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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง 
อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า และศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน 

 _________________________________  
 1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง  “  ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตพ้ืนที่ต้าบลหนองม่วง  อ้าเภอโคก

สูง  จังหวัดสระแก้ว ” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ อาจารย์ ดร. 

สุชาติ ศรียารัณย 

 2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนจ้านวน 4 คน ผู้น้า
ชุมชน จ้านวน 2 คน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงอีก 3 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ บทสัมภาษณ์ ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมู ลให้การ
วิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า มีการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและ

ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าหลากหลายระดับแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือ

สถานการณ์ในปัจจุบัน มีการร่วมมือกันด้วยความเต็มใจและไม่เต็มใจ เนื่องด้วยประโยชน์

เกิดขึ้นกับส่วนรวมแต่ต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตัวในบางครั้ง มีรูปแบบและวิธีการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้าท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับชุมชน เช่นการขุดสระน้้าขนาดใหญ่เพื่อ

กักเก็บน้้า การขุดคลองกระจายทรัพยากรน้้าไปสู่ชุมชนและพื้นท่ีทางการเกษตร มีการท้า

แก้มลิงและฝายทดน้้า การท้ารางระบายน้้าเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในชุมชน 

การขุดเจาะน้้าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การท้าประปาหมู่บ้านเพ่ือให้มีน้้าสะอาดในการ

อุปโภคในครัวเรือน และปัจจัยปัจจัยท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีอิทธิพลอย่างมากในการ

ด้าเนินการด้านต่างๆให้ประสบความส้าเร็จ ความ เสียสละของประชาชนในชุมชน ความ

กระตือรือร้นของผู้น้าชุมชนและผู้น้าท้องถิ่นในการท่ีจะบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรน้้าให้มีความยั่งยืนต่อไป  

บทน า 

 ทรัพยากรน้้าเป็นสิ่งท่ีมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการด้ารงชีวิตของมนุษย์  เพราะว่า

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องอาศัยทรัพยากรน้้าในการอุปโภคบริโภคเพื่อยังชีพ ในขณะเดียวกัน

น้้าก็ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ท้ังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือภาค

การให้บริการ  ถึงแม้โลกใบนี้จะประกอบไปด้วยน้้าถึง 71%  หรือ 3 ใน 4 ของพื้นท่ีโลก 

แต่ปริมาณน้้าจืดท่ีสามารถน้ามาใช้ได้มีเพียง  2.5 % ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของจ้านวน
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ประชากรโลกอย่างรวดเร็ว  ในบางพื้นท่ีเกิดสภาวะการขาดแคลนน้้า  ดังนั้นการจัดการ

ทรัพยากรน้้าจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้ เกิดความมั่งคงในการด้ารงอยู่ของสังคม

มนุษย์ 

 ในประเทศไทยของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นท่ียอมรับนับถือกัน

ท่ัวไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์ในเรื่องน้้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาอัน

ยาวนานของการทรงงานอย่างหนักตรากตร้าอย่างไม่เคยหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาท่ีส้าคัญ

ยิ่งของพระองค์คือ งานท่ีเกี่ยวข้องกับน้้า ศาสตร์ท้ังปวงเกี่ยวกับน้้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

และจัดหาแหล่งน้้า การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การท้าน้้าเสียให้เป็นน้้าดี 

ตลอดจนการแก้ปัญหาน้้าท่วมนั้น ย่อมประจักษ์ชัด และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระ

อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากยิ่ง ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับน้้านี้ขอยกตัวอย่างทฤษฏีตัวอย่างท่ีทรงด้าเนินการเกี่ยวกับน้้าในลักษณะต่างๆ กัน 

เช่น โครงการฝนหลวง เขื่อนขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้้า โครงการแก้มลิง   กังหันน้้าชัยพัฒนา 

และแนวคิดเร่ืองน้้าดีไล่น้้าเสีย เป็นต้น (มูลนิธิชัยพัฒนา) 

 ในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง มีสภาพเป็นท่ีราบลาดเทไปทางทิศตะวันออก สู่ประเทศ

