจพื้นที่แหล่งน้ า โดยระบุพิกัด ขนาด ต้นก าเนิด การไ หลของน้ า  
ปัญหา แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายต าบล แล้วสรุปในภาพรวมเป็นลุ่มน้ า ในรูปของ
แนวโน้มในอนาคต  
  ๖. อินทนันท์ จันปวนหาร .(2557) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าที่
เหมาะสมส าหรับลุ่มน้ าขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย โดยใช้แนวคิดด้านการจัดการทรั พยากรน้ าที่
สอดคล้องตามหลักกฎหมาย นโยบายและแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย บริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพการจัดการทรัพยากร
น้ าของลุ่มน้ าในปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไข การมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย เป็นรูปแบบการจัดกา รที่มี
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ องค์ประกอบเชิงปัจจัย(ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ) องค์ประกอบ
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เชิงกระบวนการ (การพัฒนาทีมงานพ่ีเลี้ยง การพัฒนาองค์กร แผนแม่บท โครงการต้นแบบ การ
พัฒนาเครือข่าย การประเมินผล ) และกลไกการขับเคลื่อน (คณะท างาน องค์กรลุ่มน้ า แผนแม่บท 
งบประมาณสนับสนุน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือประเมินผล) 
 จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ ๑ บริบทของชุมชน และการจัดการน้ าของชุมชน 
ตอนที่ ๒ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และตอนที่ ๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจั ดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย สามารถ
สรุปหลักของความเข้มแข็งและการจัดการน้ าของชุมชน ได้ดังนี้ ๑) ด้านขององค์ประกอบของความ
เข้มแข็ง ๒) ด้านขั้นตอนความเข้มแข็ง ๓) ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์และวิธีการ ๔) ด้านระบบ
สนับสนุน ๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างควา มเข้มแข็ง ๖) ด้านการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการน้ า 
๗) ด้านการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ๘) ด้านการศึกษากายภาพและการเปลี่ยนแปลงของแหล่ง
น้ า และ ๘) ด้านการหาแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ  
 โดยจากแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์กับรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดย
การมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย ผสมผสานร่วมกัน  โดยได้
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS  และรวบรวมการจัดการน้ าชุมชนในปัจจุบันร่วมกับมาตรการที่ชุมชน
ต้องการ โดยน ากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอนมาเป็นโครงสร้างหลัก ส่งผลให้เกิด
รูปแบบ ๓ ขัน้ตอน ดังนี้ 

 วิเคราะห์ SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพ้ืนที่ปุาครอบคลุม ร้อยละ 60  

ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เหมาะแก่การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้ง 

ต้นน้ าถึงปลายน้ า ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง มีน้ าตกในพ้ืนที่หลายแห่ง และมีหาดทรายใน
พ้ืนที่ปลายน้ า 

3. มีสภาพอากาศที่เหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการเกษตรและการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่หลากหลาย ประกอบด้วย ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากร 

แร่และทราย 
5. เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประกอบด้วย ทุเรียน ยางพารา ยาเส้นและผลไม้อ่ืน ๆ 
6. มีประเพณีด้านการจัดการน้ าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณี 

พ่อท่านกลายในทุกปี (โดยเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวลุ่มน้ ากลายในการร่วมกันรักษาลุ่มน้ า คลอง
กลาย) โดยมีศาลาพ่อท่านตลอดถนนตามแนวลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลายในการจัดการน้ า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  
การส่งเสริมการสร้างฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ การท านบในอดีต  

8. มีเครือข่ายลุ่มน้ า/คณะท างานในรูปของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันสร้างและเปิดเวท ี
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ในการพูดคุย สภาพปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน 
9. มีการจัดตั้งองค์กรด้านสังคมและเครือข่ายในพ้ืนที่แต่ละต าบล ในด้านการจัดการ 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
10.  ผู้น ามีความตระหนักและร่วมกันในการร่วมกันแก้ไขการจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ า 

มากขึ้น 
11.  ประชาชนในพื้นเปิดรับและมีความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐมากข้ึนในการ 

แก้ปัญหา 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ประสบปัญหาอุทกภัยและดินถล่มทีรุ่นแรงในอันดับต้นๆ ของภาคใต้ เนื่องจาก 
สภาพพ้ืนที่ลาดชันสูง ส่งผลให้มีน้ าไหลหลากที่รุนแรงในช่วงฤดูฝน 

2. ขาดการกักเก็บแหล่งน้ าไว้ในพ้ืนที่ โดยช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ ามากน้ าไหลสู่ทะเลเสีย 
เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

3. ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยปี  
2559 ประสบปัญหาต่อพ้ืนที่การเกษตรอย่างมาก 

4. สภาพดินในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปุนทราย ส่งผลต่อพังทลายของดินและริมตลิ่ง   
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 

5. ลักษณะของล าน้ าคลองกลาย มีการเปลี่ยนทางน้ าเกิดขึ้นทั้งลุ่มน้ า ส่งผลต่อการ 
พังทลายและเกิดพ้ืนที่งอกของแนวตลิ่งสลับกัน ส่งผลต่อพ้ืนที่ท ากินของประชาชนในพื้นท่ี 

6. ประสบปัญหาการรุกของน้ าเค็มอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 8-10 กิโลเมตร และเพ่ิม 
ความยาวมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 

7. ประสบปัญหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ าถึงกลางน้ า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ 
เป็นชั้นหิน ไม่มีแอ่งน้ าบาดาลในพื้นที่  

8. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มในระดับลุ่มน้ า ส่งผลต่อการพัฒนาและการแก้ไข 
ในระดับลุ่มน้ า 

9. ประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการและใจร้อนในการแก้ปัญหา (แต่เนื่องจากได้รับ 
ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง) โดยต้องการโครงการขนาดใหญ่และแก้ปัญหาได้ทันที  

10.  ประชาชนในพื้นท่ีบางพ้ืนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากปัญหาที่มี 
โครงการสร้างเขื่อนในอดีต  

11.  ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาระดับ 
ลุ่มน้ า โดยมองประเด็นชุมชนตนเองเป็นหลักก่อน 

 โอกาส (Opportunities) 
1. มีหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจและเข้าใจร่วมช่วยเหลือในการจัดการน้ าใน 
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พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลอง กลายมากขึ้น ทั้งด้านการจัดการน้ า  ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้
และความต้องการของชุมชน ตลอดจนพัฒนาเป็นโครงการในพื้นท่ี 

2. นโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการจัดการน้ าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ตั้งแต่ 
น้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
ทัง้ภูมิภาคและท้องถิ่น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรด้านการขาดแคลนน้ า ปูอ งกันอุทกภัย การเสริมระบบ
นิเวศน์และการผลักดันน้ าเค็ม  

3. สามารถผลักดันเป็นแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เนื่องจาก 
ปัจจุบันจังหวัด นครศรีธรรมราชมีปริมาณน้ าใช้ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง โดยปี 2559 ที่ผ่านมาได้
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

4. มีการเปิดเวทีให้แก่ภาคประชาชนในการร่วมเสนอประเด็นปัญหาของชุมชนในแต่ละ 
พ้ืนที่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขและร่วมเสนอแผนงานโครงการผ่านหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ าในพื้นที่
ในทุก ๆ ปี 

5. มีโครงการชลประทานท้องถิ่นในพื้นที่ ในระยะ 3 ปี เพื่อร่วมท าความเข้าใจของผู้น า 
ชุมชน ให้ความรู้ และสะท้อนสภาพปัญหาในพื้นที่และร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ส่งผลต่อการต่อ
ยอดให้มีโครงการในการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ าต่อไป 
  6. มีคณะท างานงานลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย แต่งตั้งโดยกรมทรัพยากรน้ าในการท า
หน้าที่ ในการเสนอสภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไขและเสนอโครงการต่าง ๆ  ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ
ร่วมกัน 

  อุปสรรค (Threat) 
  1.  มาตรการโดยการใช้กฎหมายด้านทรัพยากร ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังใน 
พ้ืนที่  

2.  ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆและองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นร่วมกันอย่างจริงจัง 

3.  ความจ ากัดของงบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลต่อ 
ความต่อเนื่องของการจัดการในพื้นท่ี 
  4.  มีกลุ่มธุรกิจใช้ทรัพยากรอย่างขาดจิตส านึก ตลอดจนการขาดการควบคุมอย่าง 
จริงจังทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นท่ี 

5.  ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้ชุมชนในการให้ความส าคัญเชิง 
ระบบลุ่มน้ า  
 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ     
ทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มี  ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. ด้านการเตรียมการ 
   ๑.๑ ศึกษาบริบทชุมชน 
   ๑.๒ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
   ๑.๓ รู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การเรียนรู้ 
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   ๑.๔ เข้าใจลักษณะพ้ืนทีท่างกายภาพของลุ่มน้ า 
 
