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บทคดัย่อ 

 

 
 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร
อย่างยัง่ยนื ด้วยระบบท่อของภาครฐั และภูมปิญัญาท้องถิ่น ตลอดจนการมสี่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ในพื้นที่ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ให้ข้อมูลหลกั การจดัประชุมกลุ่มย่อย ในพื้นที่
ทีม่กีารส่งน ้าโดยระบบท่อ คอื หมูท่ี1่, 2, 8 และหมูท่ี ่11 ต าบลตะพง ตลอดจนศกึษาสภาพพืน้ที ่
บรบิทของชุมชน และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้า 
การด าเนินการส่งน ้าเพื่อการเกษตร โดยการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม  วเิคราะห์ข้อมูลโดยการ
วเิคราะหป์จัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร
ดว้ยระบบท่อ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การมสี่วนรว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้า รวมทัง้ผลลพัธท์ีไ่ด ้
 ผลการศึกษา  พบว่า การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ
ในต าบลตะพง ในปจัจุบนั อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ซึ่งทัง้ระดบั
ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู ้ใช้น ้าทางการเกษตร ได้รบัการเตรยีมความพร้อมในด้าน
วชิาการ และด้านเทคนิค ทุกภาคส่วนในต าบลตะพงได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่
ระดบันโยบาย การด าเนินการ โดยการจดัท าประชาคม ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตร ในต าบลตะพงนัน้ ไม่เพยีงแต่มกีารจดัการดว้ยระบบท่อของภาครฐัเท่านัน้ 
แต่ได้ม ีการบร ิหารจดัการแบบบูรณาการ ร่วมก ับภูม ิปญัญาท้องถิ ่น ย ึดหล ักแนวค ิด
เกษตรทฤษฎใีหม่ มกีารกระจายแหล่งเก็บน ้าในหมู่บ้าน ปรบัปรุงแหล่งน ้าธรรมชาต ิตลอดจน
น าระบบสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนน ้า เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกั 
โดยจดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร หรอืคณะกรรมการจดัการน ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 
นอกจากนี้ ยงัไดพ้บว่า มกีารบรหิารจดัการแบบผสมผสาน คอื การส่งน ้าดว้ยระบบท่อดงักล่าว 
เป็นการจดัสรรทรพัยากรน ้าในลักษณะกลุ่มต าบล ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
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การตกลงท าบนัทกึความเขา้ใจ หรอื เอ็มโอยู (Memorandum Of Understanding: MOU) 
การใช้น ้าร่วมก ัน  ระหว่างพื้นที่ต ้นน ้ า พื้นที่กลางน ้า และพื้นที่ปลายน ้า  โดยร่วมก ับ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง และโครงการชลประทานระยอง เพื่อแก้ปญัหาขาดแคลนน ้า
ใหก้บัต าบลตะพง อยา่งยัง่ยนื 



 
ABSTRACT 

 

 
 The aim of this study is to investigate the local knowledge and the existing 
system of the state in water resources management for agriculture using irrigation 
system via pipe and the participation of agricultural water user groups in Tapong 
Sub-district, Muang District, Rayong Province. The in-depth interview of key informants 
and focus group meeting were used for data gathering in Tapong Sub-district areas of 
Moo 1, 2, 8, and 11. In addition, field survey for community context and basic 
information of electric water pump and pipeline system and the water supply for 
agriculture were carried out through participatory observation. The internal and external 
factors affecting the water resources management, the participation of the water user 
groups and the outcome of water resources management for agriculture using irrigation 
system via pipe and local knowledge were analyzed. 
 The study revealed that the water resources management via pipe is under the 
supervision of Tapong Sub-district Administration Organization where administrators and 
working officers had been prepared with knowledge and technical skill. Through people 
forum, all sectors in the community have been taken part in the steps of policy planning 
and implementation. The water resources management in Tapong is not only handled 
by government sectors, but also integrated with local wisdom on the concept of the new 
theory in distribution of water sources in the village, natural water resource improvement 
and the application of information technology system in water management planning. 
Focusing on people participation, local agricultural water user group (or committee) was 
established in the area. In addition to local user group, more efficient water user groups 

Title of Research Paper : Sustainable Water Resources Management  for Agriculture  
Using Irrigation System via Pipe and Local Knowledge in 
Tapong Sub-district, Muang District, Rayong Province.   

Author : Mr. Lueroj  Jindarattanawong  
Degree : Master of Science (Environmental Management) 
Year : 2011 
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at sub-district cluster level were setup and the memorandum of understanding (MOU) 
on the sharing use of water resources among the upstream, midstream and downstream 
areas were drafted with the cooperation of Rayong Provincial Administration Organization 
and Rayong irrigation project to sustainably solve the water shortage problem of 
Tapong Sub-district. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วชิาการค้นคว้าอสิระ เรื่อง การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื
ดว้ยระบบท่อ และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ฉบบันี้ 
ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาต้องขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา อมรสงวนสนิ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์
ที่ปรกึษา วิชาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุณา สละเวลาให้ค าปรกึษา ชี้แนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครัง้นี้ รวมถึงผลกัดนั และให้ก าลงัใจผู้ศ ึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ท าการศกึษา จนวชิาการค้นคว้าอสิระฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์
ของหลกัสูตรการจดัการสิง่แวดล ้อม คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล ้อม  ทุกท่าน ที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทความรู ้ทีใ่ชป้ระกอบการจดัท าวชิาการคน้ควา้อสิระ ในครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บรหิาร และผูแ้ทน จากโครงการชลประทานระยอง ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัระยอง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ต าบลตะพง และ
บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมอืเป็น
อยา่งดใีนการใหส้มัภาษณ์ รว่มประชุมสนทนา และใหข้อ้มลู ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ 

ขอขอบคุณภรรยา และบุตร ทีช่่วยเหลอืในทุกๆดา้น รวมทัง้การเก็บขอ้มลู จดบนัทกึขอ้มูล 
และใหก้ าลงัใจอยา่งดยีิง่มาโดยตลอด ซึง่ช่วยเป็นแรงผลกัดนัทีส่ าคญั ทีท่ าใหว้ชิาการคน้ควา้อสิระ
ในครัง้นี้ ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

สุดท้ายนี้ ขอยกความส าเรจ็ และความภาคภูมใิจให้กบับดิามารดา ซึ่งเป็นผู้มพีระคุณ
อนัใหญ่หลวง 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

น ้า เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคญัที่สุดอย่างหนึ่ง ในการด ารงชวีติของมนุษย์ และ 
สิ่งมชีีวิตอื่นๆ ในขณะเดียวกันน ้าก็เป็นปจัจยัการผลิตที่ส าคญัไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรอืภาคบรกิาร โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลติที่ต้องการใช้น ้าในปรมิาณที่มากส าหรบั
กระบวนการผลติ แต่ทรพัยากรน ้าเป็นทรพัยากรทีม่อียูจ่ ากดั  
 นบัตัง้แต่จงัหวดัระยองไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปเป็นจงัหวดัอุตสาหกรรม เมื่อครัง้คน้พบ
ก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520  ซึง่เป็นการเริม่ต้นของยุค “โชตชิ่วงชชัวาลย”์ และ
เป็นทีม่าของ “โครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก” (Eastern Seaboard Development 
Program)  จากนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของรฐับาล ในปี พ.ศ. 2524 ท าให้
อุตสาหกรรมมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ประชากรจากที่อื่นมกีารยา้ยถิ่นฐานเข้ามาประกอบ
อาชพี ในจงัหวดัระยองเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหจ้งัหวดัระยองมกีารเพิม่ขึน้ของประชากรอย่าง
รวดเรว็  ความต้องการใช้น ้าจากทุกภาคส่วนเพิม่ขึน้เป็นหลายเท่า  แต่เนื่องจากแหล่งน ้าหลกั 
ในจงัหวดัระยองมอียูจ่ ากดั คอื มแีมน่ ้าสายหลกัเพยีงแค่ 2 สาย ไดแ้ก่ แมน่ ้าระยอง (คลองใหญ่) 
และแมน่ ้าประแสร ์ประกอบกบัสภาพความแปรปรวนของฝนมมีาก ในปี พ.ศ. 2547 ฝนหยุดตก
ตัง้แต่เดอืนกนัยายน และในปี พ.ศ. 2548 ฝนเริม่ตกช้ามาก ซึง่มาตกหนักในช่วงปลายเดอืน
สงิหาคม  สภาพการเปลีย่นแปลงการใชน้ ้าในพืน้ทีลุ่่มรบัน ้า หรอืตน้น ้าของอ่างเกบ็น ้าดอกกราย  
อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล มกีารใช้น ้าเพิม่ขึน้อย่างมาก  นอกจากนี้ ในส่วนบรเิวณพื้นที่แม่น ้า
ระยอง  คลองทบัมา แม่น ้าประแสร ์ซึ่งเดมิเป็นพื้นที่แก้มลงิ หรอืพื้นที่ชุ่มน ้าก่อนไหลลงทะเล 
พื้นที่เหล่านัน้ไม่คงสภาพเดิม ท าให้ไม่มรีะบบส ารอง หรอืเสรมิการกักเก็บน ้าในช่วงฤดูฝน
ปรมิาณน ้าทีม่อียู่ไม่สามารถรองรบัต่อการพฒันา การขยายตวัได้ เกดิการขาดแคลนน ้าในพืน้ที่
ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบรโิภค การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่มผูใ้ชน้ ้าต่างๆ (โครงการตน้แบบการแกป้ญัหาน ้าระยอง, 2550) 

ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค การอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในพื้นที่
จงัหวัดระยอง จากลุ่มน ้าคลองใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 351.01 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ในขณะที่ น ้าต้นทุนในพื้นที่มเีพยีง 237.65 ล้านลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็บน ้าดอกกราย 68.40 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล 150.25 ลา้นลูกบาศก์เมตร และอ่างเกบ็น ้าคลองระโอก 
19 ลา้นลกูบาศกเ์มตร)  ท าใหจ้งัหวดัระยองในปีดงักล่าว เกดิการขาดแคลนน ้าประมาณ 113.36 
ลา้นลูกบาศก์เมตร และคาดว่าในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้า (ปี พ.ศ. 2568) ความต้องการใชน้ ้า
จะเพิม่ขึน้เป็น 732.05 ลา้นลูกบาศก์เมตร แต่น ้าต้นทุนในพืน้ทีม่เีพยีง 502.75 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งจะท าให้ในปี พ.ศ. 2568  มปีญัหาการขาดแคลนน ้า ประมาณ 229.30 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(สุจรติ คณูธนกุลวงศ์, 2549 และโครงการตน้แบบการแกป้ญัหาน ้าระยอง, 2550) 

รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัปญัหาขาดแคลนน ้าในระดบัประเทศ และไดม้มีตคิณะรฐัมนตร ี
เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ด าเนินการศกึษา ความเป็นไปไดใ้นการแก้ไขปญัหาภยัแลง้ และการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค โดยน าเอาระบบชลประทานทางท่อมาใชใ้ห้ครอบคลุมพืน้ที่
ทัว่ประเทศ ประกอบกบัคณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2548 ใหก้รมชลประทาน
จดัหาแหล่งน ้าเพิม่  การเพิม่ประสทิธภิาพของแหล่งน ้าในพื้นที่ และกระจายน ้าโดยการผนัน ้า
จากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มาตอบสนองต่อความต้องการใชน้ ้าในพืน้ที ่เพื่อการแก้ไขปญัหาเร่งด่วนใน
ภาคตะวนัออก (วกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรน ้า, 2549)  

ในการด าเนินการแก้ปญัหาวกิฤตขาดแคลนน ้าในจงัหวดัระยอง รฐับาลได้มอบหมาย 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร ให้ด าเนินการแก้ปญัหาร่วมกบัจงัหวดัระยอง 
และกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง ในการจดัท าโครงการต้นแบบการแก้ปญัหาน ้า
ระยอง (โครงการต้นแบบการแก้ปญัหาน ้าระยอง, 2550) และโครงการชลประทานระยองได้มี
การพฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้า ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เพื่อใหม้นี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอ 
สามารถตอบสนองความต้องการใชน้ ้าของทุกภาคส่วนได ้นอกจากนี้ โครงการชลประทานระยอง
ไดด้ าเนินการโครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า หรอืการบรหิารจดัการน ้าโดยระบบท่อ ทีห่นองท่ากะสาว 
ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

ต าบลตะพง เป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ทีต่้องประสบปญัหา
ขาดแคลนน ้า  ทัง้ๆทีต่ าบลตะพง มแีหล่งน ้าจดืในพืน้ที ่ทัง้ทีเ่ป็นแหล่งน ้าธรรมชาต ิไดแ้ก่ ล าคลอง  
ล าหว้ย บงึ หนองน ้า และส่วนทีเ่ป็นแหล่งน ้าที่ถูกสรา้งขึน้ ไดแ้ก่ ฝาย ท านบ บ่อน ้าตื้น บ่อโยก 
และสระน ้า ซึง่ดูเหมอืนว่าน่าจะมนี ้าเพยีงพอส าหรบัภาคการเกษตร แต่กลบัพบว่า ต าบลตะพง
ซึ่งเป็นศูนยร์วมผลไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัระยอง และเป็นพื้นที่จดังานเทศกาลผลไมป้ระจ าปี
ของจงัหวดั ตอ้งประสบปญัหาภยัแลง้ ท าใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงต้องเสยีงบประมาณ
เป็นค่าน ้ามนัเป็นจ านวนมาก ในการใช้รถบรรทุกขนน ้าไปแจกจ่ายชาวบ้าน และชาวสวนผลไม้
ทุกๆปี (“วจิยั พลงัเปลีย่นการเรยีนรู ้เพื่อระยอง”, 2554)  ดงันัน้ ต าบลตะพงจงึมคีวามต้องการ
ใหม้กีารจดัสรรน ้าจากแหล่งน ้าอื่น มาตอบสนองความต้องการใชน้ ้าส าหรบัภาคการเกษตรในพืน้ที ่
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ซึ่งโครงการชลประทานระยองได้ด าเนินการจดัสรรน ้า ด้วยวิธกีารสูบน ้าด้วยพลงังานไฟฟ้า    
ไปกกัเกบ็ไวท้ี่อ่างเก็บน ้าหว้ยหนิดาด ซึง่เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็  สามารถกกัเกบ็น ้าไดสู้งสุด
ถงึ 7.52 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และไดม้กีารกระจายน ้า ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านระบบท่อส่งน ้า  
ใหก้บัเกษตรกร ในพืน้ทีบ่างส่วนของต าบลตะพง (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง , 2552) และ
จากการที่หลายฝ่ายมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์น ้าที่อาจไม่เพยีงพอต่อภาคการเกษตร  
ในอนาคต ประกอบกบัการทีร่ฐับาล มนีโยบายปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ภายใต้แผนปฏบิตักิาร
ไทยเขม้แขง็ โดยในสาขาทรพัยากรน ้าและเกษตร ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร ดว้ยการเร่งรดัจดัหาแหล่งน ้าใหท้ัว่ถงึ 
และเพยีงพอ  และเพิม่พืน้ทีช่ลประทานทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เพื่อเพิม่ปรมิาณ
แหล่งน ้าตน้ทุน ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานทางการผลติภาคเกษตร อกีทัง้เป็นการป้องกนั และบรรเทา
ปญัหาจากอุทกภยั และภยัแล้ง พร้อมกบัส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากน ้าให้มปีระสทิธภิาพ
มคีวามเหมาะสมกบัชนิดพชื หรอืสนิค้าเกษตรที่ส าคญั รวมถงึการขยายระบบการกระจายน ้า  
ในพืน้ทีช่ลประทาน ใหไ้ดป้ระโยชน์อย่างเตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งผลสมัฤทธิก์ารเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ ใหก้บัภาคการเกษตรของประเทศ (การบรหิารจดัการน ้า, 2553) โครงการชลประทาน
ระยอง ไดม้กีารพฒันาแหล่งน ้าที่มกีารบูรณาการร่วมกนั ระหว่างพืน้ทีท่ี่เป็นพืน้ทีต่้นน ้า  พืน้ที่
กลางน ้า และพืน้ทีป่ลายน ้า โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จาก 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลนาตาขวญั 
ต าบลบา้นแลง และต าบลตะพง ร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และโครงการชลประทานระยอง 
ไดต้กลงท าบนัทกึความเขา้ใจ หรอืเอม็โอย ู(Memorandum Of Understanding: MOU) การใชน้ ้า
ร่วมกนัของพื้นที่  โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง ร่วมเป็นสกัขพียาน (อบจ.ระยองลงนาม
ความเขา้ใจพฒันาแหล่งน ้า, 2554)  

จากการสูบน ้าดว้ยพลงังานไฟฟ้า ทีถ่อืว่าเป็นระบบส่งน ้าทีส่ าคญัของพื้นทีต่ าบลตะพง 
คอืระบบการสูบน ้าจากหนองท่ากะสาวไปสู่อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด โดยเป็นการผสมผสาน
3 ระบบเขา้ดว้ยกนั ได้แก่ ระบบการสูบน ้า ระบบท่อส่งน ้า และระบบอ่างเก็บน ้า ดงันัน้ผูศ้กึษา 
จงึสนใจศกึษาว่า องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง มแีนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
อยา่งไร เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื มกีารบรูณาการ และการผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีม่ ี
ความสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของเกษตรกรในพืน้ที่ต าบลตะพง เกษตรกรเขา้มามสี่วนร่วมอย่างไร
ในการแกป้ญัหาการจดัสรรน ้า เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและไม่เกดิความขดัแยง้ รวมถงึการไดร้บั
ประโยชน์จากการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่
พืน้ทีต่ าบลตะพง ซึง่อยูน่อกเขตพืน้ทีช่ลประทาน และเป็นพืน้ทีส่วนผลไมท้ีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิหลกั
ของจงัหวดัระยอง ตลอดจนการหาแนวทางที่ท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนรวม และเหมาะสมกบั
พชืเศรษฐกจิเชงิพืน้ทีใ่นต าบลตะพง 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อศกึษา การส่งน ้าด้วยระบบท่อในสภาพปจัจุบนัของภาครฐั ในต าบลตะพง 
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  

1.2.2  เพื่อศกึษา วเิคราะหป์จัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ และภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

1.2.3  เพื่อศกึษา ผลลพัธข์องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ 
กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการมสี่วนรว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร  

1.2.4  เพื่อเสนอแนะ แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื 
ด้วยระบบท่อ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการมสี่วนรว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร 
  
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ศกึษาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ดว้ยระบบท่อ กบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ในพื้นที่ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง  
            
  1.3.2  ขอบเขตด้านประเดน็ท่ีศึกษา 

        1.3.2.1  ศกึษาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อของ
ภาครฐั  การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรโดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ แนวทางการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการมสี่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ช้
น ้าภาคการเกษตร 

        1.3.2.2  ศกึษาปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิ่น ในต าบลตะพง 

        1.3.2.3  ศกึษาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เฉพาะเพื่อการเพาะปลกูเท่านัน้ 
 
  1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการท าการศกึษา 5 เดอืน   
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2554  
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
          1.4.1  ไดท้ราบถงึการจดัการส่งน ้าโดยระบบท่อในสภาพปจัจุบนัของภาครฐัในพื้นที่
ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
 1.4.2  ไดท้ราบถึงการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรโดยใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตรในพื้นที่ต าบลตะพง 
          1.4.3  ไดท้ราบถงึปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 
ด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิ่น ในพื้นที่ต าบลตะพง 
          1.4.4  สามารถเป็นตวัอย่างในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื
ดว้ยระบบท่อของภาครฐั กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการมสี่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร 
ใหแ้ก่โครงการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัได ้
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1.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคดิในการศกึษา   

การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยืน 
ด้วยระบบท่อ และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ปัจจยัภายใน (จดุแขง็  จดุอ่อน) 

1 .ดา้นยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
2. ดา้นงบประมาณ 
3. ดา้นบุคลากร กลุ่มผูใ้ชน้ ้า เกษตรกร 
4. ดา้นการบรหิารจดัการ 
5. ดา้นเทคโนโลย ี
6. ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ดา้นการประสานความร่วมมอื 
8. ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม 
 

ผลลพัธต่์อเกษตรกร 

สงัเคราะห ์
ประเดน็จาก  

แนวคดิ ทฤษฎ ี
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. ดา้นยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
2. ดา้นงบประมาณ 
3. ดา้นบุคลากร  
4. ดา้นการบรหิารจดัการ 
5. ดา้นเทคโนโลย ี
6. ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ดา้นการประสานความร่วมมอื 
8. ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม 
 

สงัเคราะห ์
ประเดน็จาก 

ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ
จากการส ารวจภาคสนาม 

 

ปัจจยัภายนอก (โอกาส  อปุสรรค) 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการด าเนินการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรในต าบลตะพง 

การจดัการน ้า 
โดยภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

การส่งน ้าโดยระบบท่อ 
ในสภาพปัจจบุนัของ

ภาครฐั  

การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผูใ้ช้น ้า 

ภาคการเกษตร  
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1.6  นิยามศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 
 

1.6.1  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าโดยระบบท่อ  หมายถงึ  กระบวนการในการ
ส่งเสรมิการประสานการพฒันา และการจดัการน ้าเขา้พืน้ทีเ่พาะปลูกของเกษตรกร โดยผ่านท่อ 
เพื่อน ามาซึง่ประโยชน์สงูสุดทางเศรษฐกจิ และความเป็นอยูท่ีด่ขีองเกษตรกร  

1.6.2  การจดัการน ้าดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่  หมายถงึ  การกกัเกบ็น ้าฝน น ้าท่าไวใ้ช้
ส าหรบักิจกรรมทางการเกษตร ด้วยการขุดบ่อน ้ า หรือขุดสระน ้ าในพื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกรเอง เพื่อใหม้นี ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

1.6.3  การมสี่วนร่วม  หมายถงึ  การที่กลุ่มผู้ใช้น ้า หรอืเกษตรกรได้เขา้มามสี่วนร่วม 
กบัโครงการชลประทานระยอง  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ในการให ้และรบัขอ้มลูข่าวสาร  
การเสนอ และรบัฟงัความคดิเหน็  การร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตั ิหรอืกระท ากจิกรรมทีส่่งผล
ต่อส่วนรวม ไมใ่ช่เพื่อคนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.6.4  การวเิคราะห์ปจัจยัภายใน  หมายถงึ  การใชเ้ทคนิค SWOT Analysis  ในการ
วเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ในต าบลตะพง ในที่นี้
หมายถึง ปจัจยัที่เกิดจากองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มผู้ใช้น ้า และ
เกษตรกรในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

1.6.5  การวเิคราะห์ปจัจยัภายนอก  หมายถงึ  การใชเ้ทคนิค SWOT Analysis ในการ
วเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรในต าบลตะพง ในที่นี้
หมายถงึ ปจัจยัที่เกดิจากโครงการชลประทานระยอง องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง และ
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง   

1.6.6  ผลลพัธต่์อเกษตรกร  หมายถงึ  ผลทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตร ด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิน่ในปจัจุบนั ที่มตี่อกลุ่มผู้ใช้น ้า และเกษตรกร
ในต าบลตะพง 



 
บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศกึษา เรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืดว้ยระบบท่อ
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ผูศ้กึษาไดศ้กึษาคน้ควา้
ขอ้มูลต่างๆ จากหนังสอื ต ารา เอกสาร รายงาน บทความ และเวบ็ไซด์ต่างๆ รวมถึงงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง จากเอกสารผลงานวจิยั ตลอดจนการศกึษาทางดา้นทฤษฎทีีส่ าคญั เพื่อความเขา้ใจ
ในเนื้อหา ซึง่จะขอเสนอแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบั ดงันี้ 

2.1  นโยบายดา้นน ้า และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2.2  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศไทย 
2.3  ปญัหาภยัแลง้ และแนวทางแกไ้ขเชงิบรูณาการ 
2.4  แนวคดิการพฒันาทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 
2.5  การชลประทานในปจัจบุนั 
2.6  พระราชกรณยีกจิดา้นการเกษตร  
2.7  แนวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในชุมชน 
2.8  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.9  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

2.1  นโยบายด้านน ้า และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
 ตลอดเวลาทีผ่่านมา ประเทศไทยประสบกบัปญัหาวกิฤตน ้า ทัง้ปญัหาการขาดแคลนน ้า 
น ้าท่วม และน ้าเสยี และกลายเป็นปญัหาทีท่วคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของประชากร 
การจดัการปญัหาวกิฤตน ้าดงักล่าว มกีารด าเนินการมาอยา่งต่อเนื่อง ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนั 
โดยผ่านความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงาน  และการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศไทย 
เริม่มคีวามชดัเจนขึน้ เมื่อมกีารก าหนด “นโยบายน ้าแห่งชาติ” เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ได้มุ่งเน้น
การประสาน การพฒันา และการบรหิารการจดัการทรพัยากรน ้า ร่วมกบัทรพัยากรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ด้วยการค านึงถงึส่วนรว่มของงานในทุกดา้น ไมเ่ฉพาะแต่ผลกระทบเท่านัน้  
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2.1.1  นโยบายน ้าแห่งชาติ  
           นโยบายน ้าแห่งชาติ ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ทีส่ าคญัไว ้ คอื การใหม้รีะบบการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าแบบผสมผสาน และเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน  โดยจดัให้มอีงคก์าร
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัลุ่มน ้า และในระดบัทอ้งถิน่ ทีม่กีฎหมายรองรบั 
ตลอดจนการมสี่วนรบัผดิชอบการอนุรกัษ์แหล่งน ้า และการตรวจสอบดูแลคุณภาพ เป็นธรรม 
และยัง่ยนื ดงัต่อไปนี้ 

        2.1.1.1  เร่งรดัใหม้พีระราชบญัญตัทิรพัยากรน ้า และเป็นกฎหมายหลกั ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศ โดยทบทวน และปรบัปรุงร่างพระราชบญัญตัิที่มอียู ่
และเร่งด าเนินการตามขัน้ตอน เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่การมผีลบงัคบัใช้  ตลอดจนการพจิารณา
ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย และระเบยีบอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกนั 

        2.1.1.2  จดัใหม้อีงคก์าร เพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ทัง้ในระดบัชาติ  ระดบั
ลุ่มน ้า และในระดบัทอ้งถิน่ ทีม่กีฎหมายรองรบั  โดยใหอ้งคก์รระดบัชาต ิมหีน้าทีใ่นการก าหนด
นโยบาย ก ากบั และประสานให้เกดิการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิบรหิารจดัการน ้าในลุ่มน ้า 
โดยใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดม้สี่วนรว่ม 

        2.1.1.3  เน้นการจดัสรรน ้าทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม  ส าหรบัการใชน้ ้าดา้นต่างๆ 
ทัง้เพื่อตอบสนองตามความจ าเป็นพืน้ฐานดา้นการเกษตร และการอุปโภคบรโิภค โดยจดัล าดบั
ความส าคญัของประเภทการใชน้ ้าในแต่ละพื้นที่  ทัง้นี้ เพื่อใหม้กีารใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และยัง่ยนื ภายใตก้ตกิาการจดัสรรน ้าทีช่ดัเจน  สามารถใชใ้นการมสี่วนร่วมของผูร้บับรกิาร และ
ระดบัการใหบ้รกิาร 