กัมพูชา ภูเขาท่ีส้าคัญคือ เขาอีด่าง เขาพรหมสุวรรณ สภาพพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดินเป็นดินไม่อุ้มน้้า ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า ปลูกพืชไม่คุ้มทุน ในบางปีฝนฟูา

ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท้าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้้าในการอุปโภค

บริโภค แต่ในบางปีท่ีฝนตกชุกอยู่เสมอท้าให้มีปริมาณน้้าฝนจ้านวนมากแต่ไม่มีแหล่งกัก

เก็บน้้าเอาไว้ใช้ในการท้าการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ผู้น้าชุมชนและประชาชนในชุมชน

จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดย

ส่วนมากเป็นการขุดลอกคลองและสร้างแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เพื่อเก็บรักษาและกระจาย

ทรัพยากรน้้าไปสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขต

พื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 2.  เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นที่ต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง

ม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง 

อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่และประชากร 

 ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ ต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 9 คน ดังนี ้

 (1) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตอ้าเภอโคกสูง  จ้านวน   1    คน 

 (2) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วง                   จ้านวน   2    คน 

 (3) ผู้ใหญ่บ้านและผู้น้าชุมชน                                         จ้านวน   2    คน 

 (4) ชาวบ้านในชุมชน                                                   จ้านวน   4     คน 

  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนอง

ม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
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 (1) ความเป็นมาของต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 (2) รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 (3) แผนพัฒนาแหล่งน้้าในชุมชน (2562 - 2563) 

 ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า 

 (1) ความร่วมมือในระดับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร 

 (2) ความร่วมมือในระดับให้ค้าปรึกษา 

 (3) ความร่วมมือในระดับให้เข้ามามีบทบาท 

 (4) ความร่วมมือในระดับเสริมอ้านาจให้ชุมชน 

 (5) เงื่อนไขความร่วมมือ 

 ปัจจัยท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัด

สระแก้ว 

 (1) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

 - ภาวะผู้น้าชุมชน 

 - สภาพท่ัวไปของชุมชน 

 - ศักยภาพของชุมชน 

 - แผนพัฒนาแหล่งน้้า 
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 (2) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 - บุคลากร 

 - งบประมาณ 

 - การบริหารจัดการ 

 (3) ด้านสังคมและจิตวิทยา 

 - แรงจูงใจ 

 - วัฒนธรรมชุมชน 

 - นโยบาย 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

วิธีการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในครั้งนี้ คือรูปแบบท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการ

บริหารจัดการทรพัยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบ

สัมภาษณ์ (interview) เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่าง
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องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยมี

ส่วนประกอบท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ตอนที่ 2 ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

 ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วง

และชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง  

จังหวัดสระแก้ว 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นน้าไปสู่การ

วิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content Analysis) โดยการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ด้านวิชาการ 

 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ความร่วมมือ

ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชน ตลอดจนถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถ
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น้าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและคนในชุมชนในการบริหาร

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้้าให้มีความยั่งยืนต่อไปได้ 

 2. ผลจากการศึกษาท่ีได้ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล หรือชุมชนท่ีมี

บริบทใกล้เคียงสามารถน้าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ตาม

ความเหมาะสมต่อไป 

 ด้านนโยบาย 

 คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีก้าหนดนโยบายสามารถน้าไปใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการวางแผน ปรับปรุงและก้าหนดนโยบายการพัฒนาการด้าเนินงานด้ าน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 

 ด้านสังคมและชุมชน 

 1. ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน

ชุมชนมากย่ิงขึ้น 

 2. ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชนได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนา พิจิตรพงษ์สกุล (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในพื้นท่ีโครงการน้าร่องลุ่มน้้าย่อย คลองน้้าวิ่ง พบว่า

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการน้าร่องลุ่มน้้าย่อย คลองน้้าวิ่ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ ระยะเวลาตั้งถิ่นฐาน อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การได้รับการ

ฝึกอบรม และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ส่วนปัจจัยท่ีไม่มี
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ผลต่อกาบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ ระดับการศึกษา รายได้ ปัญหาหรืออุปสรรคในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภคบริโภค 

และการเกษตรในฤดูแล้ง รวมท้ังความไม่เป็นธรรมในการใช้น้้า 

 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (2549) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งน้้าในชุมชน 