  ๒. ด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๒.๑ ด้านประเด็นปัญหาของชุมชน  
    ๑) ปัญหาด้านการจัดการน้ า  
    ๒) ปัญหาด้านน้ าท่วม  
    ๓) ปัญหาขาดแคลนน้ า  
    ๔) ปัญหาด้านพังทลายของดิน  
    ๕) ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม  
    ๖) ปัญหาน้ าเสียจากสารเคมีทางการเกษตร 
    ๗) ปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ท ากิน  
   ๒.๒ มาตรการจัดการพึ่งพาตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชน 
    ๑) ด้านการจัดการน้ า  
      -  ประชาชนจะมีการช่วยเหลือกันเองในพ้ืนที่ก่อน  
      -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่หลักในการดูแลการบริหารจัดการน้ า
      - มีการก าหนดข้อบัญญัติของหมู่บ้าน ในการควบคุมการจัดการน้ าในพื้นที่  
      -  มีเครือข่าย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการร่วมกันจัดการทรัพยากรน้ าและแก้ไขสภาพปัญหา  
     - มีคณะท างานลุ่มน้ าสาขาคลองกลายในแต่ละต าบล 
     - มีเครือข่ายชลประทานท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 
    ๒) ด้านน้ าท่วม 
      -  มีการรับฟังข่าวสารเตือนภัยจากสื่อต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา 
      - มีเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นท่ี โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ า 
      - มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการบัญชาการและช่วยเหลือ 
      -  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสังเกตภัยเกี่ยวกับน้ าท่วม  
      -  มีการจัดการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นระดับชุมชม 
      - ประชาชนมีความเข้าใจและรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าท่วม  
      - มีการกิจกรรมในการขุดลอกคูคลองและพัฒนาท้องถิ่นในวันส าคัญต่าง ๆ  
    ๓) ด้านขาดแคลนน้ า 
      - มีการขุดลอกทรายที่ถมหน้าพื้นที่แหล่งผลิตประปาภูเขา 
      -  มีการขอความร่วมมือช่วยเหลือในการส่งน้ าร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน 
      -  มีการขุดบ่อบาดาลรองรับในการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
      - มีการร่วมกันจัดท าฝายชะลอน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ในช่วงฤดูแล้ง 
    ๔) ด้านพังทลายของดิน   
      -  มีมาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้บุกรุกปุามากขึ้น ผ่านข้อบัญญัติหมู่บ้าน  
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      -  มีการใช้ฐานข้อมูลและมีระบบเตือนภัยและสถานีเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยง
       - มีโครงการสร้างแนวกั้นตลิ่งโดยใช้หินเรียงในกล่องตาข่าย 
    5) ด้านการรุกล้ าของน้ าเค็ม 
      -  มีการสังเกตช่วงของน้ าเค็มรุกและเก็บข้อมูลระยะการรุกในแต่ละพ้ืนที่ 
    6) ด้านน้ าเสียจากภาคการเกษตร   
      -  ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาจากสารเคมีปุนเปื้อนจากการเกษตร  
      -  ประชาชนเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อตนเองและพ้ืนที่เกษตร  
      -  ประชาชนมาเริ่มจัดการโดยลดปริมาณสารเคมีให้น้อยลงในระดับ
ครัวเรือน   
      -  มีการศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์และผลิตปุ๋ยใช้เองจากศูนย์การ
เรียนรู้ 
    ๗) ด้านปัญหาด้านการจัดการพ้ืนที่ท ากิน  
      -  มีการจัดท าข้อตกร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนที่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ เพ่ือปูองกันการบุกรุกเพ่ิมของประชาชน  

   ๒.๓ มาตรการ/วิธีการพัฒนาทางเลือกโดยชุมชน 
1) ก าหนดแผนรองรับการจัดการลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนให้เป็นแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) จัดตั้งในรูปเครือข่าย องค์กร คณะกรรมการ อย่างเป็นรูปธรรมและก าหนด 

บทบาทหน้าที่ หรือใช้กลไกภาครัฐที่มีอยู่ เช่น คณะท างานลุ่มน้ าฯ ชลประทานท้องถิ่น  
4) ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ร่วมกัน 

อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามสภาพปัญหาที่เกิด โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 
5) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่รวมตัวอย่างชัดเจน เน้นประเด็นเรื่องน้ าโดยเฉพาะ 

ได้แก่ การใช้น้ า จัดสรรแบ่งปันน้ า ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ประสานหน่วยงานรัฐ พบปะแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน  

6) ก าหนด กฎ กติกา หลักเกณฑ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น 
ระบบ ประกอบด้วย ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรแร่ และทราย  ทรัพยากรปุาไม้  การจัดการพ้ืนที่ท ากิน  
ร่วมกันเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรและบังคับใช้อย่างเสมอภาค 

7) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ า พืชที่ปลูก การ 
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการพ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่ปุา ข้อมูลน้ าฝน ข้อมูลน้ าท่า ข้อมูลภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

8)  ก าหนดแนวทางบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรใน 
พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่กลางน้ าได้แก่ ต าบลนบพิต าและต าบลนาเหรง  

9)  ก าหนดแนวทางและปูองกันปัญหาน้ าท่วมในระยะยาว ในพื้นที่ในช่วง    
ต าบลกรุงชิง ซึ่งประสบปัญหาน้ าท่วมไหลหลากร่วมกับดินถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างรุนแรง  

10)  ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาดินถล่มและตลิ่งพัง เนื่องจากประสบปัญหาอย่าง 
รนุแรง ในพื้นที่ต าบลกรุงชิง ต าบลนาเหรง ต าบลนบพิต า ต าบลสระแก้วและต าบลตลิ่งชัน  

11)  จัดท าแผนงานในการแก้ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม โดยการท าฝายน้ าล้น 
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เป็นขั้นบันได ในพ้ืนที่ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย จ านวน 5 ตัว โดยพื้นที่ท่ีเหมาะสม  ได้แก่ พ้ืนที่
หมู่ที่ 4 ต าบลกลาย เป็นพ้ืนทีท่ีแ่คบที่สุดระยะยาว 120 เมตร 

12)  เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เพื่อแก้ปัญหาการ          
ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

13)  เพ่ิมและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคอย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่ 
ระบบประปา บาดาล รวมทั้งระบบส่งน้ าในพื้นที่ 

14)  ส่งเสริมการจัดท าฝายชะลอการไหลร่วมกับการขุดลอกคลองด้วยเพื่อรักษา 
ความชุ่มชื้นในพ้ืนที ่ 

15)  จัดท าฝายน้ าล้นเป็นขั้นบันไดเพ่ือใช้ในการกับเก็บน้ า รักษาความสมดุล  
และปูองกันการรุกน้ าเค็ม ตลอดจนการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

16)  ส่งเสริมการจัดท าฝายมีชีวิตในพ้ืนที่และขยายเครือข่ายความร่วมมือทุก 
ภาคส่วน 

17)  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านน้ าประปา บาดาล คุณภาพน้ า (เพ่ือแก้ปัญหาการขาด 
แคลนน้ าและคุณภาพน้ าชั้นใต้ดินเสีย เช่นน้ าแดง บูด มีสนิม 

18)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ ในการใช้น้ า การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

19)  ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าให้แก่ชุมชนอย่าง 
สม่ าเสมอ  

20)  ประสานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างเครือข่าย องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

21)  ก าหนดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน  
ได้แก่ การจัดท าฝายชะลอน้ า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ การท าความสะอาดบริเวณแหล่งน้ า 

22)  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
ประเพณีพ่อท่านกลาย ภูมิปัญญาฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาวังในคลอง ภูมิปัญญาการท านบ ภูมิปัญญา
การท านายน้ าท่วมและน้ าแล้ง  

23)  สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  

   ๒.4 การก าหนดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
    กิจกรรมทางเลือกชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมที่จัดในโครงการและแผนงานใน
การแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังนี้ 
    1) การจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
     2) กิจกรรมการจัดท าฝายชะลอน้ าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน  
  

  ๓. ด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
   ๓.๑ ขยายเครือข่ายระดับต าบลร่วมกัน 
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   ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับลุ่มน้ า 
   3.3 ขยายความร่วมระดับชุมชนและหน่วยงานภายนอกด้านทรัพยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้อง 
 โดยสามารถวิเคราะห์กระบวนการสู่การค้นพบรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

การก าหนด 
ประเด็นปัญหาของชุมชน

และพัฒนาทางเลือก 

ด้านการเตรียมการ 
 

การก าหนดกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน 

 

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

มาตรการจัดการพ่ึงพา
ตนเองและการแก้ปัญหา

ของชุมชน 

การขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

 
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

มาตรการ/วิธีการพัฒนา
ทางเลือกโดยชุมชน 
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ตอนที่ ๕ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 

 

 ส าหรับการวิจัยนี้ได้ก าหนดสมมติฐาน คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย ได้แก่ ผู้น าชุมชน  วัฒนธรรม ภูมิปัญญ าชุมชน  ระบบเครือข่าย
ชุมชน การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ ระบบความสัมพันธ์ การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการ ส่งผล
ต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ผลปรากฏดังตารางที่ ๔0  

ตารางที่ ๔0 การวิเคราะห์พหุคูณ (Multiple Regression) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ ๐.๔๒๖  ๔.๙๐๑  
ด้านผู้น าชุมชน ๐.๑๑๓ ๐.๐๙๖ ๔.๐๑๖*** ๐.๐๐๐ 
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ๐.๑๑๑ ๐.๑๓๑ ๒.๒๓๐* ๐.๐๒๖ 
ด้านระบบเครือข่ายชุมชน ๐.๑๙๔ ๐.๒๓๔ ๓.๗๙๒*** ๐.๐๐๐ 
ด้านการมีส่วนร่วม ๐.๑๒๔ ๐.๑๕๒ ๒.๔๘๔* ๐.๐๑๓ 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ๐.๑๔๐ ๐.๑๗๔ ๒.๘๑๑** ๐.๐๐๕ 
ด้านระบบความสัมพันธ์ ๐.๐๙๘ ๐.๑๒๗ ๒.๑๑๖* ๐.๐๓๕ 
ด้านการรวมกลุ่ม ๐.๐๓๗ ๐.๐๔๔ ๐.๕๙๖ ๐.๕๕๑ 
ด้านการบริหารจัดการ ๐.๑๐๐ ๐.๑๒๖ ๑.๘๗๑ ๐.๐๖๒ 
R = ๐.๙๒๔, R๒ = ๐.๘๕๓ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ 

 จากตารางที่ ๔0 พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน และด้านระบบเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๐๑ ด้านกระบวนการเรียนรู้ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าคลอ งกลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และด้านด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน  
ด้านการมีส่วนร่วมและด้านระบบความสัมพันธ์ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ
ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านการรวมกลุ่ม 
และด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอผลการวิจัย
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บริบทชุมชนและการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  