        2.1.1.4  ก าหนดทศิทางทีช่ดัเจนในการจดัหาน ้า และพฒันาแหล่งน ้า เพื่อจดัหา 
น ้าต้นทุน ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพ และความต้องการ มคีุณภาพเหมาะสมส าหรบัทุกกจิกรรม
โดยค านึงถงึ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเป็นส าคญั 

        2.1.1.5  จดัหา และพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร ใหแ้ก่เกษตรกร อย่างทัว่ถงึ 
และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานในการท าการเกษตร และอุปโภคบรโิภค 
เช่นเดยีวกบัการใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานของรฐัดา้นอื่นๆ 

        2.1.1.6  พฒันา และบรรจุความรู ้เรื่องน ้า ลงในหลกัสูตรของทุกระดบัการศกึษา 
เพื่อปลูกฝงัสรา้งจติส านึก ใหป้ระชาชนตระหนักถงึคุณค่าของน ้า เขา้ใจความส าคญัของการใชน้ ้า 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ความจ าเป็น และหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้ม 

        2.1.1.7  สนบัสนุน และส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม รวมทัง้ก าหนดรปูแบบการมสี่วนร่วม 
สทิธ ิและหน้าที ่ของประชาชน องคก์รเอกชน และหน่วยงานของรฐั อย่างชดัเจน ในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า ทัง้การใช้น ้า การดูแลรบัผดิชอบ การอนุรกัษ์แหล่งน ้า และการตรวจสอบ 
ดแูลคุณภาพน ้า เพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรแหล่งน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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        2.1.1.8  เรง่รดัใหม้กีารวางแผนการบรรเทา และแกไ้ขปญัหาอุทกภยั และภยัแลง้  
ทัง้การเตอืนภยั การก าหนดแนวทางการบรรเทาภยั และการฟ้ืนฟูบูรณะ ภายหลงัการเกดิภยัแลง้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรม โดยค านึงถงึการใชท้ีด่นิ และทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

        2.1.1.9  สนบัสนุนงบประมาณ  ส าหรบัแผนปฏบิตัติามนโยบาย  รวมทัง้การวจิยั  
การประชาสมัพนัธ ์ การรวบรวมขอ้มลูขา่วสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกี่ยวขอ้งกบัเรื่องน ้า  
ต่อสาธารณชนอยา่งเพยีงพอ และต่อเนื่อง 
 
 2.1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 หลงัจากที่ประเทศไทยไดม้กีารก าหนด “นโยบายน ้าแห่งชาติ” เมื่อ พ.ศ. 2543 แลว้นัน้ 
รฐับาลจงึมกีารปรบัปรุงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ให้ทนัสมยั และเหมาะสมตาม
สถานการณ์ภาวะแวดล้อมของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ และสงัคม โดยให้มคีวามสอดคล้องกบั
นโยบายน ้าแห่งชาตใินทุกๆดา้น (สมเกยีรต ิ ประจ าวงศ,์ 2550: 31-35) ไดแ้ก่ 

          2.1.2.1  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  
        แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่9  รฐับาลไดก้ าหนดยุทธศาสตร์

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  โดยแบ่งการพฒันา และบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า เป็นพืน้ทีต่้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยท าการบูรณาการขอ้มลู แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นระบบลุ่มน ้า  มกีารจดัล าดบัความส าคญัลุ่มน ้า และใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
โครงข่ายน ้า การพฒันาแก้มลงิ อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ เช่น  เขื่อนกิว่คอหมา จงัหวดั
ล าปาง  เขือ่นแควน้อย จงัหวดัพษิณุโลก  การสรา้งเครอืขา่ยน ้าพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และชลบุร ี

        2.1.2.2  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554)  
        แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที1่0  รฐับาลไดก้ าหนดยุทธศาสตร์

การพฒันาบนความหลากหลายทางชวีภาพ  การสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม  เน้นการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการใชป้ระโยชน์เพิม่ขึน้  โดยเพิม่ขดีความสามารถ
การกกัเกบ็น ้าของแหล่งน ้าทีม่อียู่เดมิ  ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาต ิ พฒันาโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งน ้า 
โดยมกีารบรหิารจดัการน ้าในลุ่มน ้าอยา่งบูรณาการ โดยใหม้ปีรมิาณ และคุณภาพน ้าทีเ่หมาะสม 
สนบัสนุนการใชน้ ้าทีส่นองความจ าเป็นต่อการด ารงชวีติทีด่ ีและการผลติทางเศรษฐกจิทีพ่อเพยีง 

        ทศิทางการพฒันาแหล่งน ้าในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10  
มหีลายประเดน็ทีค่วรมกีารบูรณาการ และควรไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ย ดงัน้ี  

         1)  การปฏริปูความคดิดา้นวชิาการ และการก าหนดรปูแบบการจดัการ 
ทีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทย ในการพฒันาโครงขา่ยน ้า (Water Grid) และการพฒันาแหล่งน ้า
อยา่งเป็นระบบลุ่มน ้า  แนวคดิการมองภาพรวมทัง้ลุ่มน ้าไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ แต่กย็งัตดิอยู่
กบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบ และระบบข้อมูลที่ยงัไม่ทนัสมยั  ท าให้การน าเสนอเพื่อน าไปสู่
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การตดัสนิใจด้านนโยบาย มกัจะน าไปสู่ข้อสงสยัของผลประโยชน์แอบแฝง ดงันัน้จงึควรต้อง
ปฎบิตัดิงันี้ 

   (1)  การประเมนิสถานการณ์น ้า โดยการวเิคราะหบ์นพืน้ฐานขอ้มลู 
ทีเ่ป็นจรงิ ซึง่ประกอบดว้ย  ปรมิาณน ้าฝน  ปรมิาณน ้าท่า  การกกัเกบ็น ้าทัง้จากแหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 
และจากหนองน ้าตามธรรมชาต ิ เพื่อเปรยีบเทยีบกบัความต้องการน ้าในทุกกจิกรรม เป็นรายเดอืน 
ประกอบการประเมนิสมรรถนะการกกัเก็บน ้าในฤดูฝน  และขดีความสามารถในการให้น ้าแก่
กจิกรรมต่างๆในฤดูแลง้  ในสภาพปจัจุบนั ซึง่จ าเป็นต้องมขีอ้มลูสภาพการใชท้ีด่นิ  ขอ้มลูทาง
อุตุ-อุทกวทิยา และพืน้ที ่/ ช่วงเวลา / ระดบัความรุนแรงของปญัหาในรอบ 10-20 ปีทีผ่่านมา 
ประกอบการวเิคราะห ์และสรปุผล 

              (2)  วเิคราะหศ์กัยภาพการพฒันาแหล่งน ้าเชงิวศิวกรรม ทุกรปูแบบ 
พรอ้มระบุขอ้จ ากดัดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคม และควรมองศกัยภาพการพฒันาใหค้รบทุกมติิ  

    (3)  เพื่อเป็นการสร้างภูมคิุ้มกนัของการพฒันา และในการใช้น ้า 
อยา่งมเีหตุผล ซึง่ตอ้งประเมนิการเจรญิเตบิโตในกจิกรรมทีต่อ้งใชน้ ้า เพื่อการด ารงชพี ส ารองไว ้
ในอนาคต 30 ปี ไดแ้ก่ การอุปโภคบรโิภค จากจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และการเกษตรกรรม
จากพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมของดนิ โดยยงัคงความตอ้งการน ้าเพื่อรกัษาระบบนิเวศ และส าหรบั
ความไมแ่น่นอนของสภาพภมูอิากาศ อกีรอ้ยละ 20 ของความตอ้งการรวมทัง้หมด  

    (4)  การศกึษาถงึผลกระทบ บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และทนัสมยั  
ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้วทิยาการเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้าช่วยศึกษาผลกระทบ ด้านสิง่แวดล้อม 
ดา้นสงัคม การเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการศกึษาของทุกภาคส่วน และผลผลติของโครงการ
ต้องชดัเจน สามารถก าหนดพื้นที่ และกิจกรรมเป้าหมาย ปรมิาณ และสดัส่วนการจดัสรรน ้า 
ผูร้บัประโยชน์ และผูเ้สยีประโยชน์ รวมถงึก าหนดวธิบีรหิารจดัการโครงการตัง้แต่เริม่แรก  

         2)  ดา้นการบรหิารจดัการ  
    (1). ส่งเสรมิมาตรการ และก าหนดเป็นนโยบายโครงการประหยดัน ้า  

ในทุกภาคส่วนของกจิกรรมทีต่อ้งใชน้ ้า 
    (2). ผลการศึกษา และวเิคราะห์ ต้องสามารถสื่อออกสาธารณะ 

ที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และต้องเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจรงิให้กบัหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และประชาชนในพืน้ทีท่ราบอยา่งต่อเนื่อง 

    (3). การก าหนดนโยบายทางดา้นน ้า ต้องมคีวามเป็นเอกภาพ และ 
มมีาตรฐานเดยีวกนั  เช่น ระดบัความรุนแรงของการประกาศภยัพบิตั ิจากภยัแลง้ และอุทกภยั
ของจงัหวดั ซึ่งควรผสมผสานแนวคดิ และบรรทดัฐาน การด าเนินงานของหน่วยปฏบิตัิการ
จากหน่วยอื่นๆ อนัเป็นผลมาจากการประกาศภยัพบิตัดิงักล่าว 
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     (4).. หน่วยราชการ ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตั ิตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหก้บั 
แนวทางแก้ไขปญัหา ของผู้ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการพฒันาแหล่งน ้า โดยต้องกระท าอย่าง
เปิดเผย และจรงิจงั  สรา้งแนวรว่มจากทุกหน่วยงานทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน ้า  
ในการด าเนินงานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ในขณะที่องค์กร หรอืหน่วยงานที่ไม่เหน็ด้วย
กบัแนวคดิในการพฒันาแหล่งน ้า กค็วรเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว  
 
2.2  การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศไทย 
      

จากการที่รฐับาลมนีโยบายลงทุน โครงการขนาดใหญ่ด้านทรพัยากรน ้า ประกอบกบั   
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่9 ไดก้ าหนดใหม้กีารบรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการ
เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน และประชาชนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เขา้มามบีทบาทในกระบวนการ
ตดัสนิใจ (ชยัยุทธ ชนิณะราศ ีและดวงฤด ีโฆษติกติตวิงศ์, 2549: 6)  ทัง้น้ี เน่ืองจากในปจัจุบนั 
ประเทศไทยไดร้บัความเสยีหายทัง้ชวีติ และทรพัยส์นิ จากปญัหาเกี่ยวกบัน ้า ในการลดความสูญเสยี 
จงึจ าเป็นจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า อยา่งเป็นระบบ มกีารบูรณาการทุกๆ กจิกรรม 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้น ้า เพื่อความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมของ
ประเทศไทย  
 

2.2.1  การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าแบบผสมผสาน 
การบรหิารจดัน ้าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Manaement: IWRM) 

คอื  กระบวนการในการส่งเสรมิการประสานการพฒันา  และจดัการน ้า ดนิ และทรพัยากรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมอย่าง
ทดัเทยีมกนั โดยไมส่่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของระบบนิเวศทีส่ าคญั (อภชิาต  อนุกูลอ าไพ, 2546) 

หลกัการบรหิารจดัการน ้าแบบแบบผสมผสาน (IWRM) นัน้ ควรยดึหลกัการใช้น ้า
อย่างมปีระสิทธิภาพ คุ ้มค่าการลงทุน โดยทุกคนเข้ามามสี่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการในทุกระดบั และมสีทิธใินการใช้น ้าอย่างเสมอภาค ทดัเทยีม ในปรมิาณ และ     
มคีุณภาพทีเ่หมาะสม ในการด ารงชวีติ รวมทัง้ท าใหเ้กดิความสมดุลทางธรรมชาต ิ โดยค านึงถงึ
ความเชื่อมโยงกบัทรพัยากรอื่น ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ดนิ  ป่าไม้  สิง่แวดล้อม  ระบบนิเวศ  
เพราะทุกอยา่งมคีวามเกื้อกูลกนั  อกีทัง้ค านึงถงึการบรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบลุ่มน ้า เนื่องจาก
พืน้ทีลุ่่มน ้านัน้ มคีวามเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
เพื่อให้เกิดความยัง่ยนื  มนี ้าใช้ถึงชนรุ่นหลงั  จงึจ าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืจากทุกภาคส่วน 
ไดแ้ก่  ภาครฐั  เอกชน  ประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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2.2.2  การบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ  
การบรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการ  รฐับาลจะต้องมกีารก าหนดยุทธศาสตร ์ทีช่ดัเจน 

รวมทัง้การแก้ไขปญัหาแบบองคร์วม  โดยจะต้องมกีารบูรณาการโครงการ และแหล่งน ้า ทีม่อียู่
ในปจัจุบนั และการวางแผนพฒันาในอนาคตร่วมกนั  ไดแ้ก่  การเพิม่ประสทิธภิาพการเกษตร 
ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน  การเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ และการผลติ รวมทัง้
การกระจายแหล่งเกบ็น ้าในระดบัหมูบ่า้น และระบบโครงขา่ยน ้า (ชลูติ วชัรสนิธุ,์ ม.ป.ป.) 
         2.2.2.1  การเพิม่ประสทิธภิาพการเกษตรในเขตชลประทาน 
         ในการบรหิารจดัการน ้าของระบบชลประทานทีม่อียู่ในปจัจุบนั ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเป็นการบรรเทาปญัหาภยัแลง้ รฐัจะตอ้งมกีารด าเนินการ และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

                   1)  การวางแผนและการจดัการน ้าในอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ ใหส้อดคลอ้ง
กบัปรมิาณน ้าตน้ทุนในแต่ละปี 

                   2)  การก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิของพืน้ทีช่ลประทาน ในพืน้ทีต่่างๆ 
                   3)  การปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติภาคการเกษตร ควรจะต้องค านึงถงึ

คุณลกัษณะของพชืเกษตร 
        2.2.2.2  การเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการและการผลติ 

         1)  การส่งเสรมิใหบ้รษิทัเอกชน เขา้มามบีทบาทในการจดัการน ้าในพืน้ที ่
โครงการชลประทานยอ่ย แทนกรมชลประทาน 

                   2)  ก าหนดมาตรการทางภาษี และออกกฎหมายเพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสรมิใหบ้รษิทัเอกชนเขา้มาด าเนินการธุรกจิการเกษตรเพื่อส่งออก แบบครบวงจร  

                   3)  จดัระบบการถอืครองที่ดนิ และการใช้ที่ดนิอย่างเหมาะสม และรฐั
ส่งเสรมิสนบัสนุนเงนิทุนใหผู้ป้ระกอบอาชพีการเกษตรไดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ 

                   4). การพฒันาระบบตลาดใหเ้อือ้ประโยชน์ และเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย 
                   5). การสนบัสนุน และด าเนินการจดัการธุรกจิการเกษตรแบบครบวงจร 
                   6)  สนับสนุนการวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ีและการพฒันาระบบตลาด

ใหเ้อือ้อ านวยประโยชน์และเป็นธรรมต่อเกษตรกร 
        2.2.2.3  การกระจายแหล่งเกบ็น ้า ในระดบัหมูบ่า้น 
                   1)  ปรบัปรงุแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
                   2)  การขดุสระน ้าเพื่อกกัเกบ็น ้าในฤดฝูน ไวใ้ชใ้นหมูบ่า้น 
        2.2.2.4  ระบบโครงขา่ยน ้า 
                   1)  โครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และกลาง เพื่อเพิม่ปรมิาณน ้า 
                   2)  การผนัน ้า 
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                   3)  การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น ้าในพื้นที่ชลประทาน เพื่อประหยดั
การใชน้ ้าในอ่างเกบ็น ้า 

                   4)  สรา้งโครงการขนาดเลก็ และปรบัปรงุแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
                   5)  สรา้งระบบโครงขา่ยน ้า เชื่อมอ่างเกบ็น ้ากบัแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
นอกจากน้ี จะต้องมกีารประสานความร่วมมอืกบัทุกฝ่าย ในการบรรเทาปญัหาภยัแลง้ 

อุทกภยั และคุณภาพน ้า ซึ่งจะท าให้เกดิประโยชน์ในด้านเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะ 
ท าให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้น  มคีวามมัน่คงในอาชพี และแก้ไขปญัหาความยากจนของ
ประชาชนในภาคการเกษตร ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้
 

2.2.3  การจดัการน ้าแบบบรูณาการ และการจดัการน ้าอย่างยัง่ยืน   
การจดัการน ้าแบบบูรณาการ  โดยหลกัการแล้ว การจดัการน ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

โดยด้านใดด้านหนึ่ง แบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปญัหาได้  จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง 
ผสมผสาน รวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ด้วยหลายวธิ ี และทุกชุมชนยอมรบั จงึจะน าไปสู่
การจดัการ หรอืแก้ปญัหาต่างๆ ที่เกี่ยวกบัน ้า ได้อย่างสมัพนัธ์กนั  ในภาวะปจัจุบนั เราต้อง
บรหิารจดัการ และใช้ทรพัยากรน ้า และด าเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม 
แล้วค้นหาแนวทางแก้ไข อย่างเป็นระบบ ครบวงจร  ทุกอย่างมคีวามเชื่อมโยงกนั โดยเฉพาะ 
น ้า ดิน และทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปจัจยัการผลิตที่ส าคัญ  ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คน
แบบ “มุง่ถงึประโยชน์คนส่วนใหญ่”  ในลุ่มน ้าเป็นหลกั  

ส่วนการจดัการน ้าอย่างยัง่ยนื  เป็นการบรหิารจดัการ ที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสงัคม 
รูถ้งึคุณค่าของน ้า  ใชน้ ้าอย่างประหยดั เพื่อให้ทรพัยากรน ้ามใีชอ้ย่างทัว่ถงึ  เกดิประสทิธภิาพ
อย่างเต็มที่  มคีวามสมดุลทัง้ปรมิาณ และคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ 
จะต้องใหเ้ป็นไปในลกัษณะควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟู ให้มคีวามยัง่ยนื  นัน่คอื  การใช้
ประโยชน์ทรพัยากรน ้า เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ  ควรต้องยดึปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง”  
เป็นหลกั เน้นความอยู่ดกีนิดมีสีุข และพึง่ตนเองได้เป็นพื้นฐานก่อน  มกีารคุ้มครอง และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรน ้า และทรพัยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการพฒันา 
สามารถพึง่พาไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

ในการจดัการน ้า และทรพัยากรอื่นๆ ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ
อย่างบูรณาการ และมคีวามยัง่ยนืได้นัน้ ต้องใชค้วามรู้จากหลายสาขาวชิา เขา้มาจดัการ เช่น 
ดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยา และมนุษยวทิยา ฯลฯ ซึง่
ในความหลากหลายของความรู้ต่างๆ นัน้  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ร่วมกบัทรพัยากรดิน 
และทรพัยากรป่าไม ้ภายในแต่ละลุ่มน ้า จะต้องด าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นอนัหนึ่ง  
อนัเดยีวกนั (ปราโมทย ์ ไมก้ลดั, 2554)  
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        2.2.3.1  การจดัการน ้าควรตอ้งท าอยา่งเป็นระบบในพืน้ที่ลุ่มน ้า  
        นอกจากพื้นที่ลุ่มน ้าจะเหมาะส าหรบัใช้เป็นเขตพื้นที่ในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัเหมาะส าหรบัใช้เป็นเขตพื้นที่ในการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคมอกีดว้ย เพราะการพฒันาใดๆ ในบรเิวณหนึ่งของพืน้ทีลุ่่มน ้า อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม ของอกีบรเิวณหนึ่งในลุ่มน ้าเดยีวกนัได ้ แต่ในการปฏบิตั ิมกัใชเ้ขตทางการปกครอง 
เป็นขอบเขตในการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม เพราะว่ามขีอ้มลูพืน้ฐานดา้นต่างๆ ของเขตการ
ปกครองอยูแ่ลว้ และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ี  

        การใช้เขตทางการปกครองเป็นเขตพืน้ที่ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดล้อมนัน้ ไม่สอดคล้องกบัความจรงิของระบบนิเวศ เนื่องจากพื้นที่จงัหวดัหนึ่ง อาจจะมี
ครอบคลุมหลายลุ่มน ้า  การพฒันา หรอืจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมในจงัหวดั 
จะไม่สามารถใช้วธิเีดยีวกนัได้ทัง้หมด เพราะแต่ละลุ ่มน ้า  มลีกัษณะเฉพาะ ของตวัเอง 
นอกจากนี้  ลุ่มน ้าหนึ่ง อาจครอบคลุมพืน้ทีห่ลายจงัหวดั  ดงันัน้ การพฒันาในพืน้ทีจ่งัหวดัหนึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อประชากรของอกีจงัหวดัหนึ่งได้ เนื่องจากจงัหวดัเหล่านัน้ อยู่ในระบบนิเวศ
ของลุ่มน ้าเดยีวกนั  

        2.2.3.2  การแกป้ญัหาการจดัการน ้าในลุ่มน ้า ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
         สภาพปญัหาทีเ่กี่ยวกบัทรพัยากรน ้า ทีส่ าคญั  ไดแ้ก่  การขาดแคลนน ้า  การเกดิ
น ้าท่วม ท าความเสยีหายแก่พืน้ทีชุ่มชน และพืน้ทีเ่กษตรกรรม ปญัหาน ้าเสยี 

        สภาพปญัหา และสาเหตุที่ท าใหเ้กดิปญัหาดงักล่าว มสีาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการ 
คอื เกดิขึน้เน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์ ส่วนอกีสาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากสภาพตามธรรมชาติ
ของแต่ละท้องที่ และความแปรปรวนของฝนทีต่กในฤดูต่างๆ ซึง่เป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาต ิ
ที่อยู่เหนือการควบคุม ปญัหาการจดัการน ้าดงักล่าวข้างต้น ที่เป็นปญัหาเกี่ยวกบักระบวนการ
บรหิารจดัการ ไดแ้ก่ 

          1)  ไม่มกีารประสานความร่วมมอื ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัน ้า   
ท าใหว้ธิกีารด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ไมม่คีวามต่อเนื่องกนั  ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้เกี่ยวกบั
ปญัหาความต้องการน ้า  การจดัสรรน ้า  การจดัหา หรอืการพฒันา และการอนุรกัษ์แหล่งน ้า 
การจดัการน ้าในลุ่มน ้า ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องมขี้อมูล และองค์กรรองรบั 
ส าหรบัการจดัการเฉพาะ ในแต่ละลุ่มน ้า เพื่อให้มกีารพจิารณาปญัหาต่างๆ ภายในลุ่มน ้า ซึง่มี
การแก้ปญัหา ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว อย่างต่อเนื่อง มกีารควบคุม การพฒันา การใช้งาน 
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า รว่มกบัทรพัยากรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน  

          2)  การวเิคราะห์ และจดัการทรพัยากรน ้า ที่ผ่านมา จากอดตี จนถึง
ปจัจบุนั เป็นการก าหนดใหด้ าเนินการตามนโยบายของภาครฐั  การประเมนิโครงการ  การวางแผน
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ด าเนินการ ทีห่น่วยงานส่วนกลางจดัท าขึน้ หรอือาจเป็นความต้องการของนักการเมอืงทอ้งถิน่นัน้ 
ประชาชนส่วนใหญ่ จะไมค่่อยไดร้บัประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หรอืไมใ่ช่ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ  

          3)  ปญัหาการขาดแคลนน ้า ภาวะน ้าท่วม และอุทกภยั และการลดลง
ของคุณภาพน ้า ล้วนมาจากปญัหาเรื่องรูปแบบการบรหิารจดัการที่ผดิพลาด เนื่องจากการจดัการ
ทรพัยากรน ้าของไทย  เป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นในลกัษณะบูรณาการกนั 
ทัง้ในเชงินโยบาย และเชงิสถาบนั หรอืองค์กรทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัการน ้า จงึก่อให้เกดิ   
ความสญูเสยีอยา่งมาก ในดา้นการใชท้รพัยากรน ้าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดระยะยาว และทางดา้น
เศรษฐศาสตร ์จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งมกีารปฏริปูกระบวนการบรหิารจดัการใหม ่  

          4)  เนื่องดว้ยกฎหมายไทย ก าหนดสทิธกิารใชท้รพัยากรน ้าอย่างกวา้งๆ 
ว่าทรพัยากรน ้า เป็นของไทยทุกคน จงึเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถใช้น ้าอย่างไม่จ ากดั 
ท าใหทุ้กคนมสีทิธทิีจ่ะใชไ้ดอ้ยา่งเสร ี นบัว่าเป็นตน้เหตุทีท่ าใหเ้กดิการใชน้ ้าทีด่อ้ยประสทิธภิาพ
จงึควรให้คนไทยรูจ้กัประหยดัในการใช้น ้า  ไม่ใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือย  นอกจากนี้ ยงัต้องระวงั
ในเรือ่งสทิธขิองผูใ้ชท้รพัยากรน ้า ว่าตอ้งไดร้บัความเป็นธรรมเท่าเทยีมกนัอกีดว้ย  

          5)  การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงน ้าได้โดยเสร ี  ไม่มใีครเป็นเจ้าของ
อย่างแน่ชดั ท าให้น ้า แทบไม่มรีาคาตลาด แต่มมีูลค่าทัง้ด้านเศรษฐกิจ และสงัคม ท าให้เกิด
ปญัหาหลายประการ ทีต่อ้งจดัการใหเ้หมาะสม และรดักุมมากขึน้ ไดแ้ก่ 

                (1)  การปฏริปูการจดัการน ้าใหเ้หมาะสม 
               (2)  สทิธขิองชุมชนตามทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

          6)  ขาดความเขา้ใจในเรือ่งของสทิธชิุมชน ตามรฐัธรรมนูญ ทีบ่ญัญตัไิว้
ท าใหข้าดความรว่มมอืจากชุมชน  เกดิความขดัแยง้ และชุมชนต่อตา้น  เป็นเหตุใหก้ารด าเนินงาน
เกดิอุปสรรค ไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร หรอืด าเนินการต่อไปไมไ่ดเ้ลย   

เรือ่งสทิธชิุมชนนี้ เป็นเรือ่งส าคญั ซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัคิุม้ครองสทิธปิระเภทนี้ไว้ และไดเ้ขยีนรบัรองโดยตรงว่า ใหชุ้มชน
เป็นผูท้รงสทิธติามกฎหมาย ลกัษณะเสมอืนกบันิตบิุคคล 

มาตรา 66: บุคคลซึง่อยูร่วมกนัเป็นชุมชน ทอ้งถิน่ หรอืชุมชน ทอ้งถิน่ 
ดัง้เดมิ ย่อมมสีทิธอินุรกัษ์ หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม 
ของท้องถิน่ และของชาต ิและมสี่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์ 
จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุล และยัง่ยนื  