บทเรียนกรณีตัวอย่างจังหวัดระยอง พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้้าในจังหวัดระยองในปี

พ.ศ.2548 นั้น เกิดจากสาเหตุหลักๆได้แก่ สภาวะฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณความ

ต้องการใช้น้้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมากกว่าแผนที่วางเอาไว้ การบริหารจัดการแหล่งน้้า

ต่างๆ ของโครงการชลประทาน ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ตามสถานการณ์ความต้องการใช้

น้้า ความล่าช้าของการด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้้า ท้าให้ขาดแหล่งน้้าส้ารอง นอกจาก

ปัญหาการขาดแคลนน้้าแล้ว ความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีได้มา ไม่เท่ากัน และขาด

กระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนท้าให้ปัญหาและปมขัดแย้งมีความรุนแรง

ขึ้นได้ จึงได้น้าแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น โดย

การฝึกจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี การสร้างข้อมูลบัญชีน้้าในระดับชุมชน โดยมีหน่วยงานหลัก

เข้าร่วม เพื่อให้มีการพัฒนาโครงการร่วมกัน มีความเข้าใจปัญหาน้้าร่วมกัน และช่วยกัน

แก้ไขปัญหาน้้าในระดับพื้นท่ีในเวลาเดียวกัน  นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาข้อมูล เพื่อใช้

การแก้ไขปัญหาน้้าเฉพาะหน้า และร่วมกันพัฒนาโครงการท่อส่งน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาระยะ

ยาวในพื้นท่ีได้ 

 ชนิตา รักษ์พลเมือง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางความ

ร่วมมือในการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าแนก  ดังนี้ 1) 

รูปแบบความร่วมมือตามลักษณะความเป็นนิติบุคคล  2) รูปแบบความร่วมมือตามพื้นท่ี

บริการ  3) รูปแบบความร่วมมือตามแบบเครือข่ายหรือภาคีความร่วมมือองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบ 4) ความร่วมมือแบบแบ่งงาน  5) ความ

ร่วมมือตามระดับศักยภาพ 

 ธนวัตน์ ขยัน (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้้า

ชลประทานภูเขา กรณีศึกษาบ้านร่องถ่อน ต้าบลชมพู อ้าเภอเนินมะปราง จังหวัด

พิษณุโลก พบว่าระดับการศึกษาของประชากร มีผลต่อการส่งเสริมการร่วมคิด และยังมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในกิจกรรมกลุ่ม ด้านร่วมสร้าง /ท้า /ปฏิบัติ เช่น ระบบน้้าท้า

แนวกันไฟ และก่อสร้างถังพักน้้า ส่วนด้านร่วมใช้ และรับประโยชน์ เพสและขนาดของ

พื้นท่ีใช้น้้าท่ีต่างกันมีผลต่อการใช้น้้าในกิจกรรมการเกษตร จึงส่งผลให้มีส่วนร่วมแตกต่าง

กัน การมีส่วนร่วมด้านดูแลรักษาพบว่า ระดับการศึกษาสูง ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรักษา 

 อดิศวร ศรีเมืองบุญ และประสิทธิ์ ประคองศรี (2553) ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการ

น้้าเพื่อการเกษตร ในพื้นท่ีชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

กรณีศึกษา อบต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบว่าปัจจัยชี้วัดการจัดการน้้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้น้้าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอบต. ให้การสนับสนุน กระตุ้นให้

บุคคลทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในการจัดการด้วยความยุติธรรม การมีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังของผู้ใช้น้้าในการบ้ารุงรักษา บูรณะซ่อมแซม ระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งาน

ได้ดีอยู่เสมอ มีการใช้น้้าอย่างประหยัด สภาพสังคมในชนบท เป็นแบบเครือญาติ จึงไม่มี

ความขัดแย้งในการใช้น้้า สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการ ให้กับหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้้า ผู้ใช้

น้้าให้การยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในการจัดการน้้า ระบบส่งน้้า และกระจายน้้า 

ระบบสูบน้้า รวมถึงระบบนิเวศ ของพื้นท่ีชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้้ามีความยั่งยืนถาวร เป็น