  ๑.๑ ความเป็นมาของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ..ผลการศึกษา ต้นน้ าเกิดจากเขาหลวง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ในพื้นที่ต าบลกรุงชิง  ต าบลนบพิต า  ต าบลนาเหรง ต าบลตลิ่งชัน  ต าบล
สระแก้ว และต าบลกลาย โดยมีระยะทาง ประมาณ   76 กิโลเมตร จากต้นน้ าเทือกเขาหลวงล งไปสู่
ปลายน้ าที่ปากน้ ากลาย  สภาพในอดีตมีน้ าใสสะอาดเป็นแหล่งขนส่งสินค้าที่ส าคัญทางการเกษตรของ
จังหวัดนครศรีธรรม ราช วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนลุ่มน้ า อาศัยการเรือหางยาว เรือถ่อและ ผูกแพไม้ไผ่
เพ่ือล่องไ ปตามล าน้ าไปออกท่ีปากน้ ากลาย เพ่ือไปแลกสินค้าซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างมีความสุข
ตลอดมา  โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ มาก ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ลักษณะ
พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีความลาดชันมากตั้งแต่เทือกเขาหลวงจนถึง ปากน้ ากลาย ท าให้มีกระแส น้ าที่ไหลแรง
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลต่อล าน้ าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ในทุกครั้ง ซ่ึงเป็นที่มาของชื่อคลองกลาย  
  ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ผลการศึกษา พบว่า สภาพลุ่มน้ ามี 
การเปลี่ยน แปลงไปจากอดีตมาก โดยเกิดข้ึนจากสภาพทางธรรมชาติและฝีมือมนุษย์เป็นหลัก  จาก
ธรรมชาติเกิดจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย วาตภัยในพื้นท่ี และอุทกภัยตามมาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางของล าน้ า  กระทบต่อ ตลิ่งพังและพ้ืนดินงอกในบางพ้ืนที่  ส่วนจากฝีมือการท าลายของ
มนุษย์ เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ทั้งด้านทรัพยากรปุาไม้ และแร่ธาตุ ตลอดจนทราย จึงมีการ
มาท าธุรกิจจากกลุ่มทุนต่าง ๆ โดยเริ่มแรกมีการตัดไม้เพ่ือส่งโรงเลื่อยในพื้นท่ี ต่อมามีการท าเหมืองแร่
ในพ้ืนที่ต้นน้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปล่อยน้ าเสียและตะกอน ดินที่เหมืองแร่ไม่มีควา มต้องการไหลสู่
ล าน้ า ประกอบกับการท าบ่ อทรายในพ้ืนที่จากภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่กลางน้ าและปลายน้ า 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านความเสื่อมโทรมของปุาในพ้ืนที่ ที่ได้มีการจับจองพ้ืนที่ เพ่ือท าการเกษตร
เชิงเดียวเป็นหลักส่งผล กระทบต่อเนื่องในหลาย ๆ  ด้านตามมา   ส่วนปลายน้ าปั จจุบันได้เกิดปัญหา
น้ าเค็มรุกในพ้ืนที่นับว่าเป็นปัญหาอีกด้านท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทางการเกษตร  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละ ปีดังนี้ ปี พ.ศ. 2505 ได้เกิดวาตภัยในพื้นท่ี  ปี พ.ศ. 2499-2510 ภาครัฐให้
สัมปทานเหมืองแร่เขาเหล็ก ปี พ.ศ.2517  เกิดการให้สัมปทานปุาไม้และก ารท าไร่เลื่อนลอย ส่วนปี 
พ.ศ. 2531 มีเหตุการณ์พายุเกย์ ปี  พ.ศ.2536 รัฐบาลได้วางแผนให้คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งภาคใต้ โดยตั้งอนุกรรมการจัดหาแหล่งน้ า  ปี พ.ศ.2539 กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบในโครงการจัดหาแหล่งน้ าดิบส าหรับ โครงการตาม
แผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้  ปี พ.ศ. 2547 เกิดการคัดค้านของประชาชนในพื้นท่ีในการ
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ก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองกลายและปี พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกการด าเนินโครงการ
เขื่อนคลองกลาย ต่อมาปี พ.ศ.2554 มีเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่  และปี พ.ศ.2559 ประชาชนในพื้นท่ี
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างมาก โดยแต่ละครั้งที่เกิดเหตุส่งผลให้มีความหนักเบาไม่เหมือนกัน 