มาตรา 67: สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัรฐั และชุมชนในการอนุรกัษ์ 
บ ารงุรกัษา และการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพ และ
ในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 
สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน  ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม  
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   การด าเนินโครงการ หรอืกจิกรรมที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชน
อยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระท ามไิด ้เวน้แต่
จะไดศ้กึษา และประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
และจดัให้มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน และผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้ห้
องค์การอสิระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม และสุขภาพ และผู้แทน
สถาบนัอุดมศกึษา ที่จดัการการศกึษาด้านสิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืดา้นสุขภาพ 
ใหค้วามเหน็ประกอบ ก่อนมกีารด าเนินการดงักล่าว  
   สทิธขิองชุมชน ทีจ่ะฟ้องหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐัที่เป็นนิตบิุคคล เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตันิี้ 
ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

   หลกัส าคญัของ “การมสี่วนร่วม”  คอื เป้าหมายของสทิธชุิมชน มใิช่
เพื่อประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านัน้  แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสงัคมด้วย 
การจดัการน ้าทีชุ่มชนมสี่วนร่วม ใหม้ทีางเลอืกทีห่ลากหลาย กเ็พื่อถ่ายโอนทรพัยากร และ
ผลประโยชน์จากผูค้วบคุมทรพัยากร มาสู่คนทีเ่ขา้ถงึทรพัยากรไดน้้อย และพฒันากระบวนการ
ก าหนดนโยบาย  ที่ให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ  ก็สามารถด าเนินได้เป็นอย่างดี 
โดยอาศยัรฐัธรรมนูญทีส่นบัสนุนหลกัการ และสทิธชิุมชน 

         2.2.3.3  กลยทุธก์ารจดัการน ้าทีเ่หมาะสม  
          ในปจัจุบนั การด าเนินการมกัก าหนดแนวทาง หรอืกลยุทธ์จากส่วนกลาง 
ซึ่งอาจท าให้การวเิคราะห์ปญัหาต่างๆ  ขาดความสมบูรณ์  เน่ืองจากไม่ได้วเิคราะห์ปญัหา
ของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ  จงึมผีลท าให้การวางแผน และ
การแกไ้ขปญัหา ไมป่ระสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร  โดยไดเ้สนอประเดน็ยทุธศาสตรไ์ว ้ ดงันี้ 
                    1)  พฒันากลไก และกระบวนการจดัการเชงิบูรณาการ ที่มุ ่งเน้น
การมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 72 
“รฐัต้องส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการสงวนบ ารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากลายทางชวีภาพ อย่างสมดุล รวมทัง้มสี่วนร่วมในการ
ส่งเสรมิ บ ารุงรกัษา และคุ้มครองคุณภาพสิง่แวดล้อม ตามหลกัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  ตลอดจน
ควบคุม และก าจดัภาวะมลพิษ ที่มผีลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 

                   การมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย และประชาชน ในการจดัการน ้า ต้องพฒันา
กลไก และกระบวนการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ  โดยเสรมิสรา้งเครอืข่ายการประสานงาน 
และการท างานร่วมกนั ของฝ่ายราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนา การใช้  และฟ้ืนฟูทรพัยากรน ้า 
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โดยให้ความส าคญักบัการให้ความรูแ้ก่แกนน าชุมชน เพื่อเพิม่ศกัยภาพกระบวนการเรยีนรู้  
และเริม่ในชุมชน พฒันาระบบ รวบรวม และจดัท าข้อมูล ระดบัท้องถิ่น ให้สอดคล้องกนั 
สรา้งกระบวนการเรยีนรู ้การมสี่วนรว่ม จะช่วยเพิม่ศกัยภาพทางสงัคม สามารถร่วมกนัน าพาให้
การจดัการทรพัยากรน ้าทุกดา้น เป็นไปอยา่งมคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

                    2)  รฐับาลจะตอ้งก าหนดนโยบายการจดัการทรพัยากรน ้าใหม้คีวามชดัเจน 
สามารถปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรมได ้มใิช่เป็นนโยบายของรฐับาลใดรฐับาลหนึ่ง และรฐับาลชุดใด
ที่รบัผดิชอบบรหิารราชการแผ่นดนิ จะต้องบรหิารจดัการน ้า และทรพัยากรประเภทต่างๆ 
ตามนโยบายทีก่ าหนดนัน้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายของชาต ิจนสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้
จะไดร้บัการแกไ้ข และฟ้ืนฟูอยา่งสมัฤทธิผ์ลทัว่ถงึ  

                    หลกั และวธิปีฏบิตัซิึง่ถอืเป็นแนวด าเนินการ ควรประกอบดว้ยนโยบาย
ดา้นต่างๆ ดงันี้  
         (1)  นโยบายเกีย่วกบัการจดัหาและพฒันาทรพัยากร 

        (2)  นโยบายการใช้ และการจดัสรรทรพัยากรน ้าที่มปีระสทิธภิาพ 
และมคีวามเป็นธรรม  

                 (3)  นโยบายการแกป้ญัหาอุทกภยั  
                (4)  นโยบายการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และแหล่งน ้า  
                       (5)  นโยบายแกไ้ขปญัหาคุณภาพน ้า 
                    3)  จดัท าแผนแม่บท (แผนหลกั) การจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ

ในระดบัลุ่มน ้าเป็นแผนหลกั ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ และวธิกีารที่จะด าเนินการจดัการ
ทรพัยากรน ้าทุกประเภทอย่างเป็นระบบ สมัพนัธ์กนัในแต่ละลุ่มน ้า หรอืระหว่างลุ่มน ้า โดยมี
เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการด าเนินชวีติของทุกๆสิง่ในสงัคม และเกิดความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ทัง้คน สตัว ์พชื และอื่นๆ ซึง่การจดัท าแผนแมบ่ทของแต่ละดา้น มยีุทธศาสตร ์และ
วธิกีารทีจ่ะด าเนินการ โดยการก าหนดแต่ละแผนตอ้งมกีารบรูณาการในระดบัพืน้ทีลุ่่มน ้า  

                    4)  ก าหนดมาตรการจดัการน ้า ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ และภูมสิงัคม 
คือ  การก าหนดยุทธศาสตร์ หรอืวิธ ีการ ที่จะด าเนินการแก้ไขปญัหา ให้บงัเกิดผลส าเร็จ
ตามนโยบายการจดัการน ้าที่ก าหนด รฐับาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องพจิารณา
ศึกษาถึงมาตรการ ที่จะแก้ไขปญัหาในแต่ละด้าน  โดยก าหนดไว้ในแผนแม่บทของลุ่มน ้า
ใหค้รบทุกดา้น ใหม้คีวามชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีและ
สภาพสงัคมของแต่ละพืน้ที ่ 

          5)  การปฏริปูกลไกองคก์รจดัการน ้า ในระดบัชาต ิและในระดบัทอ้งถิน่ 
ตลอดจนกระบวนการบรหิารจดัการ ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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         6)  สร้างจติส านึก ให้คนไทยมคีวามตระหนักถึง ความส าคญัของน ้า  
เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติ  เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ แก่ประชาชนทัว่ไปในทุกลุ่มน ้า
ได้ตระหนักถึงความส าคญัของทรพัยากรน ้า  การใช้น ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ  รู้คุณค่าของน ้า 
ด้วยการประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่ให้ความรูแ้ก่ประชาชน  ระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกแห่ง ทุกลุ่มน ้า ดว้ยเอกสาร และสื่อความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการน ้าแบบเขา้ใจง่ายๆ เพื่อท าให้
เกดิความเขา้ใจถงึศกัยภาพ และเกี่ยวกบัสภาพปญัหาน ้า รวมถงึทรพัยากรอื่นที่เกี่ยวขอ้งใน
ระดบัทอ้งถิน่ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                    นอกจากนัน้  ควรบรรจุการเรยีนรู้ เกี่ยวกบัทรพัยากรน ้า ในหลกัสูตร
การศกึษาของเยาวชนทุกระดบั  ให้เขา้ใจถงึสภาพทรพัยากรกรน ้า  ลกัษณะต่างๆในลุ่มน ้า 
สภาพปญัหา และกระบวนการเขา้ใจในความส าคญัของการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ รูคุ้ณค่า 
ตลอดจนความเขา้ใจในหน้าที ่การมสี่วนรว่มรกัษาคุณภาพทรพัยากรน ้าอย่างเขม้แขง็ต่อไป  
 
2.3  ปัญหาภยัแล้ง และแนวทางการแก้ไขเชิงบรูณาการ 
 

ปญัหาภยัแลง้ มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ าทุกปี และมแีนวโน้มรุนแรงเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
เหตุการณ์ธรรมชาตทิี่ฝนทิง้ช่วง การแก้ไขปญัหาจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างยัง่ยนื ซึง่ต้องใช้
ระยะเวลาเดยีวกนั ในระยะเร่งด่วน จ าเป็นต้องแก้ไขปญัหาภยัแลง้ทีอ่าจเกดิขึน้เฉพาะหน้า และ
เตรยีมความพร้อมเอาไว้ เพื่อบรรเทาปญัหา และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ได้มากที่สุด   
(มตคิณะรฐัมนตร ีทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ีชุด พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร, 2548) 

 
2.3.1  ปัญหาการขาดแคลนน ้า 

                  2.3.1.1  น ้าขาดแคลนในฤดแูลง้ 
        การวดัการขาดแคลนทรพัยากรน ้า มดีชันีการวดัอยู ่5 วธิดีว้ยกนั คอื 

         1)  ดชันีวดัปรมิาณน ้าใช้ต่อหวั ประเทศไทยมปีรมิาณน ้าหมุนเวยีน 
1,845 ลูกบาศก์เมตรต่อหวั ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การขาดแคลน (1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อหวั) 

         2)  ดชันีการใช้น ้า  ประเทศไทยมดีชันีการใชน้ ้าอยู่ที่ รอ้ยละ 29 ของ
ปรมิาณน ้าหมนุเวยีนภายในประเทศ ซึง่ถอืว่ายงัไมม่กีารขาดแคลนมากนกั 

         3)  ตวัชีว้ดัความมัน่คงดา้นน ้า ใชค้่าในการพจิารณา 3 ส่วน คอื อตัราส่วน
ความจเุขือ่นต่อน ้าหมนุเวยีน ค่านี้มากกว่า 0.60 ถอืว่ายงัไม่ขาดแคลน ประเทศไทยมคี่านี้ 0.33 
จดัเป็นขาดแคลนปานกลาง สมัประสทิธิค์วามแปรปรวนของน ้าฝน ถ้าค่านี้มากกว่า 0.18 ถอืว่า
ขาดแคลนน ้ามาก แต่ประเทศไทยมคี่านี้ 0.10 ยงัถือว่าน้อย และสุดท้ายการพจิารณาถึง
การน าน ้าเขา้มาจากต่างประเทศ ซึง่ประเทศไทยยงัไมม่ ี
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        4)  ดชันีความสามารถในการบรหิารของรายได้ต่อปีต่อคน ซึ่งส าหรบั
ประเทศไทย ถอืว่ามปีญัหาระดบัปานกลาง  

        5)  การศกึษาของ International Water Management Institute (IWMI) 
แสดงถงึความขาดแคลนน ้าสุทธ ิถ้ามกีารใชน้ ้ามากกว่ารอ้ยละ 50 ของ Annual Water Resources 
(AWR) จดัว่าขาดแคลนน ้า ส่วนประเทศไทยมกีารใชน้ ้ารอ้ยละ 50 ยงัไมข่าดแคลนน ้ามากนกั 

แมว้่าผลการศกึษา จะสรุปไดว้่า ประเทศไทยไม่ขาดแคลนน ้ามากนัก แต่ค่าดงักล่าว
ประเมนิจากภาพรวมทัง้ประเทศ ถ้าพจิารณาเป็นพืน้ที ่จะพบว่า บางพืน้ทีข่าดแคลนน ้าอย่างรุนแรง
ในฤดูแลง้ แต่เผชญิน ้ามากในฤดูฝน ตวัอย่างเช่น ลุ่มน ้ายม จงึจ าเป็นต้องบรหิารจดัการน ้า 
อยา่งเรง่ด่วน โดยอาจใชว้ธิเีชื่อมโยงระบบการผนัน ้า จากลุ่มน ้าทีม่นี ้าเกนิ ไปสู่กลุ่มทีข่าดแคลน 
หรอืวางแผนจดัการน ้าที่มมีากกว่าความต้องการในสภาวะปกติ แล้วกกัเก็บน ้าส่วนเกนิไว้ใช ้  
ในฤดแูลง้ แต่จะต้องมกีารวางแผนทีด่ ีเป็นทีย่อมรบั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ หรอืปญัหาอื่นๆ
(ชยัยทุธ ชนิณะราศร ีและดวงฤด ีโฆษติกติตวิงศ์, 2549) 

   2.3.1.2  ปรมิาณน ้าไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
        การใชน้ ้าโดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็น 5 ประเภทคอื 

         1)  การเกษตร-ชลประทาน-การปศุสตัว ์
         2)  การอุปโภคบรโิภค 
         3)  โรงงานอุตสาหกรรม 
         4)  ผลติกระแสไฟฟ้า 
         5)  การรกัษาสมดุลนิเวศทา้ยน ้า และการท่องเทีย่ว 

การใชน้ ้าของ 3 ประเภทแรก นับเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศไทย 
โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม การจดัการของโรงงานอุตสาหกรรม ใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
กเ็ป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้ลดปรมิาณการใชน้ ้าลงได ้ รวมถงึการน าน ้าเสยีกลบัมาผ่านกระบวนการ
บ าบดั เพื่อน ากลบัมาใช้ในบางกจิกรรม  นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ มคีวามเป็นไปได้ที่จะน าน ้า   
ทีเ่หลอืใช ้จากระบบชลประทาน หรอืน าน ้าทีไ่หลในแม่น ้า ในช่วงทีม่คีวามต่างระดบัของหวัน ้า 
ทีส่งูพอสมควร มาใชผ้ลติกระแสไฟฟ้า เพื่อใชใ้นชุมชน ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในการน าเขา้พลงังานได ้

   2.3.1.3  พืน้ทีซ่ึง่เป็นแหล่งตน้น ้าลดลง 
        ในปจัจุบนั ประเทศไทยมปีรมิาณป่าไมล้ดลงจากในอดตีมาก ซึ่งจะมผีลท าให้

แหล่งก าเนิดของต้นน ้าล าธารลดลง นอกจากนี้แลว้ การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิกเ็ป็นส่วนหนึ่ง 
ทีท่ าใหแ้หล่งก าเนิดต้นน ้าล าธารลดลงดว้ย และกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ยงัมบีางส่วนทีรุ่กล ้า
เขา้ไปในพืน้ทีแ่หล่งน ้าอกีดว้ย ทัง้นี้ เมื่อปรมิาณน ้าทีม่อียู่ลดลง กจ็ะต้องถูกจ ากดัมากขึน้ ในแง่ของ
ปรมิาณน ้าทีน่ ามาใชใ้นกจิกรรมต่างๆ  องคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ ยงัไม่สามารถวางนโยบาย ทีท่นั
ต่อสภาพการณ์ ในการใชน้ ้าของประชาชนได ้ จงึท าใหแ้ผนการใชน้ ้า ยงัคงเป็นไปในลกัษณะเดมิ 
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แต่ผูใ้ชน้ ้ากลบัมคีวามต้องการทีจ่ะใช้น ้าในปรมิาณทีสู่งขึน้ ตามความเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ 
จงึน าไปสู่ความขดัแยง้    

   2.3.1.4  สภาพความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า 
        การขาดแคลนน ้า ส่วนหน่ึงเกดิจากการใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือย  ระบบในปจัจุบนั 

เป็นการส่งเสรมิใหผู้ม้เีทคโนโลย ี ผูท้ีม่ทีรพัยม์าก หรอืผูม้อี านาจ  มโีอกาสในการกกัเกบ็น ้าได้
สูงกว่า  ก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นประสทิธภิาพ และความชอบธรรม  ผูท้ีอ่ยู่ทางต้นน ้า จะท าการ
กกัเกบ็น ้าใหเ้ขา้สู่พืน้ทีข่องตนไดม้ากทีสุ่ด  ท าใหผู้ใ้ชน้ ้าบรเิวณทา้ยน ้าไดร้บัน ้าไม่เพยีงพอ และ
ไมท่ัว่ถงึ  ซึง่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ในพืน้ที ่ ในบางพืน้ที ่ ภาคเกษตรกรรม  อาจจะถูกจ ากดั
การใชน้ ้า  ท าใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมขึน้  แนวทางในการจดัการ  คอื การจดัสรรว่าใครควรจะ
ไดร้บัน ้าเท่าไร  เพื่อน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด และจะต้องมกีารศกึษาว่า  ผูใ้ชน้ ้ามคีวาม
ต้องการมากเท่าไร เมื่อไร และอย่างไร และบรหิารจดัการใหท้ัว่ถงึ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
และลดความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ชน้ ้า 

   2.3.1.5  องคป์ระกอบความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐั และประชาชน 
          จากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของความต้องการใชน้ ้า แมว้่าจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ความเจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศ  แต่การทีป่รมิาณน ้าต้นทุนมอียู่เท่าเดมิ และมอียู ่
อย่างจ ากดั ท าให้น ้ายงัขาดแคลน และกลายเป็นขอ้ขดัแยง้ระหว่างภาคเศรษฐกจิ หน่วยงาน
ภาครฐั ไม่มนีโยบายที่ทนัสมยัเพยีงพอ ที่จะรองรบัต่อความเปลี่ยนแปลงอนัรวดเรว็ที่เกิดขึ้น  
ท าใหป้จัจุบนัยงัไม่มคี าตอบทีแ่น่ชดั ในการจดัสรรน ้าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ต่อสงัคม และสรา้ง   
ความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้น ้า  บางพื้นที่ พบว่าการชลประทานยงัก่อให้เกดิความขดัแย้งขึ้น 
ระหว่างรฐั และประชาชน รวมถงึก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ชน้ ้าอกีดว้ย 

        การแก้ปญัหาโดยการใช้ขอ้มูลจากประชาชนในพื้นที่ และการมสี่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นของชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างรฐั และประชาชน 
เป็นไปในทางทีด่ ีและไดแ้นวปฏบิตั ิทีท่ าใหส้ามารถวางแนวทางการจดัการน ้าอยา่งมรีะบบได้ 
 

2.3.2  การแก้ปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยืน   
การแก้ปญัหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างบูรณาการ  

ในระบบลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้าหลกัของประเทศ เพื่อประสานการพฒันาทรพัยากร น ้า ดนิ ป่าต้นน ้า 
และทรพัยากรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้นี ้าใชป้ระโยชน์อย่างเพยีงพอ พรอ้มกบัการป้องกนัอุทกภยั
และมลพษิทางน ้า โดยมหีลกัการด าเนินการดงันี้ 

        2.3.2.1  การเพิม่ปรมิาณน ้าต้นทุนโดยพฒันา และปรบัปรุงแหล่งน ้าเพื่อกกัเกบ็น ้า
ในช่วงฤดูฝน ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าต้นน ้าใหอุ้ดมสมบูรณ์ เพื่อสรา้ง
ความมัน่คงของน ้าต้นทุนตามธรรมชาต ิเพิม่ความชุ่มชื้น และชะลอการไหลหลากของน ้าในฤดูฝน 
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ป้องกนั และลดการชะลา้งพงัทลายของดนิ เพื่อรกัษาหน้าดนิ และป้องกนัการตื้นเขนิของล าน ้า
และแหล่งน ้าต่างๆ รวมทัง้ก่อสรา้งแหล่งน ้าเพิม่เตมิในพื้นที่ที่มศีกัยภาพสูง โดยไม่กระทบต่อ
ระบบนิเวศ 

        2.3.2.2  การพฒันาโครงข่ายส่งน ้า และกระจายน ้าให้ไดท้ัว่ถงึ โดยเฉพาะพืน้ที ่ 
ที่ประสบปญัหาการขาดแคลนน ้า และภยัแล้งซ ้าซาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ น ้าอุปโภคบรโิภค 
พืน้ทีก่ารผลติทีส่รา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิสูง และมตีลาดรองรบั  ลดความสญูเสยีน ้าในระบบส่งน ้า   
ขดุสระน ้าในไรน่าของเกษตรกร  ขดุเจาะน ้าบาดาล และบ ารงุรกัษาบ่อบาดาลทีม่อียู ่

        2.3.2.3  เสรมิสรา้งใหค้นในพืน้ทีลุ่่มน ้าเกดิความตระหนักในคุณค่าของทรพัยากรน ้า 
โดยจดัท าแผนการใชท้ีด่นิ ในการพฒันาพืน้ทีต่่างๆใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของปรมิาณน ้าทีม่อียู่ 
สนบัสนุนการใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ทนปุ๋ ยเคม ีเพื่อควบคุมคุณภาพสนิคา้ และการรกัษาน ้าในแหล่งน ้า
ให้มคีุณภาพด ี การปรบัเปลี่ยนการปลูกพชื  โดยคดัเลอืกชนิดพนัธุ์ที่เหมาะสมกบัสภาพดนิ  
และน ้า  การใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัน ้า ในกจิกรรมการผลติทีม่กีารใชน้ ้าจ านวนมาก  สรา้งสิง่จงูใจ
ให้เกดิค่านิยมในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของคน ให้เกดิการใช้น ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประหยดั รวมทัง้มกีารพฒันาระบบข้อมูลในการเตือนภยัแล้ง น ้าท่วม น ้าเสีย และไฟป่า 
ตลอดจนมาตรการ และแนวทางปฏบิตัิในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรยีมความพร้อมในการป้องกนั 
และบรรเทาความรนุแรง และความเสยีหายของภยัทีจ่ะเกดิขึน้ 

 
2.3.3  การแก้ปัญหาภยัแล้งในระยะเร่งด่วน   
การแก้ปญัหาภยัแล้งในระยะเร่งด่วน จ าเป็นต้องจดัการบรหิารความเสีย่งเพื่อบรรเทา

ความเดอืดรอ้นของราษฎร และเตรยีมความพรอ้มรองรบัปญัหาภยัแล้ง ไม่ให้เกดิผลกระทบที่
รนุแรง  ในระหว่างทีต่อ้งใชเ้วลาในการบรหิารจดัการลุ่มน ้าอย่างบูรณาการ โดยมแีนวทางทีต่้อง
ด าเนินการ ดงันี้   

        2.3.3.1  แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบรโิภคที่สะอาด ให้หมดไปในระยะ 
เวลา 4 ปี ตามแนวนโยบายของรฐับาล และแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2548 - 2551     

        2.3.3.2  จดัท าฝนเทยีม ตัง้แต่ก่อนเขา้สู่ช่วงฝนแลง้ และท าการปรบัปรุงแหล่งน ้า
ที่มอียู่ และแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยเฉพาะการขุดลอกอ่างเก็บน ้า ท านบ ฝาย ล าคลอง หนอง 
บงึ และพืน้ทีชุ่่มน ้าต่างๆ เพื่อเพิม่ความจ ุเตรยีมพรอ้มส าหรบัรองรบัปรมิาณน ้าฝน  

        2.3.3.3  ส่งเสรมิ และสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรหิารจดัการ
ภาชนะกกัเกบ็น ้า เช่น ถงัเกบ็น ้า โอ่ง ในหมู่บา้น ทีพ่บว่าประสบภยัแลง้ซ ้าซาก และในหมู่บา้น
ทีไ่มส่ามารถจดัสรา้งระบบประปาได ้เนื่องจากไมม่แีหล่งน ้าผวิดนิ และน ้าบาดาล     

        2.3.3.4  เฝ้าระวงัพื้นที่ป่าธรรมชาติ และสวนป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าขึ้น
รวมทัง้จดัท าแนวกนัไฟ และการชงิเผาล่วงหน้า บรเิวณทีเ่สีย่งต่อการเกดิไฟปา่ในกรณทีีจ่ าเป็น 
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2.4  แนวคิดการพฒันาทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตร  
 

2.4.1  สาเหตคุวามจ าเป็น ต้องมีการจดัการน ้า ในประเทศไทย 
                  2.4.1.1  เนื่องประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประมาณร้อยละ 63.5 มอีาชพี
ทางการเกษตร ขณะที่ประเทศไทยมพีื้นที่ 320.7 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร
ประมาณ 132.7 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 41.4 และมแีนวโน้มว่าจะขยายตวัเพิม่ขึน้ (พืน้ทีก่ารเกษตร 
มคีวามตอ้งการใชน้ ้าสูง) แต่ในสภาพปจัจุบนั โครงการชลประทานสามารถสนับสนุนภาคการเกษตร
ไดเ้พยีง 23.57 ลา้นไร่ หรอืประมาณรอ้ยละ 17.8 เท่านัน้ ส่วนพืน้ทีก่ารเกษตรทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 
82.2 จะต้องพึง่แต่น ้าฝนตามธรรมชาต ิซึง่มคีวามไม่แน่นอน ส่งผลใหฐ้านรายไดภ้าคการเกษตร 
มคีวามไมแ่น่นอนตามไปดว้ย (วชิยั สุภาโสด, 2552) 