เอกภาพ  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การผลิตพืชให้ผลผลิตสูง 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ในเขตพื้นท่ีต้าบลหนอง

ม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีรูปแบบและวิธีการดังนี้ 1. สร้างอ่างเก็บน้้าขนาดหนึ่ง
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ร้อยไร่ขึ้นไปเพื่อกักเก็บน้้าฝนในฤดูน้้าหลาก และเอาไว้ใช้ในฤดูน้้าแล้ง 2. ขุดลอกคลอง

เพื่อกระจายน้้าจากแหล่งน้้าขนาดใหญ่ไปสู่ชุมชนท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่  3. ท้าแก้มลิงเพื่อ

กักเก็บน้้า 4. การขุดบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 5.การวางท่อระบายน้้าและพัฒนา

รางระบายน้้าในหมู่บ้าน เพื่อปูองกันปัญหาน้้าท่วม 6. ประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคใน

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชน 

 ผลความร่วมมือ  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงและชุมชนในการ

บริหารจัดการน้้าในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองม่วง อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในด้านการ

ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้้าถือว่าท้าได้ในระดับท่ีดี 

เพราะมีการสื่อสารในหลากหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้

รวดเร็วและง่ายขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับดีเยี่ยมเพราะบางครั้งช่องทางท่ีชาวบ้านเข้าถึงง่าย

ท่ีสุดเช่น เสียงตามสายก็มีปัญหาความไม่ชัดเจน หรือเสียงขาดๆหายๆ หรือบางครั้งเสียง

เบาเกินไป ท้าให้ข้อมูลข่าวสารตกหล่น องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรปรับปรุง

ช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีชาวบ้านเข้าถึงง่ายท่ีสุด ให้มีความชัดเจนมากที่สุด 

 ในด้านการให้ค้าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา

แหล่งน้้าท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วง ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ

ส่วนมากข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องมักจะถูกน้าเสนอผ่านผู้น้าชุมชน  และผู้น้าชุมชนจะ

เป็นผู้ท่ีประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงอีกต่อหนึ่ ง ซึ่งต้องยอมรับว่า

ข้อเสนอแนะบางส่วนถูกน้าไปเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง

น้้าในชุมชน แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถด้าเนินการได้เพราะติดเงื่อนไขทางกฎหมาย และ

ข้อจ้ากัดของงบประมาณ 

 ส่วนด้านการเข้ามามีบทบาทของชุมชนในการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต้าบล

หนองม่วงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้านั้น ถือว่าอยู่ในระดับท่ีดี เพราะบทบาทหน้าท่ี

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ท่ีประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นบางครั้งเป็นตัว
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แปรส้าคัญของโครงการบางโครงการ ว่าจะประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลว เช่น การขุด

ลอกคลองทมฝาง  ถ้าหากประชาชนในชุมชนไม่ยินยอมท่ีจะลงชื่อหรือเซ็นมอบพื้นท่ีไร่นา

ของตนเองบางส่วนเพื่อให้ด้าเนินการขุดลอกคลอง หน่วยงานเองก็คงไม่สามารถท่ีจะ

ด้าเนินโครงการได้ ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เซ็นยินยอม และท่ีส้าคัญก็คือในช่วงสอง

สามปีท่ีผ่านมาในเขตต้าบลหนองม่วงเกิดวิกฤติภัยแล้งประชาชนในชุมชนขาดแคลนน้้าใน

การอุปโภคและท้าการเกษตร ต้องมีการผันน้้าจากต่างอ้าเภอเพื่อน้้ามาใช้ในการอุปโภค ซึ่ง

มีการขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการระดมเครื่องสูบน้้าตามจุดผันน้้าจุด

ต่างๆ รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเวรยามในการเฝูาดูแลการผันน้้าอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อให้การผันน้้าประสบความส้าเร็จดังท่ีตั้งเปูาไว้  แต่ถึงอย่างไรก็ตามบทบาทหน้าท่ีหลัก

ในการด้าเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีก็ยังคงเป็นหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงท่ีจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่ง