  ๑.๓ สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย          
ผลการศึกษา พบว่า ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพื้นที่ประกอบด้ว ย 
ปัญหาด้านการจัดการปริมาณน้ า  ปัญหาด้าน อุทกภัย  ปัญหาขาดแคลนน้ า ปัญหา พังทลายของดิน  
ปัญหาน้ าเสียจากสารเคมีทางการเกษตร ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม ปัญหาการขุดเจาะน้ าบาดาล ปัญหา
สภาพดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า ปัญหาลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชัน ปัญหาคลองสายย่อยในพื้นท่ีมี ระดับ
ที่สูงกว่าลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  ปัญหาพ้ืนที่กักเก็บน้ าในลุ่มน้ ามีน้อย ปัญหาการจัดการพ้ืนที่ท ากิน 
ปัญหาการขาดความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นท่ี  โดยจากการล าดับความส าคัญของ
สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชนในประเด็นหลักจากประชาชน สามารถเรียงตามล าดั บใน   
4 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  
   ๑.๓.๑ ปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีทั้งลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ตั้งแต่โซนต้นน้ าถึง
ปลายน้ า โดยได้รับผลกระทบจาก ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งแหล่งน้ าใน พ้ืนที่ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอและระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลงและมีการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้นในพ้ืนที่ ส่งผลต่อการ
ขาดแคลนน้ าในพื้นที ่จากการส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาการขาดแคลนน้ าและ ความเพียงพอในการใช้
น้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  พบว่า จ านวนหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
คลองกลายใน 6 ต าบล 2 อ าเภอ 53 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและ ไม่มีน้ า
เพียงพอต่อการท าการเกษตร ในพ้ืนที่ จ านวน 36 หมู่บ้าน น้ าอุปโภคบริโภค ที่ประสบปัญหามีน้ าไม่
เพียงพอ จ านวน 39 หมู่บ้าน โดยช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเกือบทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดย
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา จ านวน 43 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมมากท่ีสุด  
   ๑.๓.๒ ปัญหาพังทลายของดิน แบ่งสภาพปัญหาเป็น 2 ลักษณะ คือ ดินถล่มใน
พ้ืนที่ต้นน้ า และตลิ่งพังในพ้ืนที่ตลอดแนวคลองกลาย สาเหตุ เนื่องมาจากสภาพดินในพื้นท่ีต้นน้ า
ประกอบด้วยหินชนิดต่าง ๆ สลับกับดินที่ตื้น บ้าง ลึกบ้าง ตามลักษณะข องหิน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชุดดินที่ 62 ส่งผลต่อการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายไม่เหมาะกับการท าการเกษตร และผลพวงจาก
การท าลายทรัพยากรในพ้ืนที่ทั้งด้านสัมปทานปุาไม้ในอดีต การท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ การขุดทรายใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าและการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร  โดยประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้น
น้ า ที่มีดินถล่ม และ พังทลาย ตามแนวตลิ่ง  โดยจะเกิดผลกระทบมากในช่วงฤดูฝน  ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การพังทลายและ ที่ดินงอกในพื้นที่ โดยพื้นที่ประสบปัญหาด้านพังทลายของ
ดิน โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในพื้นที่ต้นน้ าในด้าน ของดินถล่มและตลิ่งพังในพื้นที่บริเวณริมคลอง
กลายตลอดแนว  
   ๑ .๓ .๓ ปัญหารุกล้ าของน้ าเค็มในพ้ืนที่ปลายน้ า  ในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา 
ประกอบด้วย ต าบลสระแก้ว ต าบลกลาย และต าบลตลิ่งชัน  ระยะการรุก ความยาวประมาณ         
8-10 กิโลเมตร  ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมของประชา ชนในพื้นท่ี ไม่สามารถน าน้ ามาใช้เพื่อ
การเกษตรได้   โดยต้องการให้หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจด้านการจัดการร่วมหาทางแก้ไขตามหลัก
วิชาการและโดยประชาชนในพื้นท่ีพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว  
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   ๑.๓.๔ ปัญหาน้ าท่วม ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายประสบปัญหาอุทกภัยทั้งลุ่มน้ า  โดย
อ าเภอนบพิต าเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ได้รับผลกระทบมากที่สุด ตั้งแต่ต าบลกรุงชิง ต าบลนบพิต าและต าบล  
นาเหรง เป็นลั กษณะน้ าปุาไหลหลากพัดตะกอนดิน แร่ และต้นไม้ ส่งผล ให้เกิดความเสีย หายต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนพื้นที่กลางน้ าถึงปลายน้ าจะได้รับผลกระทบน้ าท่วมล้นตลิ่งร่วมกั บปัญหาตลิ่ง
พังในพ้ืนที่ตลอดแนวริมลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ตั้งแต่ต าบลตลิ่งชัน ต าบลสระแก้วและต าบลกลาย ใน
พ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา  
  ๑.๔ การแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองในการจัดการน้ าของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า สาขา  
คลองกลาย  ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีการแก้ปัญหาและพึงพาตนเองในระ ดับครัวเรือนเป็นหลัก 
โดยมีการใช้น้ าประปาในการอุปโภคบริโภค  น้ าบาดาลและการขุดสระน้ าเพ่ือใช้ใน การเกษตร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักใน การแก้ปัญหาการจัดการน้ า โดยแต่ละปีจะมีโครงการตาม
แผนงาน ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ าในพ้ืนที่   ประชาชนในพื้นท่ีมี
การสื่อสารรวมตัวร่วมกับผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือระดับต าบล โดยมี แกนน าระดับ
ต าบลในการร่วมประชุม ร่วมปรึกษาหารือกัน ผ ลักดันให้เกิดกิจกรรม โครงการ พร้อมเรียกร้องสิทธิ
และแก้ปัญหาให้ชุมชนโดย  มีการจัดท าข้อบัญญัติของหมู่บ้าน  ระเบียบ การใช้ทรัพยากรดินน้ า  ปุา  
พร้อมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ าและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ ฝายมีชีวิต  ส่วน
ระดับลุ่มน้ ามีการจัดตั้งเครือข่าย 5 ต าบล และเครือข่าย 3 ต าบลปลายน้ า โดยมีการหาแนวทางแก้ไข
ในการจัดการทรัพยากรน้ า นอกจากนี้มีหน่ วยงานภาครัฐร่วมเป็นกลไกได้แก่ จัดตั้งคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย จากผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  ชลประทานท้องถิ่นระดับหมู่บ้านจากประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านในพื้นที่ พร้อมการ สนับสนุนแผนงานจากหน่วยงานภายนอก จากการขอรับสนับสนุนจาก
ชุมชน ได้แก่ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง  ก่อสร้างปูองกันแนวตลิ่ง สร้างฝายน้ าล้น ขุดสระเก็บ
น้ าในพ้ืนที ่
  1.5 แนวทางแก้ไขในการจัดการน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้ า ได้เสนอแนะโดยสรุป ไว้ดังนี้  
   1.5.1 ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8.ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ต้องศึกษาและเก็บ
ข้อมูลภาพการไหลของน้ าอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สร้างฝายชะลอน้ า และเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าในพ้ืนที่
ได้แก่ การสร้างอ่างกักเก็บน้ าพร้อมมีระบบการส่งน้ าไปสู่ที่ราบเพื่อให้มีน้ าจืดไหลตลอดเวลาและช่วย
ผลักดันน้ าเค็ม ไม่ให้หนุนได้ พร้อมกับกักเก็บน้ าในพ้ืนที่คลองสายย่อยเป็นหลัก เพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน
โดยปลูกปุาพร้อมท าฝายชะลอน้ าเพ่ือให้มีน้ าที่ต้นน้ า การรักษาให้มีทรายอยู่ในคลองเพ่ือให้มีการอุ้ม
น้ าอยู่ได้นานในการรักษาระดับน้ าใต้ ดิน การสร้างฝายกั้นน้ าเค็ม โดยต้องศึกษาผลกระทบอย่าง
ละเอียด  เน้นสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ ในการเตือนภัยและจัดการน้ า ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่
ลาดชันปูองกันกัดเซาะ  ประยุกต์พ้ืนที่ให้เน้นการปลูก แบบไร่นาสวนผสมตามเกษตรทฤษฎีใหม่ วาง
ระบบการจัดการผังเมือง และควรหาวิธีแก้สิ่งกีดขวางทางน้ า  รักษาพ้ืนที่ปุาชายเลน และส่งเสริม
จัดการพ้ืนที่แก้มลิง ในการรับน้ าและปูองกันน้ าเค็มรุก   
   1.5.2 ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ควร เพ่ิมปริมาณน้ าจืด
ในพ้ืนที่ต้นน้ า เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าและสามารถผลักดันน้ าเค็มในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนการสร้าง
ฝายกั้นน้ าเค็มในระยะประมาณ 5 กิโลเมตรจากปากน้ า โดยต้องศึกษาผลกระทบและปัญหาที่ตามม า
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ให้รอบด้าน  โดยประชาชนในพื้นท่ี ต้องสามารถจัดการได้ด้วยตนเองก่อนที่จะมี หน่วยงานต่าง ๆ มา
ช่วย ต้องรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ส่วน 
การจัดการน้ าบาดาล สามารถเสนอขอโครงการในการพัฒนาน้ าได้ ทั้งในโครงการน้ าเพื่อการเกษตร
และโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า       
   1.5.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช  ได้เสนอแนะไว้ดังนี้  ต้องมี
การให้ความรู้ ความคิดแก่ประชาชน ชุมชนในการด้านองค์ความรู้ด้านจัดการ น้ า ด้านระเบียบ 
หลักเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านกระบวนการและข้ันตอนของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้
เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ได้แนะน าให้แก้ปัญหาการจัดการที่ดินท ากินในพื้นท่ีริมคลอง 
หน่วยงานภาครัฐควรใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมกับการช่วยเหลือค าแนะน าไปพร้อม ๆ กัน ส่งเสริม
การจัดการน้ าโดยการ “ใช้น้ าให้เป็นประโยชน์ ใช้ทรายให้เป็นประโยชน์ ”โดยต้องมีวิธีการดึงน้ ามาใช้ 
การกับเก็บน้ า การระบายน้ า ตลอดจนการกระจายน้ า ให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ ส่วนด้านทราย 
ควรมีการน าทรายมาใช้ประโยชน์ โดยใช้ข้อกฎหมายในการจัดการโดยให้มีการขุดลอก แล้วน าทรายที่
ได้ให้แก่หน่วยงานสาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนขาย เพ่ือน ารายได้สู่ชุมชนใ นการพัฒนา และผู้น าต้อง
เข้มแข็งและมีความรู้ในการพัฒนาและกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการและพัฒนาลุ่ม
น้ าสาขาคลองกลาย       
   1.5.4.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้
เสนอแนะไว้ดังนี้  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ลุ่ มน้ าสาขาคลองกลาย โดยการจัดตั้งกลุ่ม 
เครือข่าย ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถจัดการได้ทันกับสถานการณ์  ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ ทสม .ระดับต าบล ที่มีอยู่แล้วในการส่งเสริมให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมมากข้ึน  คัดเลือก
เครือข่ายความร่วมมือ ควรเริ่มจากประชาชน ชุ มชนก่อนให้มีความต้องการที่จะด าเนินการและมีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ า  
   1.5.5 ส านักงานโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ต้องมี
การส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชน เผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง เพื่อปูองกันการ
บิดเบือนของข่าว ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีให้เข้าใจการท างานของหน่วยงานภาครัฐ   
ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าให้มีความรู้มากขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้แก่ประชาชนใน พ้ืนที่อย่างถูกต้อง  
ให้ความส าคัญแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความจริงใจในการแก้ปัญหา  การพัฒนาไม่ควร
ปล่อยทิ้งไว้นาน  ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย สามารถพัฒนาแหล่งน้ าในรูปของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กได้ แต่ไม่ เหมาะสมกับโครงการแหล่งน้ าขนาดใหญ่และกลาง  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรน้ าและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันในการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่   
สามารถแก้ปัญหาปูองกั นน้ าเค็มได้  แต่ต้องศึกษารายละเอียดทางวิชาการและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
   1.5.6 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล  
ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ต้องมีการจัดการน้ าร่วมกันตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล เน้นการกักเก็บน้ า ให้เพียงพอใน
ฤดนู้ าฝนและเพ่ือผลักดันน้ าเค็มตลอดปี โดยคลองกลายจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและน้ าเค็มรุก
ในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนปัญหาน้ าท่วม ประชาชนในพื้นท่ีสามารถอยู่ได้และสามารถปรับตัวได้  โดยการ
จัดการภัยพิบัติ มีวงจรในการจัดการ คือ การปูองกันผลกระทบ  การเตรียมความพร้อม การเผชิญ
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เหตุการณ์ การฟ้ืนฟู  ดังนั้นหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ต้องร่วมในการจัดการแก้ปัญหาร่วมกันในทุก
ปัญหาตั้งแต่น้ าท่วม น้ าแล้งและน้ าเสีย อย่างครอบคลุมทุกประเด็น  ส่วนการสร้างฝายปูองกันน้ าเค็ม 
ต้องศึกษาว่ามีผลกระทบและแก้ปัญหาเพราะประชาชนเดือดร้อน  
   1.5.7 สถานีพัฒนาที่ดิ นนครศรีธรรมราช  ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ าของแต่ละชุมชน  ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าในชุมชนในการผลักดันการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองของชุมชนในการปูองกันแนวพังทลายโดยการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวคลองและพ้ืนที่ที่ลาดชันและส่งเสริมการให้ความรู้แก่เกษตรอย่างสม่ าเสมอโดยผ่านเวทีหมอ
ดินและเครือข่ายอื่น  
   1.5.8.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  ได้เสนอแนะไว้ดังนี้  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการ
แหล่งน้ านอกเขตอุทยานให้มีการดูแลและบ ารุงรักษา  ส่งเสริมความเข้าใจกับประชาชนให้มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรน้ า  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมให้
ชุมชนมีการจัดท าฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการชะลอการไหลและกักเก็บน้ าในพ้ืนที่  ชุมชนควรมี
การจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างเสมอภาค  
   1.5.9 อุทยานแห่งชาติเขานัน ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ ควรส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า และสร้างมวลชนในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการ
น้ า พ้ืนที่กลางน้ าประสบปัญหาขาดแคลนน้ ามากท่ีสุด ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์และกัก เก็บน้ าไว้ตาม
แหล่งน้ าสาธารณะพ้ืนที่ปลายน้ าจะกระทบด้านน้ าเค็มรุกและผลกระทบจ ากน้ าท่วม ควรอนุรักษ์และ
ช่วยดูแลพื้นที่ปุาชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้มีการบุกรุก  

 ๒. ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา   
คลองกลาย  

  ๒.๑ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =๓.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยความเข้มแข็งด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ าด้านการปู องกันและแก้ไข
ภัยธรรมชาติด้านน้ า ด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ า และด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า 
ต่ าสุดตามล าดับ 