        2.4.1.2  ประเทศไทยมปีรมิาณฝนทีต่กผนัแปรระหว่าง 800 - 4,400 มลิลเิมตร /ปี 
หรอืเฉลี่ยประมาณ 1,468 มลิลเิมตร / ปี โดยภาคใต้ตกมากที่สุด รองลงมาคอื ภาคกลาง    
ภาคอสีาน และภาคเหนือ ตามล าดบั หากคดิเป็นปรมิาณน ้าฝนทีเ่กดิมขีึน้ในประเทศไทย จะเกดิ
มขีึน้ประมาณปีละ 760,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยประมาณรอ้ยละ 71.7 จะระเหยกลบัไป    
ในอากาศ และไหลซมึลงใต้ดนิ ส่วนอกีรอ้ยละ 28.3 หรอืประมาณ 215,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
จะกลายเป็นน ้าท่า (มวลน ้าทีไ่หลไปมาอยู่บนดนิ) โดยน ้าท่าในประเทศไทยนี้ จะเกดิมใีนฤดูฝน  
ถงึรอ้ยละ 92 และมเีหลอือยู่ในฤดูแลง้เพียงรอ้ยละ 8 เท่านัน้ (ขอ้มลูกรมชลประทาน อ้างถงึใน 
วชิยั สุภาโสด, 2552)  เนื่องจากความแตกต่างของสภาพภูมปิระเทศ ปรมิาณน ้าฝน ปรมิาณ
น ้าท่า  สภาพดนิ  การใชท้ีด่นิ  การเกษตรกรรม ฯลฯ  ในแต่ละลุ่มน ้า ท าใหเ้กดิปญัหาเรื่องน ้า 
ทีแ่ตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นปญัหาเรื่องน ้าหลาก น ้าท่วม หรอือุทกภยั อกีทัง้ในปจัจุบนั ปญัหา
เรื่องคุณภาพน ้า อนัเนื่องจากน ้าเสยี กท็วคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ สรา้งปญัหาใหภ้าคการเกษตร 
ขึน้มากมาย 
         2.4.1.3  จากปรมิาณน ้าท่าทีม่ใีนประเทศไทยประมาณ  215,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
เราสามารถสรา้งระบบกกัเกบ็ในปจัจุบนัได้เพยีง 72,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืเพยีงรอ้ยละ 
33.5 เท่านัน้ ส่วนน ้าท่าทีเ่หลอื กจ็ะไหลลงทา้ยน ้า และไหลลงสู่ทะเลไป บางครัง้น ้าท่าทีไ่หลลง
ท้ายน ้า ก็จะท าให้เกดิอุทกภยั ท าให้ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย ขณะที่น ้าชลประทานที ่  
กกัเกบ็ไว ้กย็งัไมเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถสนบัสนุนการใชน้ ้าในภาคการเกษตรในฤดูแลง้ได ้ ท าให้
ไมส่ามารถใชท้ีด่นิเพื่อท าการเกษตรในฤดูแลง้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  ส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายไดน้้อย 
(วชิยั สุภาโสด, 2552)   
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 2.4.2  ศกัยภาพของพื้นท่ีชลประทาน ในปัจจบุนั 
         2.4.2.1  โครงการชลประทานขนาดใหญ่ เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพน ้า ทีม่คีวามอุดม
สมบูรณ์ดมีาก สามารถพฒันาให้เป็นพื้นที่การผลติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
ขนาดใหญ่ หรอืตลาดเพื่อการส่งออกเชงิปรมิาณ (Mass Production Unit) ทีด่มีาก เกษตรกร  
มกีารเกาะกลุ่มรวมตวั  มกีารพฒันาวฒันธรรม เรื่องการใช้น ้าทีม่ศีกัยภาพ และมปีระสทิธภิาพ 
ภาครฐัสามารถเขา้ไปส่งเสรมิอาชพีการเกษตร และแนะน าเทคโนโลยกีารเกษตรที่เหมาะสม  
เพื่อเพิม่ศกัยภาพการผลติทางการเกษตรไดอ้ยา่งด ี
         2.4.2.2  โครงการชลประทานขนาดกลาง เป็นพื้นที่ที่มศีักยภาพน ้าปานกลาง 
สามารถพฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีก่ารผลติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ หรอื 
ตลาดเพื่อการส่งออกเชงิคุณภาพ (Quality Production Unit) ทีด่มีาก เกษตรกรมกีารเกาะกลุ่ม
รวมตวั มกีารพฒันาเรื่องการใช้น ้าที่มศีกัยภาพ และมปีระสทิธภิาพ ภาครฐัสามารถเขา้ไป
ส่งเสรมิอาชพีการเกษตร และแนะน าเทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการ
ผลติทางการเกษตร ในเชงิคุณภาพได้อย่างดี แต่ควรตรวจสอบความเพยีงพอของปรมิาณน ้า
ตน้ทุนก่อนวางแผนการส่งเสรมิ 
         2.4.2.3  โครงการชลประทานขนาดเลก็ และโครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า เป็นโครงการ
ทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์ในการกกัเกบ็น ้าเป็นหลกั เพยีงแต่ท าการสรา้งฝาย เพื่อยกระดบัน ้าหน้าฝายขึน้ 
แลว้ท าการสบูน ้าดว้ยป ัม๊น ้าไฟฟ้า เพื่อน าไปใชใ้นพืน้ทีท่ าการเกษตรใกลเ้คยีงสถานีสูบน ้าเท่านัน้ 
เป็นโครงการทีส่ามารถก าหนดแนวทางการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งผลติอาหารชุมชน  (Local Food 
Banks) ไดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ เพราะมขีอ้จ ากดั เรื่องปรมิาณน ้าเพื่อการเกษตร ในฤดูแลง้ และเป็น
แหล่งน ้าทีมุ่ง่เน้นตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อ อุปโภคบรโิภค เป็นหลกัเท่านัน้ 
 

2.4.3  แนวคิดในการพฒันาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตรในอนาคต 
          2.4.3.1  การปรบัปรุงซ่อมแซมระบบชลประทานเก่าใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะท าให้
ได้น ้าชลประทานทีร่ ัว่ซมึเสยีหายไปกลบัคนืมาและน าไปใชใ้นพื้นทีก่ารเกษตรท้ายน ้าไดเ้พิม่ขึน้ 
แหล่งกกัเก็บน ้าขนาดต่างๆที่ก่อสรา้งมานานแล้ว ต้องน ามาศกึษาความคุ้มทุนในการขุดลอก
เอาตะกอนก้นอ่าง ที่อยู่เหนือระดบัความจุที่ไม่ใช้งาน (Dead Storage) ออกไปเพื่อที่สามารถ
กกัเกบ็น ้าไดเ้พิม่ขึน้ไมส่รา้งปญัหาการเวนคนืทีด่นิทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม 
         2.4.3.2  การใหเ้กษตรกรไดม้สี่วนร่วมในการดูแล และบรหิารจดัการน ้า  การส่งน ้า 
ซ่อมแซมระบบชลประทาน  ปลูกจติส านึกให้รู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ และการมหีลกัประกนั
เรือ่งน ้าชลประทาน ใหท้ าการเกษตรไดเ้พยีงพอ อยา่งยัง่ยนื  
         2.4.3.3  การปลุกจติส านึกใหป้ระชาชนใชน้ ้าอย่างประหยดั เพื่อความคุม้ค่าของ
ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ด ้
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         2.4.3.4  ควรมกีารพฒันาแหล่งน ้าใต้ดนิทัง้ประเภทบ่อตื้น และบ่อบาดาลแบบลกึ 
เพื่อน าน ้าใต้ดนิเหล่านี้ มาใช้งานเสรมิในยามขาดแคลนน ้า เพื่อเป็นหลกัประกนัให้เกษตรกร
มัน่ใจว่าจะไมเ่กดิความเสยีหายต่อผลผลติในการท าการเกษตร 
         2.4.3.5  การเร่งการก่อสรา้ง และพฒันาแหล่งเก็บกกัน ้าขนาดต่างๆ ให้เกดิขึน้ 
อย่างรวดเรว็ ควรจะต้องน ามาศกึษาความเหมาะสม และเร่งด าเนินการอย่างมรีะบบ เช่น เรื่อง
การชดเชยค่าที่ดิน ในเขตการด าเนินการก่อสร้าง จะต้องถูกน ามาพจิารณาจ่ายให้ที่ผู้ได้รบั
ผลกระทบอยา่งยตุธิรรม คุม้ค่าในราคาตลาดจรงิๆ เพื่อป้องกนัปญัหาการขดัแยง้กบัมวลชน ซึง่
จะส่งผลใหก้ารพฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้าต่างๆมอีนัจะตอ้งล่าชา้ออกไป  

        2.4.3.6  การขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาตใินพืน้ทีส่าธารณะ และขุดสระเกบ็ส ารองน ้า
ในพืน้ทีก่ารเกษตรของเกษตรกร ควรจะตอ้งท าการส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินงานอยา่งจรงิจงั 

        2.4.3.7  การส่งน ้าแบบใชเ้ครื่องสูบน ้า ร่วมกบัระบบท่อ ไปในพืน้ทีท่ีร่ะบบการไหล
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ไปไมถ่งึ หากมคีวามจ าเป็นต้องส่งน ้าจากทีต่ ่าไปสู่ทีสู่ง เพื่อ
สนบัสนุนการเกษตรในทีสู่งได ้กจ็ าเป็นต้องใชม้าตรการส่งน ้าแบบใชเ้ครื่องสูบน ้า ร่วมกบัระบบ
ท่อมาใชเ้สรมิ ในกรณทีีใ่นพืน้ทีส่งูนัน้ๆ ไมม่แีหล่งน ้าตน้ทุนเพยีงพอ ในการด าเนินการนี้ จะต้อง
พจิารณาถึงลกัษณะการผลติ และผลผลติของการเกษตรที่ได้ด้วยว่า จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
ตน้ทุนของการล าเลยีงน ้า โดยวธิดีงักล่าว หรอืไม ่ 

        2.4.3.8  การผนัน ้าในแม่น ้าระหว่างประเทศมาใช้งาน  ควรจะต้องมกีารเร่งรดั 
การด าเนินการออกมาใหเ้หน็อย่างชดัเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อจะให้ไดน้ ้ามาใช้งานเพิม่เตมิ  
ในประเทศ  โดยด าเนินการศกึษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการทีจ่ะผนัน ้าในแม่น ้า
ระหว่างประเทศ มาใส่ในแมน่ ้าสายหลกัๆของประเทศ เพื่อน ามาใชง้านในช่วงการขาดแคลนน ้า  

        2.4.3.9  การบรหิารจดัการน ้าในระบบเครอืข่าย (Network) การด าเนินการนี้
สามารถด าเนินการได ้ภายใตโ้ครงการแกม้ลงิ  โครงการพฒันาโครงขา่ยน ้า  

        2.4.3.10  การพฒันาระบบกระจายน ้ าในแปลงการเกษตร ให้มปีระสิทธิภาพ     
ดยีิง่ขึน้ จะเป็นการลดความสญูเสยีน ้า ทีร่ ัว่ซมึในแปลงการเกษตร ในเขตชลประทานไดว้ธิหีนึ่ง 

  
2.5  การชลประทานในปัจจบุนั 
 

2.5.1  ชนิดของชลประทาน 
 ชนิดของชลประทาน สามารถแบ่งได ้ 3 กลุ่ม ตามระยะเวลาทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งพืน้ที่ 
ผวิน ้า  ปรมิาณกกัเกบ็น ้า และพืน้ทีช่ลประทาน   

           2.5.1.1  โครงการชลประทานขนาดใหญ่ เป็นโครงการเอนกประสงค์ ทีส่ามารถ 
ก่อให้เกดิประโยชน์ทางดา้นเกษตรกรรมเป็นหลกั เพื่อบรรเทาอุทกภยั เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
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การผลิตไฟฟ้า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ ์ประมงน ้าจดื การอุตสาหกรรม นอกจากนี้  
ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วอกีดว้ย 

       โครงการชลประทานขนาดใหญ่ สามารถกกัเกบ็น ้าได้ในปรมิาตรที่มากกว่า 100 
ลา้นลกูบาศก์เมตร หรอืมพีืน้ทีก่กัเกบ็น ้าไดม้ากกว่า 15 ตารางกโิลเมตร หรอืมพีืน้ทีช่ลประทาน
มากกว่า 80,000 ไร่ มรีะยะเวลาก่อสรา้งมากกว่า 1 ปี อยู่ในความรบัผดิชอบของชลประทาน
ทัง้หมด ตัง้แต่การส ารวจ การก่อสรา้งเขื่อนกกัเก็บน ้า หรอืเขื่อนทดน ้า พร้อมทัง้การก่อสรา้ง
ระบบชลประทาน ซึง่ประกอบด้วย ระบบส่งน ้าหลกั และระบบส่งน ้าในระดบัไร่นา ระบบระบายน ้า 
การส่งน ้า และบ ารงุรกัษาโครงการ 

        2.5.1.2  โครงการชลประทานขนาดกลาง สามารถกักเก็บน ้าได้ในปริมาตรที ่
น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืมพีื้นที่กกัเก็บน ้าไดน้้อยกว่า 15 ตารางกโิลเมตร หรอื    
มพีืน้ทีช่ลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร ่มรีะยะเวลาก่อสรา้งน้อยกว่า 1 ปี  ไดแ้ก่  เขื่อนกกัเกบ็น ้า  
ฝาย  โรงสบูน ้า รวมทัง้งานก่อสรา้งทางล าเลยีงผลผลติ และงานแปรสภาพล าน ้า เป็นตน้ 

        2.5.1.3  โครงการชลประทานขนาดเลก็ เป็นโครงการหนึ่งตามแผนพฒันาแหล่งน ้า
ขนาดเลก็  ไดแ้ก่  แหล่งน ้าประเภทอ่างเกบ็น ้า  คลองส่งน ้า  หนอง  บงึ  สระน ้า  บ่อน ้าตื้น และ
บ่อบาดาล เป็นตน้ 

        การพฒันาโครงการชลประทานขนาดเลก็เพื่อแก้ไขปญัหา หรอืเพื่อบรรเทา
ความเดอืดรอ้นเรื่องน ้า ส าหรบัการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร ซึง่เป็นความจ าเป็นพืน้ฐาน
ส าหรบัการด ารงชพีของประชาชนในพื้นที่ชนบท รวมทัง้ช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นจากอุทกภยั 
และป้องกนัน ้าเคม็จากทะเลท่วมพื้นที่เพาะปลูก โดยการก่อสรา้งอาคารชลประทานประเภทต่างๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภมูปิระเทศ และปญัหาทีเ่กดิขึน้ตามความตอ้งการของประชาชน 

        ส าหรบัโครงการขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกร หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจดัการ ดแูลรกัษา โดยหน่วยงานภาครฐัใหก้ารสนบัสนุน 

        นอกจากนี้  ยงัมโีครงการอื่นๆอกี ทีก่รมชลประทานรบัผดิชอบ  ไดแ้ก่  การพฒันา
แหล่งน ้าประเภทต่างๆ อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิโครงการขุดลอกคลอง หนองน ้า และ
คลองธรรมชาต ิ

 
2.5.2   โครงการชลประทานสบูน ้า 
โครงการชลประทานสูบน ้า อยู่ในความรบัผดิชอบของ 2 หน่วยงานหลกั คอืกรมชลประทาน 

และกรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน 
ในส่วนของกรมชลประทาน มโีครงการสบูน ้าช่วยเหลอืการท านา พชืไร่ ซึ่งเป็นโครงการ

สูบน ้าเคลื่อนที่  ในปจัจุบนั มโีครงการสูบน ้าที่จดัเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง หรอื 
ขนาดเลก็ ทีต่อ้งอาศยัเครือ่งสบูน ้า เพื่อส่งน ้าใหก้บัเกษตรกร ซึง่เป็นระบบการส่งน ้าดว้ยท่อ 
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         โครงการชลประทานสูบน ้าด้วยพลงังานไฟฟ้า ของกรมพฒันา และส่งเสรมิพลงังาน    
มวี ัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร และ
สนับสนุนนโยบายของรฐั ในการเร่งรดัขจดัปญัหาความแห้งแล้งของประเทศในพื้นที่ที่อยู ่   
นอกเขตโครงการชลประทาน โดยการจดัตัง้สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าในบรเิวณรมิฝ ัง่ของแหล่งน ้า
ทีม่นี ้าบรบิูรณ์ตลอดทัง้ปี ซึง่สามารถส่งน ้าใหเ้กษตรกรท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี  นอกจากนี้
ยงัให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ใชน้ ้า ใหรู้จ้กัใชน้ ้าอย่างประหยดั ตลอดจน
การรวมตวัของกลุ่มผูใ้ชน้ ้า รบัผดิชอบการบรหิารการใชน้ ้า วางระเบยีบ กฎเกณฑต่์างๆ ในการ
ใชน้ ้า ในเขตโครงการร่วมกนั เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้เองในอนาคต  แต่ในปจัจุบนั กรมพฒันา
และส่งเสรมิพลงังาน ยงัควบคุม และก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเรยีกเก็บค่ากระแสไฟฟ้า   
ทีใ่ชใ้นการเดนิเครือ่งสบูน ้า จากเกษตรกรผูใ้ชน้ ้า และไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์ว ้2 ประการ คอื 

         2.5.2.1  ฤดูแล้ง เกษตรกรจะต้องเริม่ท าการเพาะปลูกพชืฤดูแล้งพร้อมๆกนั 
ในแต่ละโครงการ 

         2.5.2.2  ฤดูฝน เกษตรกรจะขอใช้น ้าจากโครงการเป็นเฉพาะราย หรอืกลุ่มย่อย 
ได้ในกรณีที่ฝนทิง้ช่วง หรอืปรมิาณน ้าฝนไม่เพยีงพอ หรอืเกษตรกรต้องท าการตกกล้าท านาปี 
ก่อนฤดกูาล 
 

2.5.3  ระบบการจดัการชลประทาน 
ตามลกัษณะการจดัการ และการดแูลรกัษาโครงการชลประทาน แบ่งได ้2 กลุ่ม ดงันี้ 
 2.5.3.1  โครงการชลประทานที่หน่วยงานของรฐัเป็นเจ้าของ ซึ่งครอบคลุม

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รบัผดิชอบกจิกรรมในระบบการส่งน ้าหลกั และ
ระบบการส่งน ้าในระดบัไรน่า 

 2.5.3.2  โครงการชลประทานที่มกีารจดัการโดยเกษตรกรผู้ใช้น ้า หรอืองค์กร
ผู้ใช้น ้ า เนื่องจากนโยบายของรฐัในการส่งเสริม และพฒันาโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
ต้องการใหเ้กษตรกร  ผูร้บัผลประโยชน์จากโครงการฯ มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทุกขัน้ตอน  ดงันัน้ 
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้า จะต้องจดัตัง้กลุ่มขึน้มา เพื่อการเสนอขอโครงการฯ และมหีน้าทีใ่นการจดัการ  
หลงัจากโครงการฯ สรา้งเสรจ็แลว้ ในการดูแลรกัษาโครงการฯ ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชป้ระโยชน์ได ้
หน่วยงานของรฐัในระดบัทอ้งถิน่ มหีน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนเรื่องเงนิทุน  เช่น ในกรณีทีโ่ครงการฯ
มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้า จะตอ้งท าการซ่อมแซมเอง ในกรณีทีค่่าใชจ้่ายไม่เกนิ 
5,000 บาท แต่ถา้เกนิ 5,000 บาท และไม่เกนิ 100,000 บาท กลุ่มเกษตรกรจะต้องออกค่าใชจ้่าย 
รอ้ยละ 20 และที่เหลอื ออกโดยหน่วยงานในท้องถิน่ 2 หน่วยงาน แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิน 
100,000 บาท หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสรา้งโครงการฯ นัน้ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
(Vanpen, 1986 อา้งถงึใน มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, 2544: 218-219) 
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2.5.4  การจดัสรรน ้าชลประทาน 
การขาดแคลนน ้า ส่วนหน่ึงเกิดจาก การปล่อยให้มกีารใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือย ไม่จ ากดั 

ขาดกติกา และกลไกที่จดัสรรน ้าให้ไปสู่การใช้อย่างมปีระสิทธภิาพ ประกอบกับการเพิ่มขึ้น   
ของประชากร และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การตดัไมท้ าลายป่า และการจดัการน ้าทีไ่ม่เหมาะสม 
แนวโน้มความตอ้งการน ้ามเีพิม่ขึน้ ในขณะทีน่ ้ามจี ากดั  แนวทางการจดัการน ้า คอื การจดัสรรน ้า 
ว่าภาคส่วนใดควรจะได้น ้าจ านวนเท่าไหร่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใชน้ ้า แต่การจดัสรรน ้า 
ในประเทศไทยนัน้ ไมไ่ดพ้จิารณาถงึประโยชน์สงูสุดของการใชท้รพัยากรน ้า 

หน้าที่ของกรมชลประทาน นอกจากจดัหาน ้าแล้ว ยงัรวมไปถึงการจดัสรรน ้า  เพื่อใช ้  
ในกจิกรรมต่างๆอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรม  แนวคดิในการจดัสรรน ้า คอื การก าหนด
ล่วงหน้าว่าควรจดัสรรอย่างไร โดยมเีป้าหมายว่าจะต้องให้ทุกภาคส่วนไดร้บัน ้าตามเวลา และ
จ านวนที่ต้องการ ต้องพิจารณา และปรบัให้น ้ าต้นทุน และน ้ าที่ต้องการมีความสมดุลกัน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ (มกราคม - มถุินายน)  กรมชลประทานจะต้องประมาณการความต้องการ
ใชน้ ้าเพื่อกจิกรรมในภาคต่างๆ ใหเ้พยีงพอ 

ในการจดัสรรน ้า ย่อมมปีญัหาเกดิขึน้ในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัโครงการ จนถงึระดบัลุ่มน ้า  
ส าหรบัในระดบัโครงการนัน้  จะมคีวามขดัแยง้ เรื่องการจดัสรรน ้า  จากสาเหตุความแตกต่าง  
ในปรมิาณน ้าทีต่อ้งการ และเวลาทีต่้องการน ้าในพืน้ทีท่ีม่รีะบบปลูกพชืทีต่่างชนิดกนั  ซึง่สุดทา้ย
กม็ผีลกระทบต่อผลผลติ และรายไดข้องเกษตรกร 

แนวทางแก้ไขปญัหาการจัดสรรน ้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้ตอบสนองความต้องการ        
ที่เพิม่ขึน้ สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น วธิกีารแบ่งน ้าตามรอบเวรในระดบัโครงการ และ     
ในระดบัลุ่มน ้า  การหาแหล่งน ้าใหม่  เช่น  โครงการผนัน ้า หรอืการปรบัปรุงระบบชลประทาน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
2.5.5  ประสิทธิภาพของการชลประทาน 
ปรมิาณน ้าที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม เป็นสดัส่วนที่สูงที่สุด ประมาณร้อยละ 80 ของ

ปรมิาณน ้าทีใ่ช้ทัง้หมด แต่เริม่มแีนวโน้มลดลง เพราะความต้องการน ้าในภาคส่วนอื่นๆเพิม่ขึน้ 
ได้แก่ การอุปโภคบรโิภค การอุตสาหกรรม เป็นต้น  นอกจากน้ี ในปีที่มปีญัหาฝนแล้ง หรอื   
ฝนทิง้ช่วง น ้าในภาคเกษตรกรรม ถูกจดัสรรไปใหภ้าคนอกเกษตรกรรม โดยรฐัเขา้มามบีทบาท
ในการจดัสรรน ้า  ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงประสทิธภิาพการใช้น ้า
ชลประทาน  สถานการณ์น ้าในปจัจุบนั ปญัหา และแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น ้ าชลประทานให้สูงขึ้นในอนาคต  ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการชลประทาน ท าได้หลายทาง (Hoque,1990 อ้างถงึใน มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 
2544: 222-223)  ไดแ้ก่  วศิวกรรม  เศรษฐศาสตร ์ เป็นตน้ 
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 2.5.5.1  ประสทิธภิาพของการชลประทาน ในทางวศิวกรรม  ซึ่งหมายรวมถงึ 
ความครอบคลุมถงึสมรรถภาพการใชน้ ้าทัง้โครงการ ตัง้แต่จุดเริม่ต้นการส่งน ้า จนถงึแปลงเพาะปลูก 
คอื สดัส่วนของน ้าทีพ่ชืใช ้ต่อปรมิาณน ้าทีโ่ครงการชลประทานไดป้ล่อยออกไป 

 2.5.5.2  ประสทิธภิาพของการชลประทาน ในทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ผลกระทบ
ของโครงการทีม่ต่ีอพืน้ทีเ่พาะปลกู และผลผลติต่อพืน้ที่ 
 

2.5.6   แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการชลประทาน   
ประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานชลประทาน

ในการประเมนิประสทิธภิาพของโครงการชลประทาน ควรพจิารณาจากวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่วตัถุประสงคข์องโครงการชลประทาน  คอื การใชน้ ้าชลประทาน
เพื่อการผลติอาหาร  

การปรบัปรุงประสทิธภิาพการชลประทาน สามารถท าได้ในทุกระดบั โดยเน้นการลด
ความสูญเสยีของน ้าชลประทานให้มากที่สุด และใช้ประโยชน์จากน ้าที่มอียู่อย่างจ ากดัให้ได้  
มากทีสุ่ด (Seckler, 1996; Keller et al, 1996; Guerra et al, 1998 อ้างถงึใน มิง่สรรพ ์ขาวสอาด 
และคณะ, 2544: 226-227) ในระดบัฟารม์ อาจท าได้โดยการเพิม่ผลผลติของพชื โดยการใช้
ปจัจยัการผลติพนัธุพ์ชื และเทคโนโลยกีารผลติ อย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืการเปลีย่นแปลงระบบ
การปลกูพชื จากพชืทีใ่หผ้ลตอบแทนต ่า ไปสู่พชืทีใ่หผ้ลตอบแทนสูง ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชน้ ้า และลดการสญูเสยีน ้าในการเตรยีมดนิ เพราะในความเป็นจรงิ ปรมิาณน ้าทีเ่กษตรกรใช้
ในการเตรยีมดนิ สงูเกนิความจ าเป็น 

การปรบัปรุงประสทิธภิาพการชลประทาน ในระดบัโครงการ อาจท าไดโ้ดยการเปลีย่นแปลง
ระบบการปลูกพชื  การเปลีย่นแปลงเวลาการส่งน ้า เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ จากน ้าฝนมากทีสุ่ด  
การจดัสรรน ้าโดยใช้ระบบการจ่ายน ้าแบบเป็นรอบเวร  ซึ่งใช้ได้ดีในกรณีที่มนี ้าต้นทุนน้อย   
การน าน ้าใตด้นิมาใช ้รว่มกบัการใชน้ ้าชลประทานอย่างเหมาะสม และควรพจิารณาถงึความคุม้ทุน 
ในการลงทุนสูบน ้าด้วย  มกีารปรบัปรุงโครงการชลประทาน  ได้แก่  การพฒันาชลประทาน
ระบบท่อ  ระบบฉีด  เพื่อเป็นการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดการสูญเสยี  การใหเ้กษตรกร 
หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้า ไดม้สี่วนร่วมในการจดัการ และการตดัสนิใจของโครงการ (Guerra et al, 1998 
อา้งถงึใน มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2544: 227) 
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2.6  พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร 
 

 2.6.1  การพฒันาการเกษตร 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงมโีครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารต่ิางๆมากมาย 

ไมว่่าจะเป็นการชลประทาน การพฒันาดนิ การวจิยัพนัธุพ์ชื และปศุสตัว ์รวมถงึเรือ่งการเกษตร 
 “...การเกษตรนัน้ถอืไดว้่าเป็นรากฐาน และชวีติ ส าหรบัประเทศของเรา เพราะ 
 คนไทยส่วนใหญ่ เป็นผูม้อีาชพีทางเกษตรกรรม ขา้พเจา้จงึมคีวามเหน็เสมอว่า  
 วธิกีารพฒันาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิง่ ก็คอื จะต้องท านุบ ารุ ง 
 เกษตรกรรมทุกสาขา ให้พฒันาก้าวหน้า เพื่อยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ 
 ของเกษตรกรทุกระดบั ใหส้งูขึน้ ...” 
 (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์       

ณ อาคารจกัรพนัธเ์พญ็สริ ิวนัพฤหสับดทีี ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) 
 

 2.6.2  การพฒันาทรพัยากรน ้า 
 ทรพัยากรน ้า เป็นปจัจยัทีส่ าคญัยิง่ต่อการอุปโภคบรโิภค และการเกษตร  
 “...หลกัส าคญัว่า ตอ้งมนี ้าบรโิภค น ้าใช ้น ้าเพื่อการเพาะปลกู เพราะว่า 
 ชวีตินัน้อยู่ที่น ้า ถ้ามนี ้าคนอยู่ได้  ถ้าไม่มนี ้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มไีฟฟ้า  
 คนอยูไ่ด ้แต่ถา้ มไีฟฟ้า ไมม่นี ้า คนอยูไ่มไ่ด”้ 
 (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะผูอ้ านวยการส านักงาน คณะกรรมการพเิศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  ณ พระต าหนักจติรลดารโหฐานเมื่อวนัที ่
17 มนีาคม พ.ศ. 2529) 

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มทีัง้การแก้ปญัหา
ภยัแล้ง  ปญัหาอุทกภยั  รวมไปถึงการบ าบดัน ้าเสยี  โครงการพฒันาแหล่งน ้า มทีัง้โครงการ
ขนาดใหญ่ สามารถช่วยแก้ปญัหาทัง้ภยัแล้ง และน ้าท่วมได้  เช่น เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์ จงัหวดั
ลพบุร ีซึ่งเป็นเขื่อนดนิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  จนถงึโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ไดแ้ก่ ฝาย และอ่างเกบ็น ้า จ านวนมาก 

 
 2.6.3  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
         2.6.3.1  ความหมายของทฤษฎใีหม ่
         เกษตรทฤษฎใีหม ่เป็นทฤษฎแีห่งการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและการบรหิารงาน 

ในการท าการเกษตร ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ได้พระราชทานพระราชด ารนิี้ เพื่อเป็น
การช่วยเหลอืเกษตรกร ทีม่กัประสบปญัหาทัง้ภยัธรรมชาต ิและปจัจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อ
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การท าการเกษตร ใหส้ามารถผ่านพน้ช่วงเวลาวกิฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน ้าไดโ้ดยไม่เดอืดรอ้น 
และยากล าบากนกั (มลูนิธชิยัพฒันา, ม.ป.ป.) 