ในหลายๆครั้งต้องขอร่วมมือจากประชาชนในชุมชนและในบางครั้งต้องของบประมาณและ

ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้้าเป็นต้น 

 ในด้านการเสริมอ้านาจให้ชุมชนในเรื่องการตัดสินใจหรือการมอบอ้านาจให้ชุมชน

ด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการตรวจสอบความโปร่งใสใน

การด้าเนินงาน ถือว่าอยู่ในระดับท่ีชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก เพราะอ้านาจการตัดสินใจ

ส่วนใหญ่อยู่ท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วง และการด้าเนิน

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้้านั้น ส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงจะ

คอยควบคุมดูแล แต่อาจจะมีบ้างในบางกิจกรรมท่ีท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงจะด้าเนินการเองแทบท้ังหมด ในส่วน

ของการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการด้าเนินงานนั้น ประชาชนในชุมชนมีความสนใจ

น้อยมากที่จะเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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 เงื่อนไขความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นมีแตกต่างหลากหลายดังนี้ 1. เกิดความ

ร่วมมือเพราะประชาชนในชุมชน ได้ประโยชน์จากการมีล้าคลองไหลผ่าน มีทรัพยากรน้้า

เพียงพอในการท้าการเกษตร ท้ังในเรื่องของนาข้าวและไร่อ้อย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนใน

ชุมชน  2. เกิดความร่วมมือเพราะผู้น้าชุมชนสามารถสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนในชุมชน ในการยินยอมให้มีล้าคลองไหลผ่าน เพราะประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจาก

การมีแหล่งน้้านั้นมีมากมาย ไม่ใช่แค่คนในรุ่นปัจจุบัน แต่ยังส่งผลไปถึงลูกหลานในอนาคต

ด้วย 3. เกิดความร่วมมือเพราะมีการรวบรวมเงินของผู้น้าชุมชนและประชาชนในชุมชนใน

การซื้อท่ีดินของผู้ท่ีไม่ได้เซ็นยินยอมให้มีการขุดลอกคลอง และน้าเงินท่ีเหลือบางส่วนไป

ชดเชยให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบทางการเกษตรในเส้นทางท่ีมีการขุดลอกคลอง 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง

และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 

จังหวัดสระแก้ว 

 (1) ข้อเสนอแนะในระดับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์น้้าในปัจจุบัน  

เพื่อเตรียมตัวรับมือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีจะเกิดขึ้น 

 (2) ข้อเสนอแนะในระดับให้ค้าปรึกษา 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการปรึกษาหารือ ให้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
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 (3) ข้อเสนอแนะในระดับเข้ามามีบทบาท 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ

ก้าหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้า 

และวธิีปฏิบัติงาน 

 (4) ข้อเสนอแนะในระดับเสริมอ้านาจให้ชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรเสริมอ้านาจให้ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า โดย

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ให้ผู้น้าชุมชน 

และประชาชนไปด้าเนินการเอง 

 (5) ข้อเสนอแนะเงื่อนไขความร่วมมือ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรมอบเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ท่ีประชาชนใน

ชุมชนพึงพอใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองม่วงและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในเขตพื้นที่ต าบลหนอง

ม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 (1) ข้อเสนอแนะด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

 ชุมชนควรมีผู้น้าท่ีดีในการระดมความรู้ความสามารถจากประชาชนในชุมชนเพื่อ

แสวงหาวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนความ

สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้มีลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 
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 (2) ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการร่วมมือกับ

ผู้น้าชุมชน และประชาชนในชุมชน  เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชน และ

แสวงหาแหล่งเงินทุนหรืองบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้้า ให้มีความย่ังยืนสืบต่อไป 

  

 (3) ข้อเสนอแนะด้านสังคมและจิตวิทยา 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองม่วงควรร่วมมือกับผู้น้าชุมชนในการสร้างแรงจูงใจใน

การพัฒนาแหล่งน้้าในชุมชน ปลูกฝังจิตส้านึกให้แก่ประชาชน ในเรื่องของการใช้สอย

ทรัพยากรน้้าในด้านการอุปโภค บริโภค ให้ทุกคนเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของทรัพยากรน้้า 

เพื่อให้เกิดการหวงแหนและใช้ทรัพยากรน้้าอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด 
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