  ๒.๒ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ผลการศึกษา ชุมชนมีความเข้ม แข็งสามารถพึง
พาและแก้ปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง ดังนี้ 1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที ่2) ประชาชนจะมีการช่วยเหลือกันเองในพ้ืนที่ก่อน 3) ระดับลุ่มน้ าอยู่ในขั้นศึกษา วางแผนและ
เสนอโครงการในระยะยาว 4) มีการก าหนดข้อบัญญัติของหมู่บ้าน  5) มีการจัดการแก้ปัญหาโดยการ
น าน้ าประปาจากแหล่งอื่นมาใช้  6) มีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้การเกษตร 7) มีการขุดสระน้ าเพ่ือ
ใช้ในการเกษตร 8).มีการสร้างฝายชะลอน้ าในรูปแบบฝายมีชีวิตตามภูมิปัญญาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 9) มีโครงการสร้างแนวกั้นตลิ่ง 10) มีการแกป้ัญหาโดยมีการขุดลอกทรายที่ถมหน้า
พ้ืนที่ผลิตประปา  11) มีการสังเกตจากภูมิปัญญาและมีสถานีเตือนภัยน้ าท่วมดินถล่ม 12) องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยบัญชาการกรณีเกิดภัย 13) ประชาชนตระหนักถึงปัญ หาจากสารเคมี
ปุนเปื้อน ผลกระทบและลดปริมาณใช้น้อยลงในระดับครัวเรือน  14) มีการศึกษาเรียนรู้จากศูนย์การ
เรียนรู้ในการปรับปรุงดินและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 15) มีมาตรการควบคุมเพ่ื อไม่ให้บุกรุกปุามากขึ้น ผ่าน
ข้อบัญญัติหมู่บ้าน 16) มีการจัดท าข้อตกร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการส ารวจ
ที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ ในรูปคณะกรรมการแก้ไขปัญห าที่ดินท ากิน 17) มีเครือข่ายเตือนภัยในพื้นที่ต้น
น้ า 18) มีเครือข่ายไม่เป็นทางการระดับ 5 ต าบลและ 3 ต าบลปลายน้ า 19)มีคณะท างานลุ่มน้ า
สาขาคลองกลายในทุกต าบลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ า 20) มีชลประทานท้องถิ่นหมู่บ้านละ 2 คน
ร่วมกับกรมชลประทาน 

  ๒.๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
  ส าหรับกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ประกอบด้วย การจัดท าข้อมูลแหล่งน้ า ของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
กิจกรรมการจัดท าฝาย ชะลอน้ าตามภูมิปัญญาชาวบ้า น และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
น้ าผิวดินและใต้ดิน   

 ๓. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 
คลองกลาย 
 ผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น าชุมชน และอยู่ใน
ระดับปานกลาง ๗ ด้าน โดยด้านระบบความสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาชุมชน  ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบเครือข่ายชุมชน ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการมีส่วน
ร่วม และด้านกระบวนการเรียนรู้ ตามล าดับ 

 4. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย โดยได้น ากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 4 
ขั้นตอนมาเป็นโครงสร้างหลัก พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากการศึกษาบริบทพ้ืนที่ สัมมนา การท ากิจกรรม 
และการสัมภาษณ์ผู้น า มาประยุกต์ส่งผลให้เกิดรูปแบบ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ๔.๑ ด้านการเตรียมการ  ได้แก่ ๑) ศึกษาบริบทชุมชน ๒) เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน ๓) รู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การเรียนรู้ และ ๔) เข้าใจลักษณะพ้ืนทางกายภาพของ
ลุ่มน้ า 
   ๔.๒ ด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้าน 
    ๔.๒.๑ ด้านการก าหนดประเด็ นปัญหาของชุมชนและพัฒนาทางเลือก  ได้แก่ 
๑) ปัญหาด้านการจัดการน้ า  ๒) ปัญหาด้านน้ าท่วม  ๓) ปัญหาด้านน้ าขาดแคลนน้ า  ๔) ปัญหาด้าน
พังทลายของดิน  ๕) ปัญหาน้ าเสียจากสารเคมีทางการเกษตร  ๖) ปัญหาน้ าเค็มรุกในพื้นที่ปลายน้ า  
และ๗) ปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ท ากิน 
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    ๔.๒.๒ มาตรการจัดการพ่ึ งพาตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชน  ได้แก่    
๑) ด้านการจัดการน้ า  ประชาชนจะมีการช่วยเหลือกันเองในพ้ืนที่ก่อน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าหน้าที่หลักในการจัดการน้ า มีการก าหนดข้อบัญญัติของหมู่บ้าน ในการควบคุมการจัดการน้ าใน
พ้ืนที่  มีเครือข่าย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกัน
จัดการทรัพยากรน้ าและแก้ไขสภาพปัญหา .มีคณะท างานลุ่มน้ าสาขาคลองกลายและเครือข่าย
ชลประทานท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ๒) ด้านน้ าท่วม มีการรับฟังข่าวสารเตือนภัย  มีเครือข่ายการเตือน
ภัยในพื้นท่ี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการบัญชาการและช่วยเหลือ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการสังเกตภัย มีการจัดการช่วยเหลือ ระดับชุมชม ประชาชนมีความเข้าใจและพร้อมรับมือน้ าท่วม  
มีกิจกรรมขุดลอกคูคลองและพัฒนาท้องถิ่น  ๓) ด้านขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  มีการขุดลอกทราย
หน้าแหล่งผลิตประปาภูเขา มีการขอความร่วมมือช่วยเหลือในการส่งน้ าร่วมกัน ระหว่างหมู่บ้าน มีการ
ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  มีการร่วมกันจัดท าฝายชะลอน้ า ๔) ด้านพังทลายของดิน ในพ้ืนที่  มี
มาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้บุกรุกปุามากขึ้น ผ่านข้อบัญญัติหมู่บ้านใช้ ฐานข้อมูลและมีระบบเตือนภัย
และสถานีเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยง  มีโครงการสร้างแนวกั้น แนวตลิ่ง ๕) ด้านน้ าเสียจากภาคการเกษตร 
ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหา  เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อตนเอง ประชาชนเริ่มจัดการลด
ปริมาณสารเคมีให้น้อยลงในระดับครัวเรือน และ มีการศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์และผลิตปุ๋ ยใช้
เองจากศูนย์การเรียนรู้  ๖) ด้านน้ าเค็มรุกในพ้ืนที่ปลายน้ า  มีการสังเกตช่วงของน้ าเค็มรุกและเก็บ
ข้อมูลระยะการรุกในแต่ละพ้ืนที่  ๗) ด้านปัญหาพื้นที่ท ากินในเขตปุาสงวน  มีการจัดท าข้อตกร่วมกัน
กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ เพ่ือปูองกันการบุกรุกเพ่ิมของประชาชน 
    ๔.๒.๓ มาตรการ/วิธีการพัฒนาทางเลือกโดยชุมชน  ประกอบด้วย ก าหนด
แผนรองรับการจัดการลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดตั้งในรูปเครือข่าย องค์กร คณะกรรมการ อย่างเป็นรูปธรร มหรือใช้กลไก
ภาครัฐที่มีอยู่ เช่น คณะท างานลุ่มน้ าฯ ชลประทานท้องถิ่น ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างต้น
น้ า กลางน้ า ปลายน้ า ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามสภาพปัญหาที่เกิด ก าหนดวัตถุประสงค์  
เน้นประเด็นเรื่องน้ าโดยเฉพาะ  ก าหนด กฎ กติกา ระเบียบร่วมกันเป็นบั นทึกลายลักษณ์อักษรและ
บังคับใช้อย่างเสมอภาค  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ร่วมให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนด้าน
ทรัพยากรน้ า พร้อมจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ า พืชที่ปลูก การใช้
ประโยชน์ที่ดิน  สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ ในการใช้น้ า การบ า รุงรักษาแหล่งน้ า  การใช้
สารเคมีทางการเกษตร   ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าให้แก่ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ  ประสานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างเครือข่าย อปท .และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน   ก าหนดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งร่วมกัน ได้แก่ 
การจัดท าฝายชะลอน้ า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ การท าความสะอาดบริเวณแหล่งน้ า  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเพณีพ่อท่านกลาย ภูมิปัญญาฝาย
มีชีวิต ภูมิปัญญาวังในคลอง ภูมิปัญญาการท านบ ภูมิปัญญาการท านายน้ าท่วมและน้ าแล้ง สนับสนุน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกันการ  ส่งเสริมการท าฝายชะลอการไหล
ร่วมกับการขุดลอกคลองเพ่ือรักษาความชุมชื่นในพื้นท่ี 
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    ๔.๒.๔ ด้านการก าหนดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ประกอบด้วย 1) การจัดท า
ข้อมูลแหล่งน้ าของลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 2) กิจกรรมการจัดท าฝายชะลอน้ าตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 
3) กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ด้านการจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน  4) จัดท ากลยุทธ์หลักเพ่ือแก้ปัญหา
การจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย     
  ๔.๓ ด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบดัวย ขยายเครือข่ายระดับต าบล
ร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับลุ่มน้ า 