         ความเสี่ยงทีเ่กษตรกร มกัพบเป็นประจ า ประกอบด้วย ความเสีย่งด้านราคา 
ของสนิค้าเกษตร ความเสี่ยงในราคา และการพึ่งพาปจัจยัการผลติสมยัใหม่จากต่างประเทศ 
ความเสี่ยงด้านน ้า  ฝนทิ้งช่วง  ฝนแล้ง  ภยัธรรมชาตอิื่นๆ และโรคระบาด รวมทัง้ความเสี่ยง
ดา้นแบบแผนการผลติ  

         ทฤษฎใีหม่ จงึเป็นแนวทาง หรอืหลกัการในการบรหิารการจดัการทีด่นิ และน ้า
เพื่อการเกษตรในทีด่นิขนาดเลก็ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

         2.6.3.2  ความส าคญัของทฤษฎใีหม่ 
                       1)  มกีารบรหิาร และจดัแบ่งที่ดนิแปลงเลก็ ออกเป็นสดัส่วนที่ชดัเจน 

เพื่อประโยชน์สงูสุดของเกษตรกร  
          2)  มกีารค านวณ โดยใชห้ลกัวชิาการเกีย่วกบัปรมิาณน ้า และทีก่กัเกบ็ 

ใหพ้อเพยีงต่อการเพาะปลกูไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอดปี  
          3)  มกีารวางแผนทีส่มบรูณ์แบบ ส าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย 

         2.6.3.3  หลกัการและแนวทางส าคญั 
                    1)  เป็นระบบการผลติ แบบเศรษฐกิจพอเพยีง ที่เกษตรกรสามารถ  

เลี้ยงตวัเองได้ ในระดบัทีป่ระหยดัก่อน ทัง้นี้ ชุมชนต้องมคีวามสามคัคี ร่วมมอืร่วมใจในการ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ท านองเดยีวกบัการ “ลงแขก” แบบดัง้เดมิ เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการจา้ง
แรงงานดว้ย 

          2)  เน่ืองจากขา้วเป็นปจัจยัหลกัทีทุ่กครวัเรอืนจะตอ้งบรโิภค  ซึง่ถา้หาก 
ปลกูเอง จะไดไ้มต่อ้งซือ้หาในราคาแพง เพื่อยดึหลกัพึง่ตนเองไดอ้ยา่งมอีสิรภาพ  

          3)  ตอ้งมนี ้าเพื่อการเพาะปลกูส ารองไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ หรอืระยะฝนทิง้ช่วง 
ได้อย่างพอเพยีง  ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องกนัที่ดนิส่วนหนึ่งไวขุ้ดสระน ้า โดยมหีลกัว่าต้องมนี ้า
เพยีงพอ ที่จะเพาะปลูกไดต้ลอดปี ทัง้นี้ ได้พระราชทานพระราชด ารเิป็นแนวทางว่า ต้องมนี ้า
1,000 ลกูบาศกเ์มตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร ่โดยประมาณ  

          การมสีระเก็บน ้าก็เพื่อที่ให้เกษตรกรได้มนี ้าใช้อย่างสม ่าเสมอทัง้ปี 
(ทรงเรยีกว่า Regulator หมายถงึ การควบคุมใหด้ ีมรีะบบน ้าหมุนเวยีนใชเ้พื่อการเกษตรได ้
โดยตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูแล้ง และระยะที่ฝนทิ้งช่วง เพื่อให้
เกษตรกรใชน้ ้าทีเ่กบ็ตุนนัน้  ใหเ้กดิประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด  โดยพจิารณาปลูกพชื
ใหเ้หมาะสมกบัฤดกูาล เพื่อจะไดม้ผีลผลติอื่นๆไวบ้รโิภค และสามารถน าไปขายไดต้ลอดทัง้ปี 
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          4)  การจดัแบ่งแปลงที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงค านวณ และค านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ย
ครวัเรอืนละ 15 ไร่  อย่างไรก็ตาม  หากเกษตรกรมพีื้นที่ถือครองน้อยกว่านี้ หรอืมากกว่านี้
กส็ามารถใชอ้ตัราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 เป็นเกณฑป์รบัใชไ้ด ้กล่าวคอื 

          รอ้ยละ 30 ส่วนแรก ขดุสระน ้า (สามารถเลีย้งปลา ปลกูพชืน ้า เช่น ผกับุง้ 
ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่ และบนขอบสระน ้า  อาจปลูกไม้ยืนต้นที่
ไมใ่ชน้ ้ามาก โดยรอบได ้

          รอ้ยละ 30 ส่วนทีส่อง ท านา  
          รอ้ยละ 30 ส่วนทีส่าม ปลกูพชืไร ่พชืสวน (ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อย   

ไมเ้พื่อเป็นเชือ้ฟืน ไมส้รา้งบา้น พชืไร ่พชืผกั สมนุไพร เป็นตน้) 
          รอ้ยละ 10 สุดทา้ย เป็นที่อยู่อาศยั และอื่นๆ (ทางเดนิ คนัดนิ กองฟาง  

โรงเรอืน โรงเพาะเหด็  คอกสตัว ์ไมด้อกไมป้ระดบั พชืสวนครวัหลงับา้น เป็นต้น) อย่างไรกต็าม 
อตัราส่วนดงักล่าว เป็นสูตร หรอืหลกัการโดยประมาณเท่านัน้ สามารถปรบัปรุงเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กบัสภาพของพืน้ทีด่นิ ปรมิาณน ้าฝน และสภาพแวดลอ้ม เช่น  
พืน้ทีท่ีม่แีหล่งน ้ามาเตมิสระไดต่้อเนื่อง กอ็าจลดขนาดของบ่อ หรอืสระเกบ็น ้าใหเ้ลก็ลง เพื่อเกบ็
พืน้ทีไ่วใ้ชป้ระโยชน์อื่นต่อไปได ้ 

          5)  การด าเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ มปีจัจยัประกอบหลายประการ  
ขึน้อยูก่บั สภาพภมูปิระเทศ  สภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถิน่ ดงันัน้ เกษตรกรควรขอรบัค าแนะน า
จากเจา้หน้าทีด่ว้ย และทีส่ าคญั คอื ราคาการลงทุนค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่การขุดสระน ้า 
เกษตรกรจะตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืจากส่วนราชการ มลูนิธ ิหรอืเอกชน 

          6)  ในระหว่างการขดุสระน ้า จะมดีนิทีถู่กขดุขึน้มาเป็นจ านวนมาก หน้าดนิ 
ซึ่งเป็นดนิด ี ควรน าไปกองไว้ต่างหากเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพชืต่างๆในภายหลงั  
โดยน ามาเกลีย่คลุมดนิทีเ่ป็นดนิไมด่ ีหรอืยกรอ่งส าหรบัปลกูไมผ้ล กจ็ะไดป้ระโยชน์อกีทางหนึ่ง  

         2.6.3.4  ประโยชน์ของทฤษฎใีหม่ 
           1)  ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อตัภาพ ในระดบัที่ประหยดั  

ไมอ่ดอยาก และเลีย้งตนเองไดต้ามหลกัปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” 
                    2)  ในหน้าแลง้มนี ้าน้อย กส็ามารถเอาน ้าทีเ่กบ็ไวใ้นสระ มาปลูกพชืผกั

ทีใ่ชน้ ้าน้อยได ้โดยไมต่อ้งเบยีดเบยีนชลประทาน  
                    3)  ในปีทีฝ่นตกตามฤดูกาล โดยมนี ้าดตีลอดปี ทฤษฎใีหม่นี้ สามารถ

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรได ้โดยไมเ่ดอืดรอ้นในเรือ่งค่าใชจ้า่ยต่างๆ  
                    4)  ในกรณทีีเ่กดิอุทกภยั  เกษตรกรสามารถทีจ่ะฟ้ืนตวั และช่วยตวัเอง

ไดใ้นระดบัหนึ่ง โดยทางราชการไมต่อ้งช่วยเหลอืมากนกั ซึง่เป็นการประหยดังบประมาณดว้ย  
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         2.6.3.5  ทฤษฎใีหมท่ีส่มบรูณ์                    
        ทฤษฎใีหม ่ทีด่ าเนินการโดยอาศยัแหล่งน ้าธรรมชาต ิน ้าฝน  จะอยูใ่นลกัษณะที ่ 

“หมิน่เหม่” เพราะหากปีใดฝนน้อย น ้าอาจจะไม่เพยีงพอ ฉะนัน้ การที่จะท าให้ทฤษฎใีหม่
สมบูรณ์ได้นัน้ จ าเป็นต้องมสีระกกัเก็บน ้าที่มปีระสทิธภิาพ และเต็มความสามารถ โดยการ      
มแีหล่งน ้าขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเพิม่เตมิน ้าในสระกกัเกบ็น ้าใหเ้ตม็อยู่เสมอ  ดงัเช่น กรณีของ
การทดลองที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา  อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
จงัหวดัสระบุร ี 
                              1)  ระบบทฤษฎใีหมท่ีส่มบรูณ์  อ่างใหญ่เตมิอ่างเลก็ อ่างเลก็เตมิสระน ้า
ระบบทฤษฎใีหม่ที่สมบูรณ์ เป็นแนวคดิของการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ มากักเก็บไว้
ที่อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพื่อเกษตรกรสามารถสูบน ้าไปใช้ในพื้นที่ เกษตรกรรม หรอืส่งน ้า 
โดยระบบท่อ ไปยงัสระของเกษตรกรที่ขุดไว้ ในช่วงที่น ้าในสระของเกษตรกรมไีม่เพยีงพอ หรอื 
ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดแูลง้ ซึง่จะช่วยใหเ้กษตรกรมนี ้าใชต้ลอดปี ดงัภาพที ่2.1  
               

                       
 
ภาพท่ี 2.1  ระบบทฤษฎใีหมท่ีส่มบรูณ์ 
แหล่งท่ีมา: มลูนิธชิยัพฒันา, ม.ป.ป. 
         

กรณีที่เกษตรกรใช้น ้ากนัมาก อ่างเก็บน ้าขนาดเลก็ก็อาจมปีรมิาณน ้าไม่เพยีงพอ    
ก็สามารถใช้วิธกีารผนัน ้าจากเขื่อน หรอืจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ต่อลงมายงัอ่างเกบ็น ้า
ขนาดเลก็ กจ็ะช่วยใหม้ปีรมิาณน ้ามาเตมิในสระของเกษตรกรพอตลอดทัง้ปี ระบบการจดัการ
ทรพัยากรน ้าตามแนวพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั   สามารถท าให้การใชน้ ้า   
มปีระสทิธภิาพอย่างสูงสุด ในช่วงหน้าฝน  นอกจากจะมนี ้าในอ่างเกบ็น ้าแลว้ ยงัมนี ้าในสระ  
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ของเกษตรกร เกบ็ไวพ้รอ้มกนัดว้ย ท าใหม้ปีรมิาณน ้าเพิม่ขึน้อย่างมหาศาล  น ้าในอ่างเกบ็น ้า
ทีต่่อไปยงัสระ จะท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งน ้าส ารอง คอยเตมิเท่านัน้เอง  
 
2.7  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน  
 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากเรื่องหนึ่ง เพราะการที่
รฐัจะเขา้ไปด าเนินการโครงการ หรอืกจิกรรมใดๆก็ตาม จะต้องให้ประชาชนในชุมชนนัน้
ยอมรบั ไม่คดัค้าน หรอืต่อต้าน ทัง้นี้  ก็เพื่อความยัง่ยนืของโครงการ หรอืกิจกรรมนัน้ๆ 
นัน่เอง  ซึ่งมบุีคคลจ านวนไม่น้อย ได้ให้ความหมาย และความส าคญัของการมสี่วนร่วมไว้     
โดยจะกล่าวเพยีงบางส่วนพอสงัเขป ไดด้งันี้ 

 การมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
ไดม้โีอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทีม่ผีลต่อชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทัง้ การน าความคดิเหน็ดงักล่าว ไปประกอบการพจิารณา ก าหนดนโยบาย และการตดัสนิใจ
ของรฐั มกีารแบ่งปนัขอ้มลูรว่มกนัระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และเป็นการเสรมิสรา้งความสามคัคี
ในสังคม  ทัง้นี้  เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ       
ลดค่าใชจ้า่ย และการสญูเสยีเวลา เป็นการสรา้งฉันทามต ิ(ถวลิวด ีบุรกุีล และคณะ, 2551) โดย
มเีป้าหมายของการมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสงัคม และ
จดัสรรทรพัยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุดส าหรบัทุกคน 
(องคก์ารสหประชาชาต:ิ United Nation อา้งถงึใน สุปญัญา  เสนะเวณิน, 2546: 22) ซึง่ลกัษณะ
การมสี่วนร่วมที่ดี ต้องเกิดจากความสมคัรใจ ความตัง้ใจที่จะเข้าร่วม ตัง้อยู่บนพื้นฐานของ
เสรภีาพในการตดัสนิใจ  ความเสมอภาค และขดีความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้ามา    
มสี่วนรว่ม และการทีจ่ะท าใหก้ารมสี่วนรว่มเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จะต้องมขีอ้มลูอย่างเพยีงพอ
ถงึทางเลอืก และผลทีจ่ะตามมา (คนึงนิจ  ศรบีวัเอี่ยม และคณะ, ม.ป.ป.) โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
การตัดสินใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ได้แก่  อายุ  เพศ  สถานภาพ         
ในครอบครวั  ระดบัการศกึษา  สถานภาพทางสงัคม  อาชพี  รายได้  ทรพัยส์นิ  ระยะเวลาที่
อาศยัอยู่ในทอ้งถิน่  ระยะเวลาทีอ่ยู่ในโครงการ  ตลอดจนทีด่นิถอืครอง และสถานภาพแรงงาน 
(โคเฮน: Cohen และอฟัฮอฟฟ์: Uphoff, 1877: 17-19 อา้งถงึใน วรีะกติติ ์หาญปรพิรรณ์, 2551)  

 ความส าคญัของการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการพฒันา โดยเฉพาะในโครงการพฒันา
ทอ้งถิน่ และชุมชน  เนื่องจากโครงการพฒันาชนบททุกโครงการ มจีุดมุ่งหมาย เพื่อใหป้ระชาชน
มคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้  ดงันัน้ หากประชาชนทีเ่ป็นเป้าหมายของการพฒันา เขา้ใจ และยอมรบั
ต่อการพฒันาแล้ว  โครงการเหล่านัน้ ย่อมมโีอกาสประสบความส าเรจ็ อย่างไรก ็ตามบนสมมตฐิาน 
ทีว่่า ประชาชนในท้องถิน่ จะรู้ และเขา้ใจถงึสภาพปญัหา ความต้องการของทอ้งถิน่เป็นอย่างด ี
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เพราะเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีม่านาน  ดงันัน้ การทีป่ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม ในขัน้ตอนต่างๆ 
ของการพฒันา จงึน่าจะเป็นสิง่ทีด่ ีเพื่อจะไดส้รา้งความรูส้กึในความเป็นเจา้ของ และแก้ปญัหา
ของทอ้งถิน่ ไดต้รงกบัความต้องการมากขึน้  นอกจากนี้  ในแต่ละทอ้งถิน่มสีภาพทีแ่ตกต่างกนั 
การทีจ่ะใชรู้ปแบบการพฒันา รูปแบบเดยีวกนัทัง้ประเทศ อาจจะเป็นการแก้ปญัหาที่ไม่ตรงจุด
(อุษณยี ์ ศริสิุนทรไพบลูย,์ 2538: 28 อา้งถงึใน สุปญัญา  เสนะเวณนิ, 2546: 22) 
 
2.8  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ปจัจุบนั ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายที่คุ้มครองแหล่งน ้าในแผ่นดนิโดยตรง แต่มี
บทบญัญตัใินการคุม้ครอง สอดแทรกอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรต่ีางๆ 
ซึ่งมหีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ  ท าให้การอนุรกัษ์ และการจดัการแหล่งน ้าในประเทศไทย   
ตอ้งอยูใ่นความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงานของภาครฐั  

ประเทศไทย มกีฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์แหล่งน ้าในแผ่นดนิของประเทศไทย   
ทัง้โดยตรง และโดยออ้มหลายฉบบั เช่น 

-  พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
-  พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482 
-  พระราชบญัญตัคินั และคนู ้า พ.ศ. 2505  
-  พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535  
-  พระราชบญัญตัสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
-  ระเบยีบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2553 
 
2.8.1  พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ให้อ านาจหน้าที่แก่กรมชลประทาน 

ในการจดัหาน ้าชลประทาน เพื่อวตัถุประสงค์ที่หลากหลาย ทัง้เพื่อเกษตรกรรม การพลงังาน 
การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากน ้า และการคมนาคม
ทางน ้า การจดัสรรน ้าชลประทาน และการอนุญาตใหใ้ชน้ ้าชลประทาน 
 

2.8.2  พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482 
พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายทีร่องรบัการชลประทาน

ทีจ่ดัท าขึน้โดยราษฎร มหีลกัการเดยีวกนั และบทบญัญตัทิีค่ลา้ยคลงึกบัจารตีประเพณี ในการ
จดัระบบเหมอืงฝายของชุมชน ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อจดัหาน ้าเพื่อเกษตรกรรม 
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      2.8.3  พระราชบญัญติัคนั และคนู ้า พ.ศ. 2505 
 พระราชบญัญตั ิคนัและคูน ้า พ.ศ. 2505 เป็นกฎหมาย ที่ใหอ้ านาจหน้าที ่แก่พนักงาน 

เจา้หน้าที่ ในการก ากบั ตรวจสอบลกัษณะความถูกต้องของคนักัน้น ้า ที่จดัท าขึน้เพื่อกกั หรอื
กัน้น ้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก และร่องน ้าเพื่อชกัน ้าเข้าสู่ที่ดนิ และระบายน ้าออกจากที่ดนิ  
รวมถงึการบ ารุงรกัษา คนั คูน ้า และประตูกกัน ้า หรอืสิง่อื่นทีใ่ชใ้นการบงัคบัน ้าในทีด่นิใหค้งอยู่
ในสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ ี 
 

2.8.4  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญตัิส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 มสี่วน

สนับสนุนที่สามารน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการจดัการ และอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้าได้ โดยการ
ประกาศใหพ้ืน้ที ่ชุ่มน ้าใดๆ เป็น "เขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม" ตามมาตรา 43 รวมทัง้สามารถ
ออกกฎกระทรวง ประกาศควบคุมกจิกรรมใดๆ ใน "เขตคุ้มครองสิง่แวดล้อม"  ตามมาตรา 44 
ซึง่นบัว่าเป็นเครือ่งมอืในทางกฎหมายทีม่คีวามยดืหยุน่มากที่สุดในการคุม้ครองพืน้ทีชุ่่มน ้า  
 

2.8.5  พระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พระราชบญัญตัิสภาต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 องค์การบรหิาร

ส่วนต าบล เป็นองคก์รทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการบรหิารจดัการ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ  
และสิง่แวดล้อม ตามแนวทางของการจดัการทรพัยากรโดยชุมชน กฎหมายฉบบันี้ สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และอนุร ักษ์แหล่งน ้าในแผ่นดินในเขตพื้นที่ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) โดยการจดัตัง้คณะกรรมการจดัการพื้นที่ นอกจากนี้  อบต.
ยงัสามารถจดัเกบ็ภาษจีากการใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่นเขตพืน้ทีข่องตนเองดว้ย 

 
2.8.6  ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 
ระเบยีบกรมชลประทาน ว่าดว้ยการถ่ายโอนภารกจิ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2553 เป็นฉบบัที่ได้มกีารปรบัปรุงจากระเบียบฯ พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิ าหนดแผน และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมฯ พ.ศ. 2543 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดขอบเขต
การถ่ายโอนภารกจิ และหน้าทีจ่ดัท าเอกสารการถ่ายโอนภารกจิ รวมถงึการจดัท าคู่มอืการใชง้าน 
การดแูลบ ารงุรกัษาโครงการตามภารกจิ   
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2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ดนัย  จ าปานิล (2546: 252) ไดศ้กึษาเรื่อง การวางแผนจดัสรรน ้าภายใต้การใชน้ ้าร่วม 
ในพืน้ทีโ่ครงการชลประทานชณัสตูร ซึง่เป็นการศกึษารปูแบบการจดัสรรน ้า ความต้องการใชน้ ้า
ในพืน้ทีน่ ้าชลประทาน ทีไ่ดร้บัจดัสรร พบว่าปรมิาณน ้าทีไ่ดจ้ดัสรรในพืน้โครงการชลประทาน 
ไมเ่พยีงพอ ท าใหม้คีวามตอ้งการใชน้ ้าจากแหล่งอื่นดว้ย ไดแ้ก่ น ้าใต้ดนิ น ้าจากคลองระบายน ้า 
ซึง่สามารถน ามาเป็นเกณฑ์การใชน้ ้าร่วมจากแหล่งน ้าต่างๆ ส่งผลให้ลดปรมิาณความต้องการ
ใช้น ้าจากชลประทานลงทัง้ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน สามารถน าไปช่วยในการวางแผน 
การจดัสรรน ้า และวางแผนการเพาะปลกูในพืน้ทีร่วม และรายกลุ่มพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี
 

จงัหวดัระยอง ร่วมกบัสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า และการเกษตร และกรมชลประทาน 
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ตวัแทนภาคเอกชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส านักพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศ และภูมสิารสนเทศ (2548) ร่วมกนัศกึษาโครงการต้นแบบการแก้ปญัหาน ้า
จงัหวดัระยอง: พื้นที่ลุ่มน ้าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง พบว่า ปญัหาการขาดแคลนน ้าในจงัหวดั
ระยอง ในปี พ.ศ. 2548 นัน้ เกดิจากสาเหตุหลกัๆ ไดแ้ก่  

1)  ปรมิาณการใชน้ ้าทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภค   
2)  ฝนในปี พ.ศ. 2547 ที่หยุดตกตัง้แต่เดอืนกนัยายน และในปี พ.ศ.2548 ฝนเริม่ตก 

ชา้มาก มาตกหนกัในปลายเดอืนสงิหาคม  
3)  สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้น ้ าในพื้นที่ลุ่มรบัน ้ า หรือต้นน ้ า  ของอ่างเก็บน ้ า   

หนองปลาไหล และอ่างเกบ็น ้าดอกกราย ทีม่กีารกกัเกบ็ และใชน้ ้าเพิม่ขึน้อยา่งมาก  
4)  แม่น ้าระยอง คลองทบัมา แม่น ้าประแสร ์ทีแ่ต่เดมิมพีืน้ทีแ่ก้มลงิ หรอืพืน้ทีชุ่่มน ้า  

ก่อนไหลลงทะเล พื้นที่เหล่านี้หายไปเกือบหมด ท าให้ในฤดูฝนไม่มรีะบบส ารอง  หรอืเสรมิ    
การกกัเกบ็น ้าหลกัเลย  

จากการศกึษาดา้นความต้องการใชน้ ้า ชีใ้หเ้หน็ว่า มคีวามต้องการน ้า เพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 1.21 ต่อปี  โดยที่ความต้องการใช้น ้าในด้านอุตสาหกรรม  ยงัคงเป็นกลุ่มผู้ใช้น ้าหลกั  
ในจงัหวดัระยอง และมแีนวโน้มสงูขึน้ทุกปี   การก าหนดแนวทางการแก้ปญัหาเบือ้งต้น โดยการใช ั
และพฒันาบ่อลกูรงัเดมิ ในพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่  ลกึ และมจี านวนมาก น ามาใชเ้ป็นระบบส ารองน ้า
ส าหรบัภาคเอกชน  เพื่อเป็นหลกัประกนัในคราวขาดแคลน  นอกจากนี้  ยงัมปีระเดน็ทีจ่ะต้อง
ด าเนินการอกี 2 เรื่อง  คอื  กลุ่มผูใ้ชน้ ้า ซึง่ประกอบดว้ย  ภาคการเกษตร  ราชการ และ NGO 
แต่ไม่มภีาคอุตสาหกรรมเขา้ไปมสี่วนร่วม  ในพืน้ทีข่าดการดูแลการใชน้ ้าในพืน้ทีต่้นน ้า  แม่น ้า 
ค ู คลอง ทีม่ตีะกอนทบัถมมาก  ขาดการดแูลฟ้ืนฟูพืน้ทีแ่กม้ลงิ และพืน้ทีชุ่่มน ้า 
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สรายุทธ  ช่วยชาติ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปญัหา และอุปสรรคการบรหิารจดัการ
งานชลประทาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ภายหลงัการถ่านโอนภารกจิงานชลประทาน 
ในเขตอ าเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุร ี พบว่า  ระดบัปญัหา อุปสรรคในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์
ค่อนขา้งน้อย  ไดแ้ก่ ปญัหาอุปสรรคดา้นการดูแล และบ ารุงรกัษา รองลงมา คอื ดา้นการมสี่วนร่วม  
ดา้นบุคลากร  ด้านงบประมาณ และด้านบรหิารจดัการ ตามล าดบั เมื่อน าปญัหา และอุปสรรค 
มาแยกเป็นรายประเภท  พบว่า  อ่างเกบ็น ้า จะมปีญัหา อุปสรรคดา้นการดูแลบ ารุงรกัษา และ 
ดา้นบุคลากร  ส าหรบัฝายน ้าลน้  จะมปีญัหา อุปสรรคดา้นการบรหิารจดัการน ้า และดา้นการดูแล
บ ารงุรกัษา  ส่วนท่อระบายน ้า จะมปีญัหาอุปสรรค  ดา้นงบประมาณ และดา้นการดูแลบ ารุงรกัษา  
แต่เมือ่แยกประชากรรายกลุ่ม  พบว่า บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะมปีญัหาอุปสรรค 
ด้านการดูแลบ ารุงรกัษา และด้านการมสี่วนร่วม ส่วนกลุ่มประชาชนทัว่ไป ที่ใช้ประโยชน์จาก
โครงการชลประทาน ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะมปีญัหาอุปสรรคดา้นการดูแลบ ารุงรกัษา  
และคนทีจ่ะมารว่มรบัผดิชอบ 

 
ธนวตัน์  ขยนั (ม.ป.ป.)  ศกึษาเรื่อง การมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจดัการน ้า

