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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและการใชประโยชน ระบบการ
จัดการ การมีสวนรวม และปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
ลุมน้ําลําตะคอง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผูใหขอมูลหลักคือ 
ผูใหญบาน ในพื้นท่ีลุมน้ําลําตะคอง จํานวน 240 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 1. แมสภาพสังคมจะเปล่ียนจากเดิมท่ีเปนสังคมชนบท ปจจุบันมีความเปนสังคม
เมืองมากข้ึน แตการใชประโยชนจากลุมน้ําลําตะคองก็ยังคงใชเพื่อการเกษตรเปนสวนมาก สวน
น้ําท่ีนํามาใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค พบวามีการนําน้ํามาผลิตเปนน้ําประปากอน มากกวาท่ีจะนํา
น้ําขึ้นมาใชโดยตรง ปญหาที่พบมากในพื้นท่ีลุมน้ําลําตะคอง คือปญหาน้ําเสีย แตปญหาท่ีสงผล
กระทบใหกับชุมชนคือ ขาดน้ําทําการเกษตร  
 2. ระบบการจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําลําตะคอง พบวา ในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําตะคอง 
ยังขาดการบูรณาการการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีอยางชัดเจน มีหลายหนวยงานเขา
มาจัดการ แบบแยกสวนในลักษณะตางคนตางทํา 
 3. การเขาไปมีสวนรวมของชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําลําตะคอง ในกิจกรรมตาง ๆ พบวา
เขาไปมีสวนรวมนอย สาเหตุเนื่องจากไมทราบขอมูลขาวสาร และไมรูวาควรจะเขาไปมีสวนรวม
ไดอยางไร 
 4. ปญหาสําคัญอยางหน่ึงในพื้นท่ีลุมน้ําลําตะคอง คือ ปญหาการรุกล้ําพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
ซึ่งชุมชนเช่ือวาเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําเสีย   

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา คือ ตองเรงสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหกับ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน 
ตองมีการสื่อสารท่ีชัดเจน และท่ัวถึงจากผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของท้ังหมดในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกันในพื้นท่ีลุมน้ํา โดยเฉพาะขอมูลขาวสารในการจัดการนํ้าของหนวยงาน
ภาครัฐ  เพื่อใหชุมชนเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และมีผลกระทบในอนาคต เพื่อตระหนัก
รูรวมกันวาไมใชเปนเร่ืองของคนเฉพาะกลุม ตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และมีความ
ชัดเจน เพื่อใหชุมชนเกิดความเชื่อมั่นตอหนวยงานภาครัฐ  
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Abstract 
 

 This Research aims to study the condition and utilization, management 
system, participation, and relevant social factors affecting the water resource 
management of Lamtakong River Basin Community, and is a qualitative study by 
using sets of questionnaire for the target groups. The principle respondents were 
240 village headmen in of Lamtakong River Basin area. 
 According to the result of this Study, 

1. Even if social conditions were more urbanized but the utilization of 
Lamtakong River Basin was mostly for agricultures. The water utilized for the 
purpose of consumption is for water supply more than for direct usage. The 
problem which was mostly found in Lamtakong River Basin area was wastewater 
but the problem affecting the community is lack of water for agriculture;   

2. For water resource management system in Lamtakong River Basin, 
Lamtakong River Basin area continued lacking of the water management planning 
integration in the express manner; moreover, there were several work units entering 
to manage it but each work unit was responsible for its duties;   

3. There were little participation of the community in Lamtakong River 
Basin area in a variety of activities, because there were no any datum causing no 
knowledge about how to participate in such activities;  

4. An additional important problem in Lamtakong River Basin area was 
encroaching on the river basin area which, pursuant to the community’s belief, was 
part causing flood and wastewater.   
 Recommendations: To accelerate creating correct knowledge and 
understanding for the community as a regular basis, so as to adjust their behaviors 
and so as to create mutual spirits; and to be clearly and thoroughly communicated 
by all of those responsible and relevant in the river basin area, so as to mutually 
understand in the river basin area, in particular information on water management of 
public agencies, to enable the community to understand the problems as currently 
arising and as to affect in the future, so as to be mutual aware that it was not the 
issue of specific group; therefore, it has to be managed in the systematic and 
express manner, so as to enable the community to be confident in the public 
agencies.  
 