  ๕. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนและด้านระบบเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๐๑ ด้านกระบวนการเรียนรู้ส่งผลต่อ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขา คลองกลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และด้าน ด้านวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านระบบความสัมพันธ์ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการน้ าของ ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้าน
การรวมกลุ่ม และด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ ชุมชน ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผลวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถแบ่งออกเป็น     
3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของลุ่มน้ าสาขาคลอง
กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า ด้านการปูองกันและแก้ไขภัย
ธรรมชาติด้านน้ าและด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า  
  ผลการศึกษา พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของ    
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอยู่ในระดับปานกลางขัดแย้งกับณัฐชัย  ชีวะศิริ (2544) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องความ
เข้มแข็งในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  พบว่าชุมชนบ้านท่าโปุงเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการจัดการทรัพยากร
น้ าพบว่า  ด้านการพัฒน าและจัดหาแหล่งน้ าและ ด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับกฤตเมธ  สุทธิหาญ (2545) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรบริหาร
ส่วนต าบลในเขตแม่น้ ามูล แต่ขัดแย้งใน ด้านการปูองกันและ แก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ าและด้านการ
ปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ าอยู่ในระดับสูง  
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแ ข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของชุมชน ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า สาขาคลองกลาย  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์จากการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 6 ปัจจัย  คือ  ด้านผู้น าชุมชน ด้านระบบเครือข่ายชุมชน            
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ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน  และด้านระบบ
ความสัมพันธ์ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดก ารน้ าของ
ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย มาเป็นอันดับ 1 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   เนื่องจากผู้น า
ชุมชนเป็นแกนน าหลักในการจัดน้ าในพื้นที่และเป็นตัวแทนในการรับฟังสภาพปัญหาและเสนอปัญหา
และร่วมหาวิธีแก้ปัญหา โดยผู้น าประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้น า ธรรมชาติ โดยต้องมี
ความเสียสละ มีวิสัยทัศน์และมีบทบาทต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับ มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 
(2554) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปุง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าปัจจัยที่ท า ให้ชุมชนบ้านโปุงมีความเข้มแข็ง คือ  ลักษณะผู้น าชุมชน ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ เสียสละ วิสัยทัศน์กว้างไกลและสอดคล้องกับ เอกสิทธิ์ สมนวล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปุาขาม ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าปัจจัยที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปุาขามคือ ปัจจัยภายใ น ประกอบด้วยบทบาทของผู้น าชุมชนที่มี
ลักษณะของผู้น าที่ดี   
  ปัจจัยด้านระบบเครือข่ายชุมชน ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของลุ่ม
น้ าสาขาคลองกลาย มาเป็นอันดับ 2 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีเครือข่ายในพ้ืนที่แบบ
ลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งระดับต าบลและระหว่างต าบล ระดับลุ่มน้ า ทั้งด้าน
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง โดยเกิดจากความร่วมมือและความสนใจของคนในชุมชน
สอดคล้องกับสมบูรณ์ ธรรมลังกา (2555) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจัง หวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน มีปัจจัยส าคัญคือ ระบบเครือข่าย  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ คณิต  สุขรัตน์ (2549) ซ่ึงได้
ศึกษาเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าองค์กร
ชุมชนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ท าให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจน
ประสบความส าเร็จ 
  ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย  มาเป็นอันดับ 3 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยประชาชนในพื้นท่ียังขาด
ความรู้ในการจัดการน้ า ดังนั้นควรมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสมบูรณ์ ธรรมลังกา  (2555) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ส าคัญคือกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ คณิต  สุขรัตน์(2549)ซ่ึง
ได้ศึกษาเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :กรณีศึกษา
โครงการปุาชุมชนบ้านห้วยหินด า ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าองค์กรชุมชน
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ท าให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนประสบ
ความส าเร็จ 
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  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของลุ่มน้ าสาขา
คลองกลาย มาเป็นอันดับ 4 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าโดยผลักภาระท้ังหมดไปที่ผู้น าและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้งยังขาดความรู้ในการจัดการน้ า สอดคล้องกับอภิภัทร ปุราชะโก (2551) ซ่ึง
ได้ศึกษาเรื่องการจัดการแหล่งน้ าโดยชุมชน พบว่าปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแหล่งน้ า คือ 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ าในหมู่บ้านแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือผู้น าหมู่บ้าน การขาดการร่วมมือจากประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ า 
  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของ
ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  มาเป็นอันดับ 5 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยประชาชนในพื้นท่ีมี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการน้ า ประกอบด้วย ประเพณีพ่อท่านกลาย การสร้างฝายมีชีวิต
ในพ้ืนที่ การสังเกตการเตือนภัยด้านน้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สอดคล้องกับ เอกสิทธิ์ สมนวล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปุาขาม 
ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  คือ ปัจจัย
ภายใน ประกอบด้วย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันมา 
  ปัจจัยด้านระบบความสัมพันธ์ ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าของลุ่มน้ า
สาขาคลองกลาย มาเป็นอันดับ 6 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยความส าคัญของประชาชน
ในพ้ืนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติมีความสัมพันธ์ลักษระแนวราบสอดคล้องกับ เอกสิทธิ์ 
สมนวล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปุาขาม ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ประกอบด้วยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
กันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  
 ตอนที่ 3 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลายประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้าน
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ  โดยมีรูปแบบ    
3 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านการเตรียม การ ประกอบด้วยการ ศึกษาบริบทชุมชน  ความเข้าใจ การ
เปลี่ยนแปลงของ ชุมชน  การรู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  การเรียนรู้  และเข้าใจ ลักษณะพ้ืนทาง
กายภาพของลุ่มน้ า  โดยประชาชนในชุมชนต้องมีความเข้าใจชุมชนและการเปลี่ยนแปลงและสภาพ
พ้ืนที่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมก่อนสอดคล้องกับอินทนันท์  จันปวนหาร (2557) ได้ศึกษารูปแบบการ
จัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมส าหรับลุ่มน้ าขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย โดยใช้แนวคิดด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าที่สอดคล้องตามหลักกฎหมาย นโยบายและแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ โดย
มีปัจจัยที่ส าคัญประ กอบด้วย บริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพการ
จัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าในปัจจุบัน  
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   ด้านกระบวนการเสริมส ร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย ด้านการก าหนด
ประเด็นปัญหาของชุมชน  มาตรการจัดการพึ่ งพาตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชน  มาตรการ /
วิธีการพั ฒนาทางเลือกโดยชุมชน และด้านการก าหนดกิจกรรมสาธารณะของชุมชน สอดคล้องกับ
สมบูรณ์  ธรรมลังกา (2555) ได้ศึกษารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิ ดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานพบว่าได้น า กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 กิจกรรมมาใช้ในการก าหนดรูปแบบ  
คือ การเตรียมคน ก าหนดประเด็นปัญหา ด าเนินกิจกรรมสาธารณะ ขยายความร่วมมือ  
   ด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ .ประกอบดัวย ขยายเครือข่ายระดับต าบล
ร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับลุ่มน้ าสอดคล้องกับปริศนา เบญจาทิกุล (2549)ได้เสนอ 
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต าบลหนอ งบัง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  มี
องค์ประกอบด้วยด้านการสร้างและขยายเครือข่ายและด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรม ราช ผู้วิจัยขอเสนอแนะทาง 
ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
  ๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑.๑.๑ จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ าสาขาคลองกลายแบบบูรณาการ
ร่วมกันทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี   
   ๑.๑.2 จัดท าแผนงาน /โครงการในการบริหารจัดการลุ่มน้ าสาขา คลองกลาย โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
และประชาชนในพื้นท่ี 
   ๑.๑.๓ จัดตั้งภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ าสาขาคลองกลายอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี  
   1.1.4 จัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ าทั้งลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ตั้งแต่ข้อมูล
แหล่งน้ า ปริมาณน้ าฝน น้ าท่า การปลูกพืช กลุ่มดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพปัญหา ภัยธรรมชาติ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับลุ่มน้ าและระดับชุมชน 
   1.1.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจสิทธิชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าตั้งแต่การพัฒนา อนุรักษ์แหล่งน้ า การบ ารุงรักษา การจัดสรร   
การใช้ประโยชน์ตลอดจนการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและมลภาวะด้านน้ า 
   1.1.6 พัฒนากลไกภาครัฐที่มีอยู่ให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้
ตัวแทนชุมชนมีบทบาทในการร่วมจัดการและแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นแค่
หน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น  
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  ๑.๒ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน /
โครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย แบบบูรณาการร่วมกับ
ประชาชน 
   ๑.๒.๒ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
ตั้งแต่ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วมอย่างรุนแร ง ปัญหาดินถล่มและตลิ่งพัง ตลอดจนปัญหา
การรุกล้ าน้ าเค็มและคุณภาพน้ าบาดาลและน้ าผิวดิน โดยเน้นความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
   1.2.3 หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
สื่อสารกับชุมชน สร้างความเชื่อถือ เผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง  สร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนให้เข้าใจ
การท างานของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการแก้ปัญหาของประชาชนมากขึ้น  
   1.2.4.หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเกิดแนวคิดในการปูองกันและแก้ไขปัญหาได้เ อง ได้แก่ การจัดการ
ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินของรัฐ  มาตรการตามกฎหมาย 
  ๑.๓ ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน  
   ๑.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระดับ
ลุ่มน้ าย่อยและระดับลุ่มน้ าสาขา 
   ๑.๓.2 จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาและพึงพาตนเองและสามารถต่อรองกับหน่วยงาน
ภายนอกได ้
   ๑.๓.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนน าความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย  
   1.3.4 พัฒนาศักยภาพผู้น าให้มีบทบาทและมีความรู้ โดยสามารถถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรศึกษาประสิทธิภาพและประ สิทธิผลของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.๒ ควรน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย ที่ค้นพบไปทดลองใช้กับลุ่มน้ าอ่ืนๆ  
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน.ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและปกครอง,  
บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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บุคลานุกรม 
 