ชลประทานภูเขา: กรณีศกึษาบา้นร่องถ่อน ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า 
ระดบัการศกึษาของประชากร มผีลต่อการส่งเสรมิการร่วมคดิ และยงัมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ในกจิกรรมกลุ่ม ดา้นรว่มสรา้ง / ท า / ปฏบิตั ิเช่น การตดิตัง้ระบบน ้าท าแนวกนัไฟ และก่อสรา้ง
ถงัพกัน ้า  ส่วนดา้นรว่มใช ้และรบัประโยชน์ เพศ และขนาดของพืน้ทีใ่ชน้ ้าทีต่่างกนัมผีลต่อการ
ใช้น ้าในกิจกรรมการเกษตร จงึมผีลให้มสี่วนร่วมแตกต่างกัน การมสี่วนร่วมด้านดูแลรกัษา 
พบว่า ระดบัการศกึษาสงู ส่งผลต่อการมสี่วนรว่มรกัษา 

การมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจดัการน ้าชลประทานภูเขา เป็นแบบอย่างหนึ่ง
ของการกระจายอ านาจในการบรหิารองคก์ร ซึง่สมาชกิของกลุ่ม สามารถแสดงการมสี่วนร่วม
อย่างเป็นอสิระ ทัง้ในด้านความคดิ การกระท า การรบัประโยชน์ และการดูแลรกัษา ประเด็น
ส าคญั จะต้องได้รบัค าแนะน าจากผู้ที่มคีวามรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาชุมชน
อย่างบรสิุทธิใ์จ และเตม็ใจ และมศีลิปการถ่ายทอดวชิาการ หรอืเป็นผูน้ า การระดมความคดิ
อย่างด ี และปล่อยใหเ้ป็นบทบาทของชุมชนในการตดัสนิใจ  ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  
จะน ามาซึง่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  

 
ประสานต์  พฤกษาชาต ิ (2549) ศกึษาเรื่อง การจดัการน ้าของโครงการชลประทาน

ขนาดกลาง ในเขตจงัหวดัระยอง: กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองระโอก สรุปได้ว่า แนวทาง 
การพฒันาแหล่งน ้า และการใชน้ ้าในพืน้ทีข่องอ่างเกบ็น ้าคลองระโอก มศีกัยภาพในการพฒันา
พื้นที่เพาะปลูก ให้เพิม่มากขึ้นได้  ด้วยการก าหนดแผนการจดัสรรน ้า และตารางการส่งน ้า 
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ให้มปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้การพฒันาระบบการส่งน ้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการส่งน ้า  อีกทัง้ 
การน าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์WUSMO Version 4.6 ทีไ่ดร้บัการปรบัแก้ (Calibrated) ไปใช ้ 
ในการแนะน า และพจิารณาการปลูกพชื เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะการตลาดในปจัจุบนั 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสรมิการเพาะปลูกพชืที่มรีาคา และเป็นการเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร  
เพื่อประโยชน์ทีเ่กดิขึน้แก่ประเทศโดยรวมในอนาคตต่อไป 

 
ประสงค ์ ผ่องสวสัดิ ์(2549) ศกึษาเรื่อง ผลกระทบการบรหิารจดัการน ้าในภาคเกษตรกรรม 

และภาคอุตสาหกรรม  ในเขตลุ่มน ้าประแสร์  จงัหวดัระยอง  พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบั 
แต่ละภาคส่วนการผลติต่างๆ ที่ใช้ และรบัประโยชน์จากทรพัยากรน ้าในเขตลุ่มน ้าประแสร์   
มทีัง้ดา้นบวก และดา้นลบ  

ด้านบวก ส าหรับภาคเกษตรกรรม คือ การมีน ้ าเพียงพอ ท าให้มัน่ใจในการท า
เกษตรกรรม และมผีลให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น มแีหล่งอาหารจากน ้าจดื บรรเทาอุทกภัย ส าหรบั
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ความมัน่ใจในการลงทุน เกิดการขยายตวัทางภาคอุตสาหกรรม
เกดิการจา้งงาน ท าใหเ้ศรษฐกจิดขีึน้ 

ด้านลบ ส าหรบัภาคเกษตรกรรม คอื ผลจากการประกอบอาชพี ท าให้น ้าในเขตลุ่มน ้า
ประแสรเ์กดิการปนเป้ือน  อกีอย่างหนึ่ง คอื เกษตรกรไม่มัน่ใจต่อการบรหิารจดัการน ้าใหก้บั
แต่ละภาคส่วนการผลิต  ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่ ความเหลื่อมล ้าในการจ่ายค่าน ้า 
แหล่งน ้าส ารอง ทีจ่ะรองรบัการขยายตวั และการจดัการน ้าเสยี 

นอกจากน้ี ยงัได้เสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาผลกระทบจากการศกึษา โดยภาครฐั
ต้องสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และสรา้งการมสี่วนร่วม การบูรณาการแผนงาน กจิกรรมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องชดัเจน เป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนมคีวามตระหนักในการป้องกัน   
และแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

 
สุจรติ  คูณธนกุลวงศ์ (2549) ศึกษาเรื่อง สภาพปญัหาน ้าในจงัหวดัระยอง พบว่า 

สาเหตุของปญัหาน ้าแล้ง จงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ. 2548 นัน้ เกดิจากการจดัหาน ้าไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการน ้าที่เพิม่ขึน้  จากการใช้สถติิขอ้มูลอุทกวทิยา และเกณฑ์ควบคุมระดบัน ้า 
(Rule Curve) ในอดตี ไม่สามารถจดัการน ้าไดต้ามสถานการณ์น ้าที่เป็นจรงิได้  การบรหิาร
จดัการอ่างเก็บน ้ า ที่ขาดการจดัการที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองต่อภาวการณ์
เปลีย่นแปลงของสภาพภยัแลง้ หรอืน ้าท่วมได ้ การขาดระบบการเตอืนภยัแลง้ ท าใหไ้ม่สามารถ
พยากรณ์ปรมิาณฝนทีต่กลงในพืน้ที ่ ขาดการเฝ้าระวงัระดบัน ้า / ปรมิาณน ้า ของอ่างเกบ็น ้า 
และล าน ้า ทีเ่ป็นระบบลุ่มน ้าอย่างต่อเนื่อง  การก่อสรา้งโครงการพฒันาแหล่งน ้าล่าชา้ จงึท าให้
ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ตามแผนที่วางไว้  ส่งผลให้เกิดปญัหาการจดัสรรน ้าไม่เพียงพอต่อ   
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กลุ่มผู้ใช้น ้าในพืน้ที่ และอกีปญัหาหน่ึง คอื ความแปรปรวนของสภาวะฝนในช่วงปี พ.ศ. 2547 
อยา่งไรกต็าม  จงัหวดัระยอง ไดม้แีนวทางการแกไ้ขปญัหาน ้าแลง้ ในภาวะเรง่ด่วน และระยะสัน้ 
โดยการท าฝนหลวง  การขุดเจาะบ่อบาดาล  ขุดลอกแม่น ้าสายส าคญั  ขุดลอก และปรบัปรุง 
ทางน ้าเขา้อ่างเก็บน ้า และล าน ้า  ส่วนแผนงานระยะกลาง และระยะยาว โดยการผนัน ้า และการ
เชื่อมต่ออ่างเกบ็น ้าหลกั ในจงัหวดัระยอง  นอกจากนี้ ยงัมกีารหาแหล่งน ้าเสรมิ ด้วยการสูบน ้าจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติ และเสนอแนวทาง การทบทวน และก าหนดเกณฑ์การบรหิารอ่างเก็บน ้า 
รวมถึง การจดัสรรน ้า การสร้างกลไกความร่วมมอืระหว่างกลุ่มผู้ใช้น ้า ทัง้ภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อด าเนินการตามกตกิาการใช้น ้าทีต่กลงกนั การจดัระบบการจดัการ และ
เตอืนภยัดว้ยเทคโนโลย ีการคาดการณ์สภาวะฝนล่วงหน้า 

 
 สุจรติ  คูณธนกุลวงศ์ (2549) ศกึษาเรื่อง การบรหิารจดัการแหล่งน ้าในชุมชน บทเรยีน
จากกรณตีวัอย่างจากระยอง พบว่า ปญัหาการขาดแคลนน ้าในจงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ.2548 นัน้ 
เกิดจากสาเหตุหลกัๆ ได้แก่ สภาวะฝนที่เปลี่ยนแปลงไป ปรมิาณความต้องการใช้น ้าเพิม่ขึ้น
อย่างรวดเร็ว และมากกว่าแผนที่วางไว้ การบริหารจดัการอ่างเก็บน ้ าต่างๆของโครงการ
ชลประทาน ไม่สามารถปรบัตวัได้ทนั ตามสถานการณ์ความต้องการใช้น ้า และสภาพฝนได ้ 
ขาดระบบเตอืนภยั และการจดัการความขดัแยง้ทีเ่หมาะสม ความล่าชา้ของการด าเนินโครงการ
พฒันาแหล่งน ้า ท าให้ขาดแหล่งน ้าส ารอง นอกจากปญัหาการขาดแคลนน ้าแลว้  ความเขา้ใจ 
บนพื้นฐานของขอ้มูลที่ได ้ไม่เท่ากนั และขาดกระบวนการส่วนร่วมที่ด ี  ซึง่สิง่เหล่านี้  มสี่วน  
ท าใหป้ญัหาความขดัแยง้มคีวามรุนแรงขึน้ได้  จงึได้น าแนวทางการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร มาใช ้ 
ในการแก้ปญัหาต่างๆเหล่านัน้  โดยการฝึกจดัเก็บข้อมูลในพื้นที่  การสร้างข้อมูลบญัชีน ้ า       
ในระดบัชุมชน และการใช้เทคโนโลยดี้านแผนที่ มาช่วยพฒันาการวางแผนจดัการแหล่งน ้า    
ในระดบัชุมชน (องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง) โดยมหีน่วยงานหลกัเข้าร่วม เพื่อให้ม ี      
การพฒันาโครงการร่วม  ความเขา้ใจในปญัหาน ้าร่วมกนั และช่วยแก้ไขปญัหาน ้าในระดบัพืน้ที่
ไดใ้นเวลาเดยีวกนั  นอกจากนี้ ยงัสามารถพฒันาขอ้มลู เพื่อใชว้างแผนแก้ไขปญัหาน ้าเฉพาะหน้า  
การแก้ไขน ้าดบิ เพื่อท าประปาใน อบต. ตวัอย่าง และการร่วมพฒันาโครงการท่อส่งน ้า เพื่อ
สรา้งความยัง่ยนื ในการแกไ้ขปญัหาน ้า ระยะยาว ในพืน้ทีไ่ด ้
 

สุจรติ  คูณธนกุลวงศ์ และคณะ (2551)  ศกึษาเรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การจดัการน ้าเชงิพืน้ที่: กรณีศกึษาพื้นทีจ่งัหวดัระยอง สรุปว่า จากการพฒันาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการน ้าเชงิพืน้ที ่ท าใหจ้งัหวดัระยอง มฐีานขอ้มลูต่างๆทีเ่กี่ยวกบัน ้า จากแต่ละภาคส่วน
ของการใชน้ ้า  จากอดตีจนถงึปจัจุบนั  จงึท าให้ทราบขอ้มูลแหล่งน ้า ปรมิาณน ้า และน ้าส ารอง
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ในพื้นที่  มกีารคาดการณ์สมดุลน ้าที่ถูกต้องแม่นย าขึ้น  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ     
วางแผนการใชน้ ้า และการจดัสรรน ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (2552) 

ศกึษาเรื่อง การบรหิารน ้าในชุมชน  สรุปว่า ในพื้นที่รบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ตะพง  ส่วนใหญ่มปีญัหาน ้าท่วมขงั การแก้ไขปญัหาโดยการหาทางระบายน ้าที่ขงัอยู่ ให้ไหล
ออกจากพื้นที่น ้าท่วม  และในฤดูแล้ง พื้นที่ของต าบลตะพงจะขาดน ้า เนื่องจากไม่มแีหล่งน ้า
ส ารอง หรอืแหล่งน ้าต้นทุน  การแก้ไขปญัหาเร่งด่วน  คือ จดัหาน ้าในแหล่งน ้าที่มใีนพื้นที่     
ส่งใหก้บัประชาชนในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนน ้า  ส าหรบัการแก้ไขปญัหาในระยะยาว องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง หาน ้าจากแหล่งน ้าอื่นนอกพื้นที ่แต่ต้องรอการสนับสนุนจากรฐับาล เนื่องจาก
ตอ้งใชง้บประมาณสงู จงึไดม้กีารน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรน ้ามาประยุกต์ใช้
ในการจดัท ารายงาน การปฏบิตักิาร ท าให้เกดิความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกบัภาครฐัมากขึน้ 
ทุกฝ่ายสามารถมองเหน็สภาพปญัหาของต าบลตะพง ได้ชดัเจนขึน้  ท าให้ไดร้บัการสนับสนุน  
ในดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการน ้าในชุมชน 

 
อดศิวร  ศรเีมอืงบุญ และประสทิธิ ์ ประคองศร ี(2553) ศกึษาเรื่อง สภาพการจดัการน ้า

เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ชลประทานที่มปีระสทิธภิาพ ขององค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.): 
กรณีศกึษา อบต. ท่าพระ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น พบว่า ปจัจยัชีว้ดัการจดัการน ้าที่มปีระสทิธภิาพ
ได้แก่  การใช้น ้ าที่มีประสิทธิภาพ  โดย อบต. ให้การสนับสนุน  กระตุ้นให้บุคคลทุกฝ่าย           
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้เขา้ร่วมในการจดัการด้วยความยุตธิรรม  การมสี่วนร่วมอย่างจรงิจงัของผู้ใช้น ้า 
ในการบ ารงุรกัษา บรูณะซ่อมแซม ระบบชลประทาน ใหส้ามารถใชง้านไดด้อียู่เสมอ มกีารใชน้ ้า
อย่างประหยดั  สภาพสงัคมในชนบท เป็นแบบเครอืญาติ  จงึไม่มคีวามขดัแย้งในการใช้น ้า 
สรา้งความเขม้แขง็ ดา้นการจดัการ ใหก้บัหวัหน้ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า ผูใ้ชน้ ้าใหก้ารยอมรบั และปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ ในการจดัการน ้า ระบบส่งน ้า และกระจายน ้า ระบบสูบน ้า รวมถงึระบบนิเวศ
ของพื้นที่ชลประทาน  กลุ่มผูใ้ช้น ้ามคีวามยัง่ยนืถาวร  มเีอกภาพ และมคีวามเป็นอสิระในการ
ตดัสนิใจ  การผลติพชืใหผ้ลผลติสงู  

 
ธรรมพงศ์  เนาวบุตร (2553) ศึกษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์สมดุลน ้า  

กบัการวเิคราะหบ์ญัชนี ้า กรณลีุ่มน ้าสะแกกรงั  พบว่า  ทัง้การวเิคราะหส์มดุลน ้า และการวเิคราะห์
บญัชนี ้า มคีวามเหมอืนกนั ในด้านข้อมูลที่ใช้ส าหรบัการวเิคราะห์  แต่ผลการวเิคราะห์ จะม ี 
ความแตกต่างกนั  เนื่องจาก วธิสีมดุลน ้าสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ดงึน ้าในระบบไปใช้  เช่น  พื้นที่
ชลประทาน  สถานีสบูน ้า  แต่วธิกีารของบญัชนี ้า จะสนใจพืน้ทีข่องลุ่มน ้าทัง้หมด  ไดแ้ก่  พืน้ที่
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ป่าไม ้ พื้นที่เกษตรกรรม  น ้าฝน  พื้นที่ชลประทาน  สถานีสูบน ้า และพืน้ที่ที่อยู่อาศยั ซึง่จะมี
ความครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดของลุ่มน ้า ซึง่จะน าไปสู่การจดัการน ้าแบบผสมผสานต่อไป 

 
ณรงค์ศักดิ ์ จักรกรณ์ (2553) ศึกษาเรื่อง วิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

คณะกรรมการลุ่มน ้า: กรณีศกึษาคณะกรรมการลุ่มน ้ายม  ซึ่งเป็นบทเรยีนความพยายามของ
คณะท างานลุ่มน ้ายม ในการบรหิารจดัการน ้า ตามแนวทางการบรหิารจดัน ้าแบบผสมผสาน
(Integrated Water Resources Manaement: IWRM) โดยใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการ
แบบยืดหยุ่น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน มีการพัฒนา
คณะท างานให้ท างานเป็นทมี  มกีารพฒันาระบบเตือนภยัน ้าท่วมของภาคประชาชน  ก่อเกิด
เครอืขา่ยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีจ่ะบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ารว่มกนั  พบว่า  ปจัจยั
ทีส่นบัสนุนใหค้ณะท างานขบัเคลื่อนงานต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  ประกอบดว้ย  การประชุม
อย่างต่อเนื่อง  การเรยีนรู้จากการปฏิบัติ และการเอื้ออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และปฏบิตัิ ในทุกกจิกรรมของโครงการ  บทเรยีนดงักล่าวนี้  สามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการลุ่มน ้าได ้

 
พฒันา  วจิติรพงษ์สกุล (2553)  ศกึษาเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน ้า ในพื้นที่โครงการน าร่องลุ่มน ้าย่อย คลองน ้าวิง่ พบว่า ประชาชนในพื้นที่
โครงการน าร่องลุ่มน ้าย่อย คลองน ้าวิง่ มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบั 
ปานกลาง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ได้แก่ 
ระยะเวลาในการตัง้ถิน่ฐาน  อาชพี  การเป็นสมาชกิกลุ่ม  การไดร้บัการฝึกอบรม และการไดร้บั
ขา่วสารเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ส่วนปจัจยัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  ไดแ้ก่  ระดบัการศกึษา และรายได้   ปญัหา หรอือุปสรรค 
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  ส่วนใหญ่เป็นปญัหาการขาดแคลนน ้า เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
และการเกษตรในฤดแูลง้ รวมทัง้ความไมเ่ป็นธรรมในการใชน้ ้า 

 
Ward, Darghouth, Minasyan and Bambarelli (2006) ศกึษาเรื่อง Water Resources 

Management สรุปไดว้่า การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร รฐับาล และหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบโดยตรง ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดนโยบายเชงิกลยุทธ ์ มวีตัถุประสงคห์ลกั 
คอื  การก าหนดบรบิทของการเปลีย่นแปลงของอุปสงค ์ อุปทาน  ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 
การก าหนดนโยบาย ตอ้งมสี่วนทีส่รา้งแรงจงูใจใหห้น่วยงานเอกชน หรอืประชาชนร่วมมอืในการ 
ปฏริูปทางเลอืก ที่จะเร่งปรบัปรุงการผลติให้เพิม่ขึน้ เพื่อแก้ปญัหาความยากจนของเกษตรกร 
นอกจากนี้  ยงัตอ้งก าหนดความส าคญั พรอ้มกบัการก าหนดแนวทางทีช่ดัเจน ส าหรบัการลงทุน 
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ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ตัง้แต่การก าหนด บทบาทหน้าทีข่องภาครฐั 
และผู้มสี่วนได้เสียส่วนเสียอื่นๆ  การก าหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ ในการบรหิารการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร  สามารถบูรณาการได้ตัง้แต่ ต้นน ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้า และ  
มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิภาคการเกษตร โดยดูจากส่วนที่ได้รบัประโยชน์   
ทีอ่ยูป่ลายน ้าเป็นส าคญั 

 
Mc Cartney, Lankford and Mahoo (2007) ศกึษาเรื่อง Agricultural Water Management 

in a Water Stressed Catchment: Lessons from the RIPARWIN  สรุปไดว้่า การจดัสรร และ
การจดัการน ้า โดยเน้นการกกัเกบ็น ้าในแทนซาเนีย  พบว่า  1)  ประสทิธภิาพการชลประทาน  
มคีวามส าคญัในการพฒันาทอ้งถิน่  เนื่องจากต้องด าเนินการเพื่อใหชุ้มชนไดร้บัประโยชน์จากน ้า
มากทีสุ่ด  โดยลดการสูญเสยีน ้า และมรีะบบการส่งน ้าทีเ่หมาะสม  สามารถบูรณาการกบัภาคส่วน
การใชน้ ้าต่างๆได ้  2)  การดูแลบ ารุงรกัษา  เป็นสิง่จ าเป็นในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ชลประทาน   3)  ประสทิธภิาพทางดา้นเศรษฐกจิ เป็นสิง่จ าเป็นเช่นกนั  แต่กไ็ม่ใช่หลกัเกณฑ ์
ส าคญั ที่ใช้ในการพจิารณาการจดัสรรน ้า   4)  การวางแผนที่เหมาะสม และได้ผลนัน้  ต้องให้
ความส าคญักบัวถิชีวีติชุมชนก่อน  ซึ่งมวีตัถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความยากจน  โดยค านึงถึง
สิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศ   5)  การประยุกต์การจดัการน ้าของภาครฐั ร่วมกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
ท าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเหมาะสมกบัการด าเนินชวีติ และความเป็นอยูใ่นสงัคมของชุมชน 
6)  การน าระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ เขา้มาใช้ในการจดัการน ้า  ท าใหม้คีวามเขา้ใจในพลวตั
ของระบบต่างๆ และอ านวยความสะดวกได ้ นอกจากนี้  ยงัส่งเสรมิการเรยีนรูท้างสงัคม และ
การร่วมแสดงความคดิเห็นของประชาชน  ซึ่งสามารถน าไปสู่การจดัการน ้าที่มปีระสทิธภิาพ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัประเทศก าลงัพฒันา ทีม่กีารแยง่ชงิน ้าเพื่อการชลประทานได ้
เป็นอยา่งด ี



 

 

 
บทท่ี 3 

 

วิธีการศึกษา 
 

การศกึษา เรือ่งการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื ดว้ยระบบท่อ 
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศกึษามุ่งแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ของต าบลตะพง  การด าเนินการส่งน ้า โดยระบบท่อของภาครฐั  
ในสภาพปจัจุบนั  รวมทัง้ การจดัการน ้าของเกษตรกร โดยใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น ตลอดจน
การมสี่วนรว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าทางการเกษตร หรอืเกษตรกร ซึง่มขี ัน้ตอนการศกึษา ดงันี้ 

3.1  ประชากรเป้าหมาย 
3.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.3  การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.4  การศกึษาผลลพัธ ์
 

3.1  ประชากรเป้าหมาย 
 
การศึกษาครัง้นี้  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บร ิหาร หรือผู้แทนหน่วยงาน

จากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  โครงการชลประทานระยอง  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  ผูน้ า หรอืผูแ้ทน 
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า หรอืผูแ้ทนเกษตรกร ในเขตต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เพื่อท าให้
สามารถศกึษาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าชลประทานระยอง  ศกึษาสภาพปญัหาน ้า 
และสภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยระบบท่อในต าบลตะพงในปจัจุบนั ได้อย่างละเอยีด 
ครอบคลุมทุกประเดน็  จงึไดท้ าการศกึษาประชากรดงักล่าว  โดยมผีูใ้หข้อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ผูบ้รหิารโครงการชลประทาน หรอืผูแ้ทน            จ านวน 1 คน 
 2.  ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง หรอืผูแ้ทน           จ านวน 1 คน 
 3.  ผูบ้รหิารส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง หรอืตวัแทน       จ านวน 1 คน 

4.  ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง หรอืผูแ้ทน           จ านวน 1 คน 
5.  ผูร้บัผดิชอบดา้นสารสนเทศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง          จ านวน 1 คน 
6.  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี1่, 2, 8  และหมูท่ี1่1      จ านวน 17 คน 
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3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น ดงันี้ 
 

3.2.1  แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 
แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา แบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่งขอ้มลู ดงันี้    
        3.2.1.1  แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ
        ข้อมูลปฐมภูม ิเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม การสมัภาษณ์ และ

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบั ยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
บุคลากร การบรหิารจดัการ  เทคโนโลยทีี่น ามาใช้  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสาน
ความร่วมมอื และการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม ตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
และรวมทัง้ความคดิเหน็ ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ด้วยระบบท่อ
ของภาครฐั  การจดัการน ้า  โดยความรู้เดมิของเกษตรกร หรอืภูมปิญัญาท้องถิ่น รวมทัง้
การเสรมิสร ้างการมสี ่วนร่วมจากผู ้บรหิาร หรอืผู้แทนจากโครงการชลประทานระยอง 
ผูบ้รหิาร หรอืผู้แทนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  ผู้บรหิาร หรอืผูแ้ทนจากส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัระยอง  ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน และเจา้หน้าทีส่ารสนเทศ จากองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลตะพง รวมถึงผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ในเขตพื้นที่
ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

        3.2.1.2  แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ
         เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้าก การศกึษารวบรวมจากรายงาน การด าเนินการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ ของหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ โครงการชลประทาน
ระยอง  องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง รายงานการศกึษาขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ ขอ้มูล
จากงานศกึษาวจิยั และเวบ็ไซดต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.2.2  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการศกึษาครัง้นี้  มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 4 วธิ ีไดแ้ก่ 
          3.2.2.1  ศกึษาจากเอกสาร  
        ด าเนินการศกึษาจากหนงัสอื เอกสาร รายงานการศกึษา เวบ็ไซดต่์างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
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         1)  ยทุธศาสตร ์/ นโยบาย / แผนงาน / โครงการ จดัหา และการพฒันา 
แหล่งน ้า  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ที่เกี่ยวเนื่องกบัพื้นที่ต าบลตะพง 
จากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  โครงการชลประทานระยอง  ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จงัหวดัระยอง  และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง 

         2)  ข้อมูลรายละเอียด โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ 
ท่อส่งน ้า หนองท่ากะสาว - อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด - หมู่ที1่1 ต าบลตะพง และโครงการสถานี
สบูน ้าดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - อ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 

         3)  ขอ้มลูการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัทอ้งถิน่ 
         4)  ขอ้มลูการพฒันาระบบสารสนเทศ  การจดัการขอ้มลู  และระบบ 

สนบัสนุนการตดัสนิใจ 
         5)  ข้อมูลการวเิคราะห์โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ 

ท่อส่งน ้า 
         6)  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
         7)  ผลงานการศกึษาวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้ง  

        3.2.2.2  การส ารวจภาคสนาม (Field Survey) 
        การส ารวจภาคสนาม เพื่อศกึษาสภาพพืน้ที ่บรบิทของชุมชน รวมทัง้ขอ้มลูเบือ้งต้น 

เกีย่วกบัโครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า และการด าเนินการส่งน ้าเพื่อการเกษตร 
ในพืน้ทีต่ าบลตะพง และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว โดยไดศ้กึษาพืน้ทีต่้นน ้าในต าบล
นาตาขวญั พืน้ทีก่ลางน ้าในต าบลบา้นแลง และพืน้ทีป่ลายน ้าในต าบลตะพง  ดงันี้ 
           1)  พืน้ทีต่ าบลนาตาขวญั  

   (1)  คลองส่งน ้าชลประทาน  
   (2)  คลองขดุ และคลองนาตาขวญั 

           2)  พืน้ทีต่ าบลบา้นแลง 
       (1)  สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าหนองท่ากะสาว 
           3)  พืน้ทีต่ าบลตะพง 