กุศล  โชติรัตน์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
จิ้ม  สุวรรณรัตน์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลนบพิต า ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 4  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
จ าเนียร ราชประดิษฐ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลกรุงชิง ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 5  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
เดชาชน  บุญฤทธิ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช . เมื่อวันที่  
 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9  
ตาน้อย ช้างนิ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 3  
 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
นวพร  มีแก้ว (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9  
นิคม  คงทน (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ์).ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล 
 สระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
 พ.ศ. ๒๕๕9 และ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 
นิยุทธ  ยกชู (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลกรุงชิง ต าบลกรงุชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 5  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
ปราโมทย์  เขียวเสน (ผู้ให้สัมภาษณ)์.ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ์).ทีอ่งค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9  
พัฒนพร  รินทจักร (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว(ผู้สัมภาษณ์).ที่อุทยานแห่งชาติเขานัน  
 หมู่ที่ 8 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
 เมื่อวันที่ 16  กันยายน พ.ศ.2559 
ไพโรจน์  สุขหอม (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว(ผู้สัมภาษณ์).ทีส่ถานีพัฒนาที่ดิน 
 นครศรีธรรมราช เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
 เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559 
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ยงยุทธ พรหมอินทร์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ์).ทีอ่งค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลนบพิต า ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 4  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
เลื่อน  พรมวี (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล 
 สระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
 พ.ศ. ๒๕๕9 และ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 
วราพงศ์  นาคโต (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลกลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
วานิช  แก้วประจุ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีโ่ครงการชลประทาน 
 นครศรีธรรมราช เลขที่ 168 หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
วิกรานต์ ทั่วด้าว (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว(ผู้สัมภาษณ)์.ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  
 หมู่ที่ 4 บ้านร่อน ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
 เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559 
วิสิษฐ์พล  สุรัติรางคกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว(ผู้สัมภาษณ์).ทีส่ านักงาน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 19 ถนนพระเงิน 
  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช.เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559 
สมโชค  อินณรงค์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลนบพิต า ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 
สมโชติ พุทธชาติ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
สาธิต ชินวรณ ์(ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อนิทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ที่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
 ที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช เลขท่ี 214 ถนนชายน้ า ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
สายัณฑ์  รักษ์นุกูล (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว(ผู้สัมภาษณ์).ทีส่ านักงาน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 19 ถนนพระเงิน 
  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช.เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559 
สายัณห์ ว่องไว (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลกลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
สาแหล้  ใบระหมาน (ผู้ให้สัมภาษณ)์.ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ์).ทีอ่งค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลกลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
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สิรินัน  สุวรรณ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีเ่ทศบาลต าบลนาเหรง 
 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่ 5  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
สุกรี  พรหมทอง (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9  
โสภณ  ทองไสย (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีอ่งค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. เมื่อวันที่  
 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
อิสรา  ลิ่มวงศ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์).ณัฎฐ์พิชญา อินทรทองแก้ว (ผู้สัมภาษณ)์.ทีส่ านักงานทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่19 ถนนพระเงิน ต าบลคลัง  
 อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช.เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2559 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



150 
 

 

สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาโครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 28  มีนาคม ๒๕๕9 

พื้นที่ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 28  มีนาคม ๒๕๕9 

พื้นที่ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 29  มีนาคม ๒๕๕9 

พื้นที่ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 30  มีนาคม ๒๕๕9 

พื้นที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 31  มีนาคม ๒๕๕9 

พื้นที่ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 1  เมษายน  ๒๕๕9 

ณ พื้นที่ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 4  เมษายน  ๒๕๕9 

ณ พื้นที่ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

 
วันที่ 9  มิถุนายน 2559  ประชุมเวทีประชาร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า 
อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจัดท าฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

ทีมวิทยากรน าโดย สจ.จักรกฤช บริรักษ์และนายยงยุทธ พรหมอินทร์ และทีม สทภ .8 ร่วม
ชี้แจงจุดการจัดท าฝายและรูปแบบการจัดท าฝายชะลอน้ าประชารัฐแก่ประชาชนในพื้นที่ 

นายสมโชติ พุทธชาติ ผู้อ านวยการส่วนวิชาการ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ร่วมด าเนินกิจกรรม
กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า ประชาชน อปท.และเจ้าที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 1 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบฝายมีชีวิต 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 น าโดย สจ.จักรกฤช บริรักษ์และนายยงยุทธ พรหมอินทร์ และทีม 

สทภ.8 ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 1 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบฝายมีชีวิต 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 น าโดย สจ.จักรกฤช บริรักษ์และนายยงยุทธ พรหมอินทร์ และทีม 

สทภ.8 ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 

กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 1 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบฝายมีชีวิต 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 น าโดย สจ.จักรกฤช บริรักษ์และนายยงยุทธ พรหมอินทร์ และทีม 

สทภ.8 ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 1 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบฝายมีชีวิต 
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 น าโดย สจ.จักรกฤช บริรักษ์และนายยงยุทธ พรหมอินทร์ และทีม 

สทภ.8 ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 2 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบทรายผสมปูน 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 น าโดย ส่วนวิชาการและส่วนบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 2 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบทรายผสมปูน 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 น าโดย ส่วนวิชาการและส่วนบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 3 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบทรายผสมปูน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 น าโดย ส่วนวิชาการและส่วนบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมของชุมชน “โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559” 
สถานที่คลองนัน หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 
 

 

จุดที่ 3 ฝายชะลอน้ าประชารัฐฯ แบบทรายผสมปูน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 น าโดย ส่วนวิชาการและส่วนบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
กิ 
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สัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจัยโครงการและให้ความรู้การจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจัยโครงการและให้ความรู้การจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แบบสอบถามส าหรับภาคประชาชน (เฉพาะหัวหน้าครัวเรือน) 
เร่ือง : ปัจจัยทีส่่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือได้ทราบถึง  ความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า พร้อมรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่ านในการให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถามชุดนี้อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่จะเก็บไว้เป็นความลับและไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะส่งผลต่อความคิดเห็นโดยรวมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ า
คลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2:  ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ส่วนที่ 3:  ข้อมูลการปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ส่วนที่ 4:  ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชน 
                 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

 
 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
 ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

ส่วนวิชาการ  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมายถูก() ลงในช่องว่างหรือเติมค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริง 

1.  เพศ 
  ชาย   หญิง 

2.  อายุ  
  น้อยกว่า- 31 ปี  31-45 ปี    
  46-60 ปี                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.          อนุปริญญา/ปวส.             ปริญญาตรี     
ปริญญาโท                อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 

4. อาชีพ 
  เกษตรกรรม  รับจ้าง    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว         ลูกจ้างเอกชน   อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............. 

5.  รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
  น้อยกว่า 10,000 บาท    10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท    มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

6. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในพื้นท่ีกีป่ี 
น้อยกว่า 5 ปี  5-10 ปี       11 -15 ปี 
16-20 ปี  21-25 ปี      25 ปีขึ้นไป 

7. ต าแหน่งของท่านในชุมชน 
  ผู้น าชุมชน  สมาชิกชุมชน            
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ข้อมูลความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
1. ชุมชนมีกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 

     

2. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้       
3. มีการวางแผนงานในการพัฒนาแหล่งน้ าเช่นการขุดลอกคูคลองการส่งน้ า 
แผนประปา ฯลฯ 

     

ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ า  
4. ประชาชนให้ความส าคัญและตระหนักต่อการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาต้นน้ า 
ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ า 

     

5. ชุมชนมีการวางแผนการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าร่วมกัน      
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า      
ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า   
7. ชุมชนมีการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม  

     

8. ชุมชน มีกระบวนการ มาตรการ ในการควบคุม การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากน้ า
ร่วมกัน 

     

9. การจดัสรรและใชท้รัพยากรน ้าค  านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพน ้าและปริมาณน ้า      
ด้านการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า   
10. ชุมชนมีการก าหนดกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น น้ าท่วม  ดินถล่ม ภัยแล้ง  

     

11. ชุมชนมีมาตรการและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติด้านน้ า เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง 

     

12. มีระบบข้อมูลในการเอื้อในการเตือนภัยแก่ประชาชน      
ด้านการป้องกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า  
13. ชุมชนมีกระบวนการในการควบคุมปูองกันและการแก้ไขมลภาวะด้านน้ า เช่น น้ า
เสียจากการเกษตร จากครัวเรือน จากอุตสาหกรรม และคุณภาพน้ า 

     

14. ชุมชนมีการส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนในการดูแล รักษาและแก้ไขปัญหา
แหล่งน้ าชุมชน 

     

15. มีแผนงานโครงการ กิจกรรมในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในพื้นท่ีชุมชน      
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านผู้น าชุมชน 
1. ผู้น ามีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและกล้าตัดสินใจเพื่อชุมชน 

     

2. ผู้น ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสียสละและมีความกระตือรือร้นในการท างาน
เพ่ือชุมชน 

     

3. ผู้น ามีประสบการณ์  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและทันเหตุการณ์ด้านทรัพยากร
น้ า  

     

4. ผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

     

ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน 
5. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชณ์ชาวบ้านที่ช่วยให้ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชน
รุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 

     

6. ชุมชนมีการท ากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 

     

7. ชุมชนมีความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามและประพฤติปฏิบัติ         
สืบทอดอย่างยาวนาน 

     

8. ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน      
ด้านระบบเครือข่ายชุมชน 
9. ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

     

10. เครือข่ายและองค์กรชุมชนได้มีการประสานและความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย  

     

11. ชุมชนได้มีการขยายกิจกรรมและเครือข่ายด้านทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง       
        12. เครือข่ายในชุมชนได้มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดม

และประสานในการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณร่วมกัน 
     

ด้านการมีส่วนร่วม 
13. ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจและรับรู้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 

     

14. ชุมชนมีการร่วมกันวางแผน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า      
15. ประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือด าเนินการด้านทรัพยากรน้ า      
16. ชุมชนมีการร่วมกันในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมด้านทรัพยากรน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ)  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
17. ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

     

18. ชุมชนได้ก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง      
19. ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

     

20. ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ       
ด้านระบบความสัมพันธ์ 
21. สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ 

     

22. ชุมชนมีความผูกพัน เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
23. ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

24.  ชุมชนให้ความส าคัญและเคารพ ยกย่อง นับถือผู้อาวุโส ผู้น าและผู้สูงอายุ      
ด้านการรวมกลุ่ม 
25. ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ จ านวนมากและหลากหลาย 

     

26. ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเ 
พ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างสม าเสมอ 

     

27. การรวมกลุ่มของชุมชนเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ เปูาหมายและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

     

28. สมาชิกของกลุ่มมีความรู้สึกรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของ
ร่วมกัน 

     

ด้านการบริหารจัดการ 
29. ชุมชนมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก 

     

30. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการใน
ชุมชน 

     

31. ชุมชนได้มีการจัดตั้งองค์กร คณะท างานและมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
เหมาะสม 

     

32. ชุมชนได้มีการจัดตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันในการคิด 
วางแผน ตัดสินใจและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นคลองกลายที่มีความต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
ต้องเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละด้าน และรูปแบบที่อยากได ้
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
ด้านการพึงพาตนเองของชุมชนด้านทรัพยากรน้ า…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านการแก้ปัญหาของชุมชนด้านทรัพยากรน้ า................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. ..........  
ด้านปัจจัยความเข้มแข็งของชุมชน 
ด้านผู้น า............................................................................................................................. ........................ ....... 
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน………….................................................................................................... ........
ด้านระบบเครือข่ายชุมชน…………………………………………………………………………….…………….……………………. 
ด้านการมีส่วนร่วม………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านกระบวนการเรียนรู…้………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านระบบความสัมพันธ…์………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านการรวมกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านบริหารจัดการ.......................................................................... ............................. ...................................... 
รูปแบบที่อยากได.้....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากรน้ าในปัจจุบันด้านใดบ้าง 

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ท่ีมีความต้องการ
............................................................................................................................. .............................................
................................................................................................................................... .......................................  
.................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. .............................................  
 