   (1)  บรเิวณพื้นที่อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด  
   (2)  บรเิวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 
   (3)  แนวท่อ และท่อส่งน ้า  
   (4)  สภาพพืน้ทีท่ าการเกษตร 
   (5)  สภาพการประกอบอาชพีของเกษตรกร 
   (6)  ผลลพัธด์า้นผลผลติทางการเกษตร 
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        3.2.2.3  สมัภาษณ์เชงิลกึ (In - depth Interview) 
         การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์ ผู้บรหิาร หรอืผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
                   1)  สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนโครงการชลประทานระยอง เกี่ยวกบั 
ดา้นยทุธศาสตร ์ นโยบาย  แผนงาน  งบประมาณ  บุคลากร  การบรหิารจดัการ และเทคโนโลยี
ที่น ามาใช้  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การประสานความร่วมมอื และการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม 
ตลอดจนปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินการ และความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อในต าบลตะพง 

         2)  สมัภาษณ์ผู้บรหิาร หรอืตวัแทนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในการสนบัสนุนดา้นต่างๆ และการมสี่วนรว่ม ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร
ดว้ยระบบท่อในต าบลตะพง 

         3)  สมัภาษณ์ผู้บรหิาร หรอืตวัแทนจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จงัหวดัระยอง เกี่ยวกบัการได้รบัประโยชน์ หรอืผลกระทบต่อการเกษตร จากการส่งน ้าโดย
ระบบท่อของชลประทาน รวมถงึการสนบัสนุนทางดา้นการเพาะปลกูใหเ้หมาะสมในเชงิพืน้ที่ 

         4)  สมัภาษณ์ผู้บรหิาร หรอืตวัแทนองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง 
เกี่ยวกับปญัหาด้านน ้ า การพัฒนาแหล่งน ้ า ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน งบประมาณ  
บุคลากร การบรหิารจดัการ เทคโนโลยทีี่น ามาใช้ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมอื ในการประยุกต์ใช้ระบบท่อ ร่วมกบัภูมปิญัญาท้องถิน่ และการเสรมิสร้างการม ี
ส่วนรว่ม ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการ และความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ ในต าบลตะพง 

        5)  สมัภาษณ์เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดา้นสารสนเทศ จากองคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลตะพง  เกี่ยวกบัการจดัการข้อมูล และการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจดัเกบ็ขอ้มลู และการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์    

        6)  สมัภาษณ์ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในเขตพีน้ที ่
ต าบลตะพงบางส่วน เกี่ยวกบัปญัหาดา้นน ้า และการแก้ไข ตลอดจนการประยุกต์ใชค้วามรูเ้ดมิ
หรอืภูมปิญัญาท้องถิ่น  ร่วมกบัการส่งน ้าโดยระบบท่อของภาครฐั  รวมทัง้การมสี่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าดว้ยระบบท่อ และการรว่มกนับ ารงุรกัษาชลประทาน  
          3.2.2.4  การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) 
         การจดัประชุมกลุ่มย่อย โดยเชญิผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ร่วมประชุม
เพื่ออภปิรายประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

         1)  ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง 
         2)  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ 
         3)  การประยกุตก์ารใชน้ ้าจากโครงการของภาครฐักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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         4)  ผลจากการบรหิารจดัการน ้าทีส่่งผลต่อผลผลติทางการเกษตร 
         5)  การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
         6)  ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ   

 การลงพืน้ทีศ่กึษา โดยก่อนทีจ่ะมกีารส ารวจพืน้ที ่ผูศ้กึษาได้พบปะพูดคุยกบัผูน้ าชุมชน 
ผูน้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า และเกษตรกร เพื่อแนะน าตวั และแจง้วตัถุประสงคก์ารเขา้ศกึษา ส ารวจพืน้ที่  
ตลอดจนขัน้ตอนวธิกีารศึกษาโดยสงัเขป และนัดประชุมกลุ่มย่อยผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่มของ
ผู ้ใช้น ้าภาคการเกษตร เพื่อร่วมกันวเิคราะห์ปญัหาด้านน ้า ในต าบลตะพง การแก้ไขปญัหา     
ที่ผ่านมา  การด าเนินการส่งน ้า หรอืปล่อยน ้า เพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ และแนวทางใน
การบรหิารจดัการทีค่วรจะเป็น หรอืทีเ่หมาะสมกบัต าบลตะพง รวมทัง้จดัเกบ็ขอ้มลูการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมด้วยระบบท่อ ที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานในท้องถิ่น
ด าเนินการ  การมสี่วนรว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร  ตลอดจนผลจากการด าเนินการ และ
การสมัภาษณ์เชงิลกึเจา้หน้าทีภ่าครฐั ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

3.2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          3.2.3.1  แบบสมัภาษณ์ 
        3.2.3.2  เครือ่งบนัทกึเสยีง 
        3.2.3.3  กลอ้งถ่ายรปู 
        3.2.3.4  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
 

 3.2.4  การสร้างแบบสมัภาษณ์  
แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) เพื่อศกึษาการจดัการส่งน ้าดว้ยระบบท่อ

ในสภาพปจัจบุนัของภาครฐั และการประยุกต์ร่วมกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจนการเสรมิสรา้ง
การมสี่วนรว่มในกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในต าบลตะพง ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 

        3.2.4.1  ศกึษาการสรา้งแบบสมัภาษณ์ ส าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพจากต ารา 
         3.2.4.2  ศกึษาเอกสาร และงานวจิยั ทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
ลกัษณะการมสี่วนรว่มในการการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  การจดัการน ้าแบบบูรณาการ และ
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  แลว้น าผลทีไ่ด ้มาเป็นแนวทางในการก าหนดประเดน็ ในแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ 
         3.2.4.3  สรา้งขอ้ค าถามการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

          มปีระเดน็ต่างๆในการสมัภาษณ์  มดีงันี้ 
           1)  ดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
           2)  ดา้นงบประมาณ 
           3)  ดา้นบุคลากร 
           4)  ดา้นการบรหิารจดัการ 
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           5)  ดา้นเทคโนโลย ี
           6)  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
           7)  ดา้นการประสานความรว่มมอื 
           8)  ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม 
           9)  จดุอ่อน จดุแขง็ ปญัหา อุปสรรค 
           10)  แนวทางแกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ 
  

3.2.5  การทดสอบแบบสมัภาษณ์ 
การทดสอบแบบสมัภาษณ์  โดยการตรวจสอบความตรง ซึ่งจะใช้วธิกีารตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า จ านวน 1-3 ท่าน ท าการตรวจสอบ พจิารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม และว ัตถุประสงค์  ปรบัปรุง และแก้ไขข้อค าถาม ในแบบสัมภาษณ์ 
(พติร ทองชัน้, 2544: 222) ซึง่แบบสมัภาษณ์ทีใ่ชใ้นครัง้นี้ ไดร้บัการตรวจสอบประเดน็ค าถาม
จาก ผศ.ดร.จนิตนา  อมรสงวนสนิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลกัสูตรการจดัการสิง่แวดล้อม 
(ภาคพเิศษ) จงัหวดัระยอง  อาจารยท์ี่ปรกึษาวชิาการคน้ควา้อสิระ และนายสมศกัดิ ์ ศรจีนัทร ์
ต าแหน่ง หวัหน้าฝา่ยจดัสรรน ้า และปรบัปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง และ
เหน็ว่ามคีวามสอดคลอ้งตรงกบัเนื้อหา 
 

3.3  การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 หลงัจากทีผู่้ศกึษา ได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้ ในเบื้องต้นผู้ศกึษาไดน้ า
ขอ้มูล มาท าการตรวจสอบความถูกต้อง  ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของขอ้มูล แล้ว
จดัท าดชันีขอ้มูล  โดยแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลไปวเิคราะห์
จากนัน้ ท าการแจกแจง และวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งละเอยีด  โดยขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ที่
ด าเนินการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวัดระยอง  จะใช้การพรรณนา และข้อมูลทัว่ไปที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยจะวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร โดยประยุกต์ระบบท่อกบัภูมปิญัญาท้องถิ่น และการมสี่วนร่วม
ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร จะท าการวเิคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อเกษตรกรรมด้วยระบบท่อ (SWOT Analysis) โดย
ประกอบดว้ย การวเิคราะหป์จัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกขององคก์ร ดงัต่อไปนี้ 
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3.3.1  การวิเคราะหปั์จจยัภายใน   
เป็นการพจิารณาว่า ทรพัยากรต่างๆ ที่น ามาใช้ส าหรบัการบรหิารจดัการ  ได้แก่ 

การก าหนดยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ นโยบาย  แผนการด าเนินงาน  งบประมาณ  บุคลากร  วสัดุ 
อุปกรณ์   สถานที ่ วตัถุดบิ ฯลฯ มคีวามเหมาะสม และเพยีงพอในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของ
โครงการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้มากน้อยเพยีงใด (จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2550: 93) 

ส าหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร โดยการประยุกต์ระบบท่อกับ  
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง ไดท้ าการวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

        3.1.1.1  ดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
        3.3.1.2  ดา้นงบประมาณ 
        3.3.1.3  ดา้นบุคลากร 
        3.3.1.4  ดา้นการบรหิารจดัการ 
        3.3.1.5  ดา้นเทคโนโลย ี
        3.3.1.6  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
        3.3.1.7  ดา้นการประสานความรว่มมอื 
        3.3.1.8  ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร 
  
3.3.2  การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก   
เป็นการพจิารณาปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการ 

ได้แก่  เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และปจัจยัอื่นๆ โดยประเมนิว่า ปจัจยัเหล่าน้ี มผีลต่อระดบั
ความส าเรจ็ มากน้อยเพยีงใด (จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2550: 93-94) ของการบรหิารจดัการ  

ส าหรบัการวเิคราะห ์ปจัจยัภายนอก ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ าเพื่อ
การเกษตร โดยการประยกุตร์ะบบท่อ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง มดีงันี้ 

        3.3.2.1  ดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน ของภาครฐั 
        3.3.2.2  ดา้นงบประมาณ 
        3.3.2.3  ดา้นบุคลากร 
        3.3.2.4  ดา้นการบรหิารจดัการ 
        3.3.2.5  ดา้นเทคโนโลย ี
        3.3.2.6  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
        3.3.2.7  ดา้นการประสานความรว่มมอืของหน่วยงานภายนอก 
        3.3.2.8  ดา้นการเสรมิสรา้ง และสนบัสนุนการมสี่วนรว่ม 
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3.4  การศึกษาผลลพัธ ์
 

ในการศกึษาผลลพัธ์ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ด้วยระบบท่อ 
และภูมปิญัญาท้องถิน่ ในต าบลตะพง ประเมนิจากแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)  การวเิคราะหป์จัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก และการสงัเคราะหป์ระเดน็จาก
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การสงัเคราะหป์ระเดน็จากความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ จากการ
ส ารวจภาคสนาม (Field Survey) 



 
บทท่ี 4 

 

พื้นท่ีการศึกษา 
 

การศึกษาในครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร  
รายงาน  การศกึษาวจิยั  เวบ็ไซด์ต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทัง้การส ารวจภาคสนาม  โดยศกึษา
สภาพพื้นที่  บรบิทของชุมชน ตลอดจน ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
พรอ้มระบบท่อส่งน ้า และการด าเนินการส่งน ้าเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ต าบลตะพง และพื้นที ่ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว ในต าบลบา้นแลง และต าบลนาตาขวญั  ทัง้นี้  ผูศ้กึษาไดท้ าการ
รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลู และน าเสนอขอ้มลูเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

4.1  สภาพทัว่ไปของจงัหวดัระยอง 
4.2  สภาพทัว่ไปของต าบลตะพง 
4.3  ปญัหาน ้าในต าบลตะพง 
4.4  ขอ้มลูจากการศกึษาโครงการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า 
  

4.1  สภาพทัว่ไปของจงัหวดัระยอง 
 
 4.1.1  สภาพภมิูประเทศ 

จงัหวดัระยอง  เป็นจงัหวดัขนาดเลก็ ตัง้อยู่ในพื้นที่ของลุ่มน ้าชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก
สภาพภูมปิระเทศ เป็นที่ราบชายฝ ัง่ที่เกิดจากการทบัถมของตะกอนบรเิวณแอ่งลุ่มน ้าระยอง 
และทีล่าดสลบัเนินเขา และภูเขา  มลีกัษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต ่าสลบักนัไป โดยมพีืน้ทีท่วิเขา 
2 แนว  ไดแ้ก่  ทวิเขาชะเมาทางทศิตะวนัออก  และทวิเขาทีอ่ยู่ประมาณกึ่งกลางของตวัจงัหวดั
เป็นแนวยาว จากอ าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือ  จนสุดเขต  มีพื้นที่ประมาณ 3,552    
ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 2,220,000 ไร่ (ส านักงานจงัหวดัระยอง, 2553) ซึ่งมลีกัษณะ  
พอสงัเขป ดงัภาพที ่4.1 
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ภาพท่ี 4.1  แผนทีจ่งัหวดัระยอง พ.ศ. 2553 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานจงัหวดัระยอง, 2553 
 

4.1.2  อาณาเขต  
ทศิเหนือ       ตดิต่อเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

 ทศิใต ้   ตดิชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กโิลเมตร 
ทศิตะวนัออก  ตดิต่อเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุร ี
ทศิตะวนัตก  ตดิต่อเขตอ าเภอสตัหบี อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี
 
4.1.3  การปกครอง 
จงัหวดัระยองแบ่งเขตปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ ประกอบดว้ย 54 ต าบล 439 หมู่บา้น 

80 ชุมชน ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 22  แห่ง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
42 แห่ง (ที่ท าการปกครองจงัหวดัระยอง, ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552) ซึ่งแบ่งพื้นที ่  
การปกครอง  ดงัตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1  การแบ่งเขตการปกครอง จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2552 
 

อ าเภอ 
เน้ือที ่
(ตาราง 
กโิลเมตร) 

เขตการปกครอง 

เทศบาล 

องคก์าร 
บรหิาร 
สว่น 
ต าบล 

ต าบล หมู่บา้น ชุมชน บา้น 

เมอืงระยอง 514.547 7 8 11 84 50 114,881 
แกลง 788.463 7 10 15 147 13 48,037 
บา้นค่าย 489.075 1 7 7 66 0 21,716 
ปลวกแดง 618.341 2 6 6 34 0 23,570 
บา้นฉาง 238.372 4 1 3 20 17 24,514 
วงัจนัทร ์ 395.249 1 4 4 29 0 9,034 
นิคมพฒันา 238.000 3 2 4 30 0 16,625 
เขาชะเมา 269.950 - 4 4 29 0 8,096 
รวมยอด 3,551.997 25 42 54 439 80 266,473 

 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากทีท่ าการปกครองจงัหวดัระยอง, ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552  

 
4.1.4  สภาพภมิูอากาศ และฤดกูาล    
        4.1.4.1  จงัหวดัระยอง มลีกัษณะภูมอิากาศแบบมรสุมเขตรอ้น ลมทะเลพดัผ่าน

ตลอดปี มอีากาศอบอุ่นไม่ร้อนจดั บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลเยน็สบาย และในฤดูฝนจะมฝีนตกชุก 
ระหว่างเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนตุลาคมของทุกปี 

        4.1.4.2  ฤดกูาล ของจงัหวดัระยอง มดีงันี้ 
                  1)  ฤดูฝน เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคม - ตุลาคม รวมระยะเวลา 

6 เดือน  โดยในเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามา ท าให้ฝนตกมาก      
แต่เมื่อถงึเดอืนมถุินายน ฝนจะลดปรมิาณการตกลงอย่างชดัเจน ยกเว้นทางด้านอ าเภอแกลง 
และอ าเภอเขาชะเมา  ต่อมาในเดอืนกรกฎาคม ฝนกจ็ะเริม่ตก และจะตกมากในเดอืนสงิหาคม
ถึงตุลาคม  ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ฝนที่ตกมากในช่วงนี้ เนื่องจากได้รบัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้    
ในอ่าวไทย และพายุดเีปรสชัน่ ที่ได้เคลื่อนตวัมาจากทะเลจนีใต้ทางฝ ัง่เวยีดนาม และพดัมา  
ทางทศิตะวนัตก เขา้สู่พืน้ทีจ่งัหวดัในภาคตะวนัออก 
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                    2)  ฤดูหนาว เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน - กุมภาพนัธ์ รวมระยะเวลา   
4 เดอืน  ฤดูนี้ท าใหอุ้ณหภูมขิองจงัหวดัระยองไม่ลดต ่ามาก  เพราะเขตนี้อยู่ปลายมรสุมตะวนัออก 
เฉียงเหนือ  นอกจากนี้  กย็งัไดร้บัไออุ่นจากทะเล  จงึท าใหจ้งัหวดัระยองไมห่นาวเยน็มาก 
                    3)  ฤดรูอ้น  เริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์จนถงึปลายเดอืนเมษายน 
ระยะเวลา 2 เดอืน  ระยะนี้มลีมตะวนัออกเฉียงใต้ และลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบ่าย พดัมา  
รว่มกบัลมตะวนัออกเฉียงใต้  จงึท าใหล้มมกี าลงัแรงมากยิง่ขึ้น  ดงันัน้  ฝ ัง่ทะเลระยอง ในระยะ 
เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน จงึมคีลื่นลมค่อนขา้งแรงในตอนบ่าย และเยน็ ท าใหอุ้ณหภูม ิ  
ไมส่งู  อากาศจงึไมร่อ้นมากนกั 
 
          4.1.5  ปริมาณน ้าฝน 

จงัหวดัระยอง มปีรมิาณฝนรายปีเฉลีย่ผนัแปร ตัง้แต่ 1,000 มลิลเิมตร จนถงึประมาณ 
1,700 มลิลเิมตร โดยมปีรมิาณฝนรายปีเฉลีย่ทัง้พืน้ที่ ประมาณ 1,398.4 มลิลเิมตร แบ่งเป็น
ปรมิาณฝนในช่วงฤดูแลง้ (เดอืนพฤศจกิายน - เดอืนเมษายน) 273.8 มลิลเิมตร และฤดูฝน 
1,124.7 มลิลเิมตร ส าหรบัลุ่มน ้าคลองใหญ่มปีรมิาณฝนเฉลีย่ ประมาณ 1,400 มลิลเิมตรต่อปี 
พื้นที่ตัง้อ่างเก็บน ้ าหลัก คือ อ่างดอกกราย และอ่างหนองปลาไหลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก         
มปีรมิาณฝนน้อยกว่าทางทศิตะวนัออก (ส านักอุทกวทิยาและบรหิารน ้า, 2553) ลกัษณะ      
การกระจายของฝนทีต่กในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนตุลาคม  ดงัตารางที ่4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  ปรมิาณฝนเฉลีย่ทัง้จงัหวดั จ าแนกตามเดอืน และฤดู (หน่วย มลิลเิมตร) 
 
เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

มลิลเิมตร 63.53 10.09 23.32 42.48 45.52 88.86 198.39 147.83 163.99 144.12 241.21 229.11 

    
 

ในช่วงฤดแูลง้       ในช่วงฤดฝูน     

   
273.79 

 
  

  
1,124.66 

            ทัง้ปี 1,398.44 มลิลเิมตร         
 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากส านกัอุทกวทิยาและบรหิารน ้า, 2553 
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4.1.6  ลุ่มน ้า และแหล่งน ้าในพื้นท่ีจงัหวดั 
 จงัหวดัระยอง  มลีุ่มน ้าสาขาย่อย จ านวน 5 ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาคลองใหญ่ 
ระยองตะวนัออก ระยองตะวันตก ประแสร์ และพงัราด  ประเมินปรมิาณน ้ าท่าเฉลี่ย  ปีละ 
1,220.49 ล้านลูกบาศก์เมตร (โครงการชลประทานระยอง, 2553) ซึ่งมกีารแบ่งพื้นที่ลุ่มน ้า 
สาขายอ่ยดงักล่าว  ดงัภาพที ่4.2  
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2  แผนทีก่ารแบ่งพืน้ทีลุ่่มน ้าสาขายอ่ย 
แหล่งท่ีมา: โครงการชลประทานระยอง, 2553 
 

ในพืน้ทีลุ่่มน ้าสาขายอ่ยของจงัหวดัระยอง มแีหล่งน ้าธรรมชาตทิีส่ าคญั คอื แมน่ ้าระยอง 
คลองลาว และคลองแกลง โดยมแีหล่งน ้าใหญ่ๆ ดงันี้ 
                 4.1.6.1  แม่น ้าระยอง หรอืคลองใหญ่ มคีวามยาว 50 กโิลเมตร มตี้นน ้าเกดิจาก
เทือกเขากองซอง และเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตามห้วยต่างๆหลายสาย แล้วมารวมกัน 
เรยีกว่า แมน่ ้าระยองหรอืคลองใหญ่ ไหลลงทะเลทีต่ าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงระยอง  
                  4.1.6.2  คลองทบัมา  มตี้นน ้าจากเทอืกเขาต่างๆ เช่น เขาจอมแห เขาเกตุ      
เขากระบอก ซึ่งไหลมาตามห้วย และคลองต่างๆ เช่น คลองชากใหญ่ คลองหนองคล้า และ 
คลองช้างตาย ไหลมารวมกัน มคีวามยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น ้าระยอง      
ทีบ่า้นเกาะกลอย อ าเภอเมอืงระยอง                

       4.1.6.3  คลองดอกกราย  มตี้นน ้าจากเขาชากกล้วย ในเขตอ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุร ี ไหลลงคลองหนองปลาไหล ก่อนทีน่ ้าจะบรรจบกบัคลองใหญ่ และคลองดอกกราย   
ยาวประมาณ 50 กโิลเมตร 
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                 4.1.6.4  คลองหนองปลาไหล มตี้นน ้าก าเนิดจากเทอืกเขาน ้าโจน เขาชมพู และ  
เขาเรอืนตก ในเขตจงัหวดัชลบุร ีซึง่ไหลมาตามหว้ย และคลองต่างๆ เช่น คลองระเวงิ คลองกร ่า 
คลองปลวกแดง แล้วไหลมารวมกัน เรยีกว่า คลองหนองปลาไหล แล้วไหลลงคลองใหญ่ที่     
บา้นหวัทุ่ง ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มคีวามยาวประมาณ 42 กโิลเมตร 
                  4.1.6.5  คลองโพล ้ ตน้น ้าเกดิจากเขาชะมนู  เขาชะเอม และเขาปลายคลองโพล้
ไหลมารวมกนั มคีวามยาวประมาณ 38 กโิลเมตร แล้วไหลลงสู่แม่น ้าประแสรท์ีบ่า้นท่ากระชาย 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
                  4.1.6.6  แม่น ้าประแสร์  มตี้นน ้าเกิดจากเขาใหญ่  เขาอ่างฤาไน  เขาหนิโรง
เขาอ่างกระะเต็น ซึ่งไหลมาตามห้วย และคลองต่างๆ เช่น คลองประแสร ์คลองปลงิ คลองบ่อทอง
หว้ยหนิคม และคลองหนองเพลง ไหลมารวมกนัทีอ่ าเภอแกลง มคีวามยาวประมาณ 26 กโิลเมตร  
                  4.1.6.7  คลองระโอก  มตีน้น ้าเกดิจากเทอืกเขาชะเมา ซึง่ไหลมาตามคลองต่างๆ 
เช่น คลองเขาจุก คลองสะท้อน คลองน ้าเป็น ไหลมารวมกนัเรยีกว่า คลองระโอก มคีวามยาว
ประมาณ 10 กโิลเมตร แลว้ไหลลงสู่คลองโพล ้ทีบ่า้นเนินสุขส าราญ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง
(ส านกังานจงัหวดัระยอง, 2553) 
 จากแหล่งน ้าต่างๆ สามารถแบ่งตามขนาดและประเภท แยกตามรายอ าเภอ ดงัตารางที ่4.3 
 

ตารางท่ี 4.3  จ านวนแหล่งน ้า จ าแนกตามประเภทแหล่งน ้า เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2551 
 

อ าเภอ รวม           ขนาดแหล่งน ้า                                     ประเภทแหล่งน ้า 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เลก็ 

ฝาย
คอนกรีต 

ท านบ สระ, 
หนอง, 
บงึ 

ค,ู 
คลอง 

บอ่
บาดาล 

บอ่ 
น ้าต้ืน 

รวมยอด 285 5 10 51 3 155 61 - - 

อ าเภอเมอืงระยอง 32 - 3 4 - 12 13 - - 

อ าเภอบา้นฉาง 7 - 1 3 - 2 1 - - 

อ าเภอแกลง 72 1 - 13 3 42 13 - - 

อ าเภอวงัจนัทร ์ 53 1 3 13 - 30 6 - - 

อ าเภอบา้นค่าย 38 - 1 4 - 18 15 - - 

อ าเภอปลวงแดง 17 3 - 2 - 8 4 - - 

อ าเภอเขาชะเมา 4 - 2 2 - - - - - 

อ าเภอนิคมพฒันา 62 - - 10 - 43 9 - - 

 
แหล่งท่ีมา: โครงการชลประทานจงัหวดัระยอง, 2551 
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 4.1.7  การชลประทาน 
จงัหวดัระยอง มกีารพฒันาแหล่งน ้า เพื่อใชส้ าหรบัการเกษตรกรรม การอุปโภคบรโิภค  

และการอุตสาหกรรม ขณะนี้มโีครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จ านวน 5 โครงการ ซึ่ง
สามารถกักเก็บน ้ าได้ 540.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ชลประทานได้ร ับประโยชน์ 
176,700 ไร ่(โครงการชลประทานระยอง, 2553) ดงัตารางที ่4.4  
 
ตารางท่ี 4.4  ขอ้มลูโครงการขนาดใหญ่ของชลประทานระยอง พ.ศ. 2553 

 
   

 
ช่ือโครงการ 

ท่ีตัง้ ปริมาณ 
การเกบ็น ้า 
(ล้านลบ.ม.) 

พืน้ท่ีชลประทาน   
(ไร่) 

ต าบล อ าเภอ 

อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ละหาร ปลวกแดง 163.75 30,000 
อ่างเกบ็น ้าดอกกราย แม่น ้าคู ่ ปลวกแดง 71.40 1,200 
อ่างเกบ็น ้าคลองระโอก ทุ่งควายกนิ แกลง 17.50 5,000 
อ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ ละหาร ปลวกแดง 40.00 0 
อ่างเกบ็น ้าประแสร ์ ชุมแสง วงัจนัทร ์ 248.00 137,500 
 

รวม 
 

 

- 
 

- 
 

540.65 
 

176,700 

  
แหล่งท่ีมา: โครงการชลประทานจงัหวดัระยอง, 2553 
 

การพฒันาโครงการชลประทาน ในจงัหวดัระยอง  มกีารแบ่งประเภทของโครงการ   
อ่างเกบ็น ้าออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ ตามวตัถุประสงค ์ ดงันี้ 

        4.1.7.1  โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรม มจี านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล และอ่างเกบ็น ้าดอกกราย 

        4.1.7.2  โครงการชลประทานเพื่อป้องกนัน ้าเค็ม และอุทกภยั และเก็บกกัน ้า
มจี านวน  6 โครงการ  คือ  โครงการป้องกันอุทกภยัจงัหวดัระยอง  ฝายบ้านค่าย  อ่างเก็บน ้า   
ดอกกราย  อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล  อ่างเก็บน ้าคลองกระโอก และโครงการป้องกนัน ้าเค็ม    
ลุ่มแมน่ ้าประแสร ์ 

        4.1.7.3  โครงการชลประทานเพื่อการเกษตรจงัหวดัระยอง  มจี านวน  5 โครงการ 
คอื  โครงการป้องกนัอุทกภยั จงัหวดัระยอง  ฝายบา้นค่าย  อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล  อ่างเกบ็น ้า
คลองระโอก และโครงการป้องกนัน ้าเคม็ลุ่มแมน่ ้าประแสร ์
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4.1.8  สถานการณ์น ้าของจงัหวดั 
 จากวกิฤตการณ์ขาดแคลนน ้า ในจงัหวดัระยอง เมื่อปี พ.ศ. 2548 พบว่า ความต้องการ
ใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค เพื่อการอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 
จากลุ่มน ้าคลองใหญ่ ประมาณ 351.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่น ้าต้นทุนในพื้นที่มเีพยีง 
237.65 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  คอื จากอ่างเกบ็น ้าดอกกราย 68.40 ลา้นลูกบาศก์เมตร อ่างเกบ็น ้า
หนองปลาไหล 150.25 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน ้าคลองระโอก 19 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ท าให ้เกดิการขาดแคลนน ้าประมาณ 113.36 ลา้นลูกบาศก์เมตร (สุจรติ  คูณธนกุลวงศ์, 2549 
และโครงการต้นแบบการแก้ปญัหาน ้าระยอง, 2550)  ในการด าเนินการแก้ปญัหาวกิฤต
ขาดแคลนน ้า ในจงัหวดัระยอง  กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง ไดม้กีารพฒันา
แหล่งกกัเก็บน ้า ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้ามปีรมิาณ
เพิม่ขึน้ เป็นล าดบั ปรมิาณกกัเกบ็น ้า ในปี พ.ศ. 2550 - 2553 อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้า
หนองปลาไหล และอ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ มนี ้ากกัเกบ็อยูร่อ้ยละ 70 ถงึ 90  ดงัตารางที ่4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าในบรเิวณพืน้ทีลุ่่มน ้าคลองใหญ่ พ.ศ. 2550 – 2553 
 

  ปริมาณน ้าในอ่างเกบ็น ้า (ลูกบาศกเ์มตร) 

ปี ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ 

      ปรมิาณน ้า รอ้ยละ    ปรมิาณน ้า รอ้ยละ   ปรมิาณน ้า รอ้ยละ 

2550    50,260,000  71.60  128,647,620  79.40    28,391,700  74.20 

2551    68,300,000  95.80  148,416,450  91.00    38,826,400  96.80 

2552    61,900,000  87.68  157,400,615  87.68    34,350,500  87.46 

2553    58,454,808  81.87  151,922,290  92.78    31,753,824  79.19 
 
แหล่งท่ีมา: โครงการชลประทานจงัหวดัระยอง, 2553  
 
 4.1.9  การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร 

แต่เดมิ ประชากรจงัหวดัระยอง จะประกอบอาชพีทางดา้นเกษตรกรรมเป็นส าคญั ตัง้แต่
มนีโยบายพฒันาอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก ท าใหอุ้ตสาหกรรมมกีารขยายตวั และจ านวน
ประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  จากการขยายตวัของพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม และพืน้ทีอ่ยู่อาศยั 
ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้พื้นที่ทางการเกษตรลดลง  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2548 นัน้ 
ยงัมเีนื้อที่ถือครองทางการเกษตรอยู่ถึง 1,266,847 ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2552 เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตรเหลอืเพยีง 1,170,935 ไร ่ซึง่ลดลงรอ้ยละ 7.57  ดงัตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.6  การใชท้ีด่นิ ของจงัหวดัระยอง ปีพ.ศ. 2548 - 2552 
 
 
 

ปี พ.ศ. 
เน้ือท่ีทัง้หมด 

(ไร่) 
เน้ือท่ีป่าไม้ 

(ไร่) 
เน้ือท่ีถือครอง 

ทางการเกษตร(ไร่) 
เน้ือท่ี 

นอกการเกษตร(ไร่) 

2548 2,220,000 195,750 1,266,847 757,403 

2549 2,220,000 195,750 1,289,252 734,998 

2550 2,220,000 182,669 1,225,597 811,734 

2551 2,220,000 185,855 1,217,147 816,998 

2552 2,220,000 185,855 1,170,935 863,210 

 
แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2552  
                (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552) 
 
 การใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรของจงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่จะเป็นทีป่ลูกผลไม ้และไมย้นื
ต้น คดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของพืน้ที่ถอืครองทางการเกษตร รองลงมาเป็นที่พชืไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 
23.67 และทีน่า คดิเป็นรอ้ยละ 2.35 ตามล าดบั ดงัตารางที ่4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  การใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรของจงัหวดัระยอง ปีพ.ศ. 2548 - 2552 

 
 

 
 

ปี พ.ศ. 
 
 

เน้ือท่ีถือครอง 
ทางการเกษตร

(ไร่) 
 

ท่ีนา 
(ไร่) 

 
 

ท่ีพืชไร่ 
(ไร่) 

 
 

ท่ีผลไม้และ
ไม้ยืนต้น

(ไร่) 
 

ท่ีสวนผกั
และไม้ดอก

(ไร่) 
 

ท่ีทุ่งหญ้า
เล้ียงสตัว์

(ไร่) 
 

ท่ีรกร้าง
(ไร่) 

 
 

เน้ือท่ี           
ท าการเกษตร

อ่ืนๆ 
(ไร่) 

 

2548 1,266,847 31,143 263,526 920,473 3,630 2,163 2,968 7,794 

2549 1,289,252 31,832 282,192 924,028 4,015 2,308 3,509 6,582 

2550 1,225,597 29,614 268,180 878,326 3,750 2,441 3,774 6,980 

2551 1,217,147 11,195 286,164 889,425 - 1,203 10,966 3,523 

2552 1,170,935 27,556 277,175 816,602 4,980 1,446 2,979 6,304 

 
แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2552  
                (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552) 
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 4.1.9  พืชเศรษฐกิจ 
จงัหวดัระยอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และพชืที่ปลูกมากที่สุด 

คอื  ผลไม ้และไมย้นืต้น  ได้แก่  ทุเรยีน  มะม่วง  มงัคุด  เงาะ และยางพารา เป็นต้น ซึ่งพชื
ดงักล่าวนี้  มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ส าหรบัจงัหวดัระยองมาก  โดยมกีารปลูกกระจายไป
ตามอ าเภอต่างๆ  ดงัตารางที ่4.8 

  
ตารางท่ี 4.8  ชนิดพชืเศรษฐกจิทีป่ลกูในจงัหวดัระยอง แยกตามรายอ าเภอ ปี 2550/2551 

                                                                                     หน่วย: ไร่ 
  ชนิดพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง 

อ าเภอ ข้าว ยาง สบั มนั         ปาลม์ 

  นาปี พารา ปะรด ส าปะหลงั ทุเรียน มะม่วง เงาะ มงัคุด น ้ามนั 
เมืองระยอง 2,140 101,102 3,161 7,765 10,999 9,092 3,870 8,094 50 

แกลง 18,269 226,915 4,093 11,878 52,918 6,136 6,794 5,119 416 

บ้านค่าย 14,138 91,463 7,352 8,246 2,805 523 729 3,192 130 

ปลวกแดง 64 62,260 78,970 23,973 23 48 4 32 5,411 

บ้านฉาง 0 2,010 3,130 17,286 0 9,483 0 15 598 

วงัจนัทร ์ 280 112,314 3,180 6,251 10,312 93 265 5,830 5,114 

เขาชะเมา 350 109,634 4,105 10,955 8,225 584 1,769 3,215 1,352 

นิคมพฒันา 30 30,003 62,390 10,765 900 2,614 60 171 86 

รวม 35,271 735,701 166,381 97,119 86,182 28,573 13,491 25,668 13,157 

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง, ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  
 
4.2  สภาพทัว่ไปของต าบลตะพง 
 

4.2.1  สภาพภมิูประเทศ 
ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง อยู่ทางทศิตะวนัออกของจงัหวดัระยอง 

มเีนื้อทีป่ระมาณ 55.93 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 34,955 ไร่ โดยมพีืน้ทีท่ าการเกษตร 
15,850 ไร ่(องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2554)  

สภาพพืน้ที่ และลกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไป เป็นทีร่าบลุ่ม สลบักบัทีด่อนลูกฟูก       
มภีูเขาอยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของต าบล มชีื่อเรยีกว่า เขายายดา และเขาพระบาท 
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของคลองหลายสาย เช่น คลองตะพง คลองยายดา คลองตะเคยีน เป็นต้น  
คลองเหล่านี้ไหลมาจากภเูขา ผ่านต าบลตะพง ลงสู่ทศิใต ้ตรงหาดแม่ร าพงึ ซึง่ตดิกบัทะเลอ่าวไทย 
ดงัภาพที ่4.3 
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ภาพท่ี 4.3  แผนทีต่ าบลตะพง พ.ศ. 2554 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2554 
 

4.2.2  อาณาเขต  
ทศิเหนือ อาณาเขตตดิต่อกบัต าบลบา้นแลง 
ทศิใต ้  อาณาเขตตดิต่อกบัชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย 
ทศิตะวนัออก อาณาเขตตดิต่อกบัต าบลเพและต าบลกะเฉด 
ทศิตะวนัตก อาณาเขตตดิต่อกบัต าบลเชงิเนิน 
 
4.2.3  จ านวนหมู่บ้าน ประชากร และอาชีพ 
ต าบลตะพง มจี านวนหมู่บา้นทัง้หมด 16 หมู่บา้น และอยู่ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ทัง้ 16 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 
          หมูท่ี ่1  บา้นตะพงใน 

         หมูท่ี ่2  บา้นเนินชนั 
         หมูท่ี ่3  บา้นยายดา 

         หมูท่ี ่4  บา้นตะพง 
         หมูท่ี ่5  บา้นช่น 

        หมูท่ี ่6  บา้นเนินเสาธง 
        หมูท่ี ่7  บา้นชากลาว 

ต าบลนาตาขวญั 

                    ต าบลบา้นแลง 

ต าบลตะพง ต าบลเชงิเนิน 

อ่าวไทย 

 
ต าบลกะเฉด 

ต าบลเพ 
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         หมูท่ี ่8  บา้นบา้นนา 
         หมูท่ี ่9  บา้นตะพงนอก 
         หมูท่ี ่10  บา้นปา่คัน่ 
         หมูท่ี ่11  บา้นศาลเจา้   
         หมูท่ี ่12  บา้นหนองตารส 
         หมูท่ี ่13  บา้นในบา้น 
         หมูท่ี ่14  บา้นบ่อหนิ 
         หมูท่ี ่15  บา้นหว้ยมะเฟือง 
         หมูท่ี ่16  บา้นตะกาด 

ในต าบลตะพง มปีระชากรทัง้หมด 18,418 คน แยกเป็นชาย 9,161 คน เป็นหญิง 
9,257 คน  จ านวนครวัเรอืน 8,907 ครวัเรอืน มคีวามหนาแน่นเฉลี่ย 329.30 คน ต่อตาราง
กโิลเมตร (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2554 จากส านกังานทะเบยีนราษฎร์ ทีว่่าการอ าเภอ
เมอืงระยอง, 2554) 

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รองลงมา คอื คา้ขาย ซึง่ประมาณไดด้งันี้ 
        1.  ท าสวน รอ้ยละ 47 
        2.  คา้ขาย รอ้ยละ 30 
        3.  การประมง รอ้ยละ 13 
        4.  รบัราชการ รอ้ยละ 3 
        5.  ท าไร ่รอ้ยละ 1 
        6.  ท านา รอ้ยละ 1 
        7.  อื่นๆ รอ้ยละ 5 
 
4.2.4  พืชเศรษฐกิจ 
พชืเศรษฐกจิ ที่ปลูกในต าบลตะพง  ส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกผลไม ้ แต่ก็มบีางหมู่บา้น

ทีป่ลกูผลไมไ้มไ่ดผ้ล  เนื่องจากสภาพของพืน้ที ่ ไดแ้ก่  หมูบ่า้นทีต่ดิกบัชายฝ ัง่ทะเล  คอื 
        หมูท่ี ่4  บา้นตะพง 
        หมูท่ี ่5  บา้นช่น 
        หมูท่ี ่9  บา้นตะพงนอก 

         หมูท่ี ่10  บา้นปา่คัน่ 
พชืเศรษฐกจิของต าบลตะพง  มดีงันี้ 
        4.2.4.1  ผลไม ้ เช่น  ทุเรยีน  มะม่วง  มงัคุด  เงาะ  มะพรา้ว  ซึ่งจะปลูกมากที ่

หมูท่ี ่1, 2, 3, 6, 7  และหมูท่ี ่8  นบัเป็นพชืเศรษฐกจิทีท่ ารายไดใ้หเ้กษตรกรอย่างสูง  นอกจาก
จะมจี าหน่ายในทอ้งถิน่แลว้ ยงัมกีารส่งขายทัว่ประเทศ และส่งออกขายต่างประเทศดว้ย 
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        4.2.4.2  พชืไร่  เช่น  มนัส าปะหลงั  มปีลูกบ้างในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ปลูกเพื่อ
จ าหน่ายในทอ้งถิน่ และหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 

        4.2.4.3  ยางพารา  ปลูกมากในหมู่ที ่2 , 3, 6, 7 และหมู่ที ่10  จ าหน่ายในรปูของ
ยางแผ่น 

        4.2.4.4  ขา้ว มกีารปลกูในบางพืน้ที ่ซึง่จะปลกูเพื่อการบรโิภคภายในครอบครวั 
 

4.2.5  แหล่งน ้าท่ีส าคญั 
ต าบลตะพง  มแีหล่งน ้าทัง้ทีเ่ป็นแหล่งน ้าธรรมชาต ิและแหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 
        4.2.5.1  แหล่งน ้าธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ล าน ้า  ล าหว้ย 11 สาย  บงึ  หนองน ้า และ

อื่นๆ 14 แห่ง 
        4.2.5.2  แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้  ไดแ้ก่  ฝาย หรอืท านบ 13 แห่ง บ่อน ้าตื้น 2,523 แห่ง   

บ่อโยก 61 แห่ง และสระน ้า 15 แห่ง 
                  1)  อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด 

         อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด เป็นแหล่งน ้าที่ส าคญั อยู่บนพื้นที่ที่เป็นภูเขา  
เหนืออ่างเกบ็น ้าขึน้ไป จะเป็นฝายแมว้ตามล าน ้าทีไ่หลมาจากภเูขาดา้นบน  ดงัภาพที ่4.4 

 

        
 
ภาพท่ี 4.4  อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด 
 

        อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด เป็นแหล่งรบัน ้าจากน ้าฝน และน ้าจากสถานีสูบน ้า
หนองท่ากะสาว มรีะบบส่งน ้าด้วยระบบท่อ ให้กบัเกษตรกรที่อาศยัอยู่ในหมู่ที่11 ต าบลตะพง  
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        อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด มขีนาดกว้าง 300 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลกึ 18 เมตร 
ปรมิาตรกกัเก็บน ้าได้สูงสุด 7,521,222 ลูกบาศก์เมตร และมปีรมิาตรกกัเก็บน ้าในปจัจุบนั 
4,341,839 ลูกบาศก์เมตร (องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2551) 
            2)  สระเกบ็น ้าสาธารณะ 

        พื้นที่ต าบลตะพง เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล เช่น  
เงาะ  ทุเรยีน  มงัคุด  ลองกอง  เป็นต้น  โดยอาศยัน ้าฝน และบ่อน ้าตื้น ทีม่กีระจายอยู่ในพืน้ที่
เพื่อใช้งาน และไม่มแีหล่งน ้าขนาดใหญ่  ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้อย่างเพียงพอ และ 
ต าบลตะพง ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตพืน้ทีช่ลประทาน  ในช่วงฤดแูลง้ แหล่งน ้าทีม่อียู่บางแห่งมนี ้าน้อยลง 
บางแห่งน ้าแห้ง ท าให้เกดิปญัหาขาดแคลนน ้า ส่งผลให้การเกษตร โดยเฉพาะสวนผลไมท้ี่ใกล้
เกบ็เกี่ยว ไดร้บัความเสยีหาย ในปี พ.ศ. 2550  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดร้บัการพจิารณา
ให้เข้าร่วมโครงการวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการจดัการทรพัยากรน ้าเชิงพื้นที ่ 
พร้อมระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ และกระบวนการทางสงัคม ในบรเิวณพื้นที่จงัหวดัระยอง   
ซึง่นอกจากมกีารรวบรวมขอ้มลูแหล่งน ้าสาธารณะแลว้ ยงัท าใหแ้หล่งน ้าสาธารณะในต าบลตะพง
ไดร้บัการพฒันา เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเกบ็น ้าเพื่อการเกษตร  ดงัตารางที ่4.9   
 
ตารางท่ี 4.9  สระเกบ็น ้าสาธารณะในพืน้ทีต่ าบลตะพง แยกตามรายหมูบ่า้น พ.ศ. 2551 
 
หมู่    สระเกบ็น ้า ความ ความยาว ความลึก ปริมาตร ปริมาตร 

 ท่ี    สาธารณะ กว้าง (เมตร) (เมตร) กกัเกบ็สงูสุด กกัเกบ็ปัจจบุนั 

    (เมตร)      (ลกูบาศกเ์มตร) (ลกูบาศกเ์มตร) 

2 บา้นเนินชนั 20 105 6 8,188 4,980 

3 ขา้งเรอืนแมบ่า้นหมู ่3 60 180 9 78,529 56,797 

5 บา้นช่น 50 50 6 11,688 7,727 

6 หนองเสอืตาย 38 150 6 27,621 9,853 

 สระสาธารณประโยชน์ 14 30 6 1,158 92 

7 บา้นชากลาว 86 92.4 7 47,119 7,822 

 สระสาธารณประโยชน์ 70 70 6 24,648 7,088 

8 ศาลากลางทุ่ง 75 150 7 68,149 38,129 

12 สระหลวง 60 65 6 27,832 887 

14 ศาลหลวงเตีย่ 55 60 7 11,922 5,387 

       

แหล่งท่ีมา: องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2551  
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4.3  ข้อมลูจากการศึกษาโครงการสถานีสบูน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้า  
 

ในการแก้ปญัหาวกิฤตขาดแคลนน ้าในจงัหวดัระยอง โครงการชลประทานระยอง 
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้า ทัง้ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เพื่อให้
มนี ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ  ส าหรบัการพฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้าขนาดเลก็  โครงการชลประทานระยอง 
ได้ด าเนินการโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร โดยใช้ท่อใยหนิ 
หรอืท่อเอซพี ี(Asbestos Cement Pipe: ACP) และส่งน ้าไปกกัเกบ็ไวท้ีอ่่างเกบ็น ้า ซึง่สามารถ
ใชป้ระโยชน์ได ้(โครงการชลประทานระยอง, 2553) โครงการทีศ่กึษา ม ี2 โครงการ ดงันี้ 

 
4.3.1  โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว – 

อ่างเกบ็น ้าห้วยหินดาด – หมู่ท่ี11 ต าบลตะพง 
หนองท่ากะสาว เป็นแหล่งน ้าธรรมชาต ิ ตัง้อยู่นอกเขตพืน้ทีช่ลประทาน เป็นพืน้ทีชุ่่มน ้า 

ต่อมาโครงการชลประทานระยอง  ได้มกีารขุดลอก เพื่อใช้กกัเก็บน ้าให้มากขึน้ โดยรบัน ้าจาก
การผนัน ้าของชลประทาน จากอ่างเกบ็น ้าดอกกราย  อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ผ่านฝายบา้นค่าย 
ส่งผ่านดว้ยคลองชลประทาน  คลองขดุ และคลองนาตาขวญั เขา้สู่หนองท่ากะสาว ต าบลบา้นแลง  

โครงการสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว ตัง้อยู่ทีห่นองท่ากะสาว 
ในเขตพื้นทีต่ าบลบา้นแลง ดงัภาพที่ 4.5  ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  โครงการชลประทานระยอง 
ไดถ่้ายโอนภารกจิใหก้บัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง 

 

        
 
ภาพท่ี 4.5  สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าหนองท่ากะสาว (โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า   

      หนองท่ากะสาว – อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด) 
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โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าจากหนองท่ากะสาวไปกกัเก็บที่อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด ใน
ต าบลตะพง ความยาวท่อประมาณ 8 กโิลเมตร จ่ายน ้าผ่านระบบท่อและคลองธรรมชาต ิใหก้บั
ภาคเกษตรกรรม ในช่วงระหว่างเดอืนธนัวาคมถึงเดอืนมถุินายน แต่ทัง้นี้ขึน้กบัสภาพภยัแล้ง 
โดยทีเ่กษตรกรจะมกีารรอ้งขอผ่านผูใ้หญ่บา้นไปยงัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงเพื่อพจิารณา
การปล่อยน ้าสู่พืน้ทีเ่กษตรกรรม (โครงการชลประทานระยอง, 2553) ซึง่มแีนวการวางท่อส่งน ้า
ตามแผนผงั ดงัภาพที ่4.6  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6  แผนผงัโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว –  

    อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด – หมูท่ี ่11 ต าบลตะพง 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากโครงการชลประทานระยอง, 2553 
 

โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - อ่างเก็บน ้า  
หว้ยหนิดาด - หมู่ที1่1 ต าบลตะพง สามารถสูบน ้าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยส่งน ้าใหต้ าบลบา้นแลง 
4 วนั  และสูบน ้าส่งให้อ่างเก็บน ้าห้วยหินดาด ต าบลตะพง 3 วนั และแบ่งความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารุง หน่วยงานละครึง่  ค่าไฟฟ้าชัว่โมงละ 700 บาท  โครงการสถานีสูบน ้า
ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด - หมู่ที1่1 ต าบลตะพง 
ท าให้พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 80  ได้รบัประโยชน์จากการใช้น ้ าโดยระบบท่อ (โครงการ
ชลประทานระยอง, 2553)  โดยมผีูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ของต าบลบา้นแลง 
เป็นผูด้แูล และมหีน้าทีส่บูน ้าจากสถาน ีส่งเขา้ทางระบบท่อ ไปกกัเกบ็ทีอ่่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด  
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4.3.2  โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว –  
บ้านห้วยมะเฟือง 

เนื่องจากต าบลตะพงประสบปญัหาภยัแล้ง ท าให้ขาดแคลนน ้าในการอุปโภคบรโิภค  
และน ้าเพื่อการเกษตร เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งในแต่ละปี ประชาชนจะรอ้งขอความช่วยเหลอืจาก 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง และต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภยัแล้ง และขอรบับรกิาร
รถบรรทุกน ้าจากโครงการชลประทานระยอง และหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน และเกษตรกร แต่ก็เป็นการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีเท่านัน้ ไม่สามารถ
แก้ไขปญัหาได้อย่างยัง่ยนื เพื่อให้สามารถแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้าในต าบลตะพง
อยา่งยัง่ยนื และมปีระสทิธภิาพ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง จงึไดม้หีนังสอืขอความอนุเคราะห์
โครงการวางท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - บ้านห้วยมะเฟือง พร้อมสถานีสูบน ้า ซึ่งโครงการ
ชลประทานระยอง ได้พจิารณาในเบื้องต้น และได้ส ารวจพื้นที่ เห็นว่ามคีวามเหมาะสม จงึได้
สรา้งสถานีสบูน ้าดงักล่าวขึน้  ดงัภาพที ่4.7 

 

 

   
 
 

ภาพท่ี 4.7  สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าหนองท่ากะสาว (โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า   
      หนองท่ากะสาว – อ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง) 
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ซึ่งโครงการชลประทานระยอง  พบว่า การวางท่อส่งน ้าจากหนองท่ากะสาว ไปที่
บ้านห้วยมะเฟือง ต้องใช้ระยะทาง 15 กโิลเมตร  โดยผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3  ต าบลบ้านแลง 
และหมูท่ี ่1, 2, 3, 7, 8, 15 ต าบลตะพง ดงัภาพที ่4.8 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.8  แผนผงัโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว –  

    อ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากโครงการชลประทานระยอง, 2553 
 

โครงการสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - บา้นหว้ยมะเฟือง
สามารถช่วยเหลอืพื้นที่เกษตรกรรมตามแนวท่อได้ประมาณ 2,000 ไร่ ช่วยเหลอืระบบ
ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง ส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ของราษฎรประมาณ 2,200 คน ท าให้
มปีรมิาณน ้าส าหรบัใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ  5.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ซึ่งผล
การประเมนิดา้นเศรษฐศาสตรข์องโครงการ มดีงันี้ 
         มลูค่าปจัจบุนัสุทธ ิ(Net present value: NPV) = 19.01 
         อตัราผลตอบแทนต่อค่าการลงทุน (Benefit-cost ratio: B/C) = 1.20 
         อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ (Internal rate of return: IRR) = 15.34 % 
ซึง่สามารถสรุปได้ว่า  โครงการน้ีมคีวามคุ้มค่าที่จะลงทุน  โครงการชลประทานระยองจงึได้บรรจ ุ 
ลงในแผนงาน พรอ้มจดัท างบประมาณ ประจ าปี 2553 (โครงการชลประทานระยอง, 2553) 

  



 
บทท่ี 5 

 

ผลการศึกษา 
 

การศกึษาในครัง้นี้  ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร 
หรอืผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ  ไดแ้ก่  โครงการชลประทานระยอง  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง และผูน้ าชุมชน ในพืน้ที่
หมูท่ี ่1, 2, 11 ขอ้มลูจากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในพืน้ที่
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่11 ต าบลตะพง รวมทัง้การส ารวจภาคสนาม และการศกึษาผลลพัธ์ของส่งน ้า 
เพื่อการเกษตร ดว้ยระบบท่อของภาครฐั  การจดัการน ้าดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่  รวมทัง้การมสี่วนร่วม
ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในต าบลตะพง  ตลอดจนการวเิคราะหป์จัจยัภายใน  ปจัจยัภายนอก 
และการสงัเคราะหป์ระเดน็จากแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  การสงัเคราะหป์ระเดน็จากความคดิเหน็  
และขอ้เสนอแนะจากภาคสนาม  น ามาซึง่การเสนอแนะแนวทาง การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตรโดยการประยุกต์ระบบท่อกบัภูมปิญัญาท้องถิน่  ทัง้นี้ ผู้ศกึษาได้ท าการรวบรวม 
วเิคราะหข์อ้มลู และน าเสนอขอ้มลูเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

5.1  ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม  
5.2  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ  
5.3  ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย  
5.4  การวเิคราะห์ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก  
5.5  การศึกษาผลลพัธ์ของการด าเนินการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร

ด้วยระบบท่อ ในต าบลตะพง 
 
5.1  ข้อมลูจากการส ารวจภาคสนาม  
 

จากการส ารวจภาคสนาม ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาสภาพพื้นที่ บรบิทของชุมชน รวมทัง้
ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า และการด าเนินการส่งน ้า
เพื่อการเกษตร ในพืน้ทีต่ าบลตะพง และพืน้ทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว ในต าบลบา้นแลง 
และต าบลนาตาขวญั ซึ่งแบ