************************************************************* 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาส นี้ 
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แบบสัมภาษณ์  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ ................................................................................................................................................... 
2. บ้านเลขท่ี........................................................................................................................................  
3. อายุ...............การศึกษาสูงสุด.................................อาชีพ................................................................ 
4. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน...............ต าแหน่งในชุมชน/อปท./อ่ืน ๆ....................................... 
5. ประสบการณ์ในการท างานด้านใดบ้าง............................................................................................. 

ส่วนที่ 2 บริบทชุมชนและการจัดการน้ า (ถามเกี่ยวกับคลองกลายเป็นหลัก) 
 ตอนที่ 1 บริบทชุมชน 

1.ความเป็นมาของชุมชนเดิม  
……………….............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

2.ปัจจุบันชุมชนเป็นอย่างไร เปลี่ยนจากอดีตอย่างไร  
……………….............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

3.เดิมคลองกลายมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร 
……………….............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

4. ปัจจุบันคลองกลายเป็นอย่างไร (มีพ้ืนที่คลองกลายเปลี่ยนไปอย่างไร การใช้ประโยชน์ 

ด้านใดบ้าง ความสมบูรณ์เป็นอย่างไร ผลกระทบที่ได้รับด้านใดบ้าง )  
……………….............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 
 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ตามกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
4 ขั้นตอน) 

1. สภาพปัญหาของคลองกลายในปัจจุบัน  
………………............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาและชุมชนมีอะไรบ้าง 
………………............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

3. ชุมชนมีการแก้ปัญหาและพึงพาตนเองในการจัดการน้ าอย่างไร 
………………............................................................................................................................................. 
……………….............................................................................................................................................. 

1. วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์......................... 
2. สถานที่สัมภาษณ์................................... 
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ด้านประสิทธิภาพการแก้ปัญหาของชุมชน……………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 

ด้านความสามารถในการพึงพาตนเองของชุมชน…………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 

ด้านขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก................................................................ 
………………............................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3 ข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
1. มีกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากหน่วยงานใดบ้าง 

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

2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านทรัพยากรน้ าอะไรบ้าง 
………………............................................................................................................................................. 
………………............................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 4  ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งในการจัดการน้ าของชุมชนใน 8 ประเด็น ท่านคิดว่าควร
เป็นอย่างไร 

1. ผู้น าชุมชน  มีใครบ้าง มีต าแหน่งใดในชุมชน มีบทบาทอย่างไร มีความรู้ด้านการ 
จัดการน้ าอย่างไร  
………………............................................................................................................................................. 
………………............................................................................................................................................. 

2. วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน   มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านน้ าอย่างไร   มีภูมิปัญญาไร 
บ้างในชุมชนทั้งด้านน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และมีปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………............................................................................................................................................. 
 3. เครือข่ายชุมชน  เป็นอย่างไรทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการตั้งอย่างเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร ประกอบด้วยเครือข่ายใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การมีส่วนร่วม  มีการร่วมหาสาเหตุ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลกิจกรรมและแก้แต่ 
ละประเด็นปัญหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5. กระบวนการเรียนรู้  มีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านด้านใดบ้าง เช่น โรงเรียน ชุมชน  
และมีช่องทางอย่างไร เช่น สื่อสารผ่านวิทยุ กระจายเสียง ผ่านผู้น า  มีกิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่
ชุมชนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 
 6. ระบบความสัมพันธ์   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล
เป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 
 7.การรวมกลุ่ม  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมอะไรบ้าง  มีกลุ่มกี่กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีบทบาท
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 
 8. การบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการน้ าอย่างไรในพื้นที่  ทั้งครัวเรือน ชุมชน อปท.
และกับหน่วยงานภายนอก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 5 รูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ที่มีอยู่แล้วเป็น
อย่างไร  

 

  1. รูปแบบท่ีมีอยู่แล้วและท่ีแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................ 
……………................................................................................................................................................. 
   2.รูปแบบท่ีต้องการให้เกิดขึ้นและพัฒนาเพิ่มเติม โดยเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนในการ
จัดการน้ าของชุมชนต้องการเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. กิจกรรมที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดการน้ า  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4. เครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากหน่วยงานภายนอกหรือพื้นที่ภายนอก  
และมีการประสานความร่วมมือกันอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
************************************* 
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แบบสัมภาษณ์  

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์……………………………………………..………………………………………………………
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………….…………………  

 
1. หน่วยงานของท่านมีพ้ืนที่ที่ครอบคลุมในการรับผิดชอบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองกลายติดพ้ืนที่ต าบล
ใดบ้างหรือท้ังลุ่ม
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. บทบาทในการช่วยเหลือปัจจุบันในรูปของโครงการมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
   กิจกรรมร่วมกันมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. กฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับลุ่มน้ าและทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบัน ได้แก่
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างที่ผ่านมาแล้วและในปีต่อไป
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5. มีเครือข่าย องค์กรให้ความร่วมมือ แกนน า ใครบ้างในปัจจุบัน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. สภาพปัญหาในพื้นที่คลองกลายในปัจจุบันท่านคิดว่ามีปัญหาในเรื่องใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

3. วัน/เดือน/ปีทีส่ัมภาษณ์..................... 
4. สถานที่สัมภาษณ์.............................. 
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8. ท่านคิดว่าความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหาและในการพึงพาตนเองได้ของประชาชนในพื้นท่ี
คลองกลายควรเป็นอย่างไร 
ด้านผู้น า
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านการมีส่วนร่วม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านกระบวนการเรียนรู้
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านความสัมพันธ์
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านเครือข่าย
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านการรวมกลุ่ม
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้านน้ า
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
9. ท่านคิดว่าความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหาและในการพึงพาตนเองด้านทรัพยากรน้ า ที่
ชุมชนสามารถจัดการได้เองหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
................................................................................................................................................................ 
1.  ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยการน้ า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3.  ด้านการจัดสรรและการใช้ประโยชน์จากน้ า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.  ด้านการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.  ด้านการปูองกันและแก้ไขมลภาวะด้านน้ า
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
และท่านสามารถสนับสนุนในภารกิจทั้ง 5 ด้านนี้ได้หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

******************************************** 
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คณะผู้วิจัย 
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นักวิจัย 
 

นางสาวณัฏฐ์พิชญา   อินทรทองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  หัวหน้านักวิจัย 
นายนราพงษ์   บุญช่วย  วิศวกรโยธาช านาญการ  นักวิจัย 
นายวีระพงศ์  แสงทอง นายช่างโยธาช านาญงาน นักวิจัย 
นายชวลิต   คงด า นายช่างโยธาช านาญงาน นักวิจัย 
 
 

ผู้ช่วยผู้วิจัย 
 

นางสาวสุนิดา  พลมาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยวิจัย 
นางสาวกมลพรรณ  ขาวบ้านแพ้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยวิจัย 
นายด ารงค์  สุขเกษม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ผู้ช่วยวิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐ์พิชญา   อินทรทองแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 12  สิงหาคม  พ.ศ.2522 
สถานที่เกิด จังหวัดพัทลุง 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 19  หมู่ 5 ต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมือง   

จังหวัดพัทลุง  93000 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
สถานที่ท างาน  ส่วนวิชาการ  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8   
  กรมทรัพยากรน้ า 
วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ.  2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 พ.ศ.  2555 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมมาธิราช  
 พ.ศ.  2556 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นายนราพงษ์  บุญช่วย 
วัน เดือน ปี เกิด 29  มกราคม  พ.ศ.2515 
สถานที่เกดิ จังหวัดตรัง 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 1661/42 หมู่ที่ 6 ต าบลควนลัง  
  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
ต าแหน่ง  วิศวกรโยธาช านาญการ 
สถานที่ท างาน ส่วนวิชาการ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8   
  กรมทรัพยากรน้ า 
วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ.  2545 ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 พ.ศ.  2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พ้ืนที่ศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นายวีระพงศ์  แสงทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 22  มิถุนายน  พ.ศ.2507 
สถานที่เกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
สถานที่ท างาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ 
   ฝั่งตะวันออก ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8   
  กรมทรัพยากรน้ า 
วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นายชวลิต  คงด า 
วัน เดือน ปี เกิด 6  พฤษภาคม  พ.ศ.2516 
สถานที่เกิด จังหวัดชุมพร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 75 หมู่ที่ 1 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา  
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 
ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
สถานที่ท างาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ 

 ฝั่งตะวันออก ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8   
 กรมทรัพยากรน้ า 

วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ.  2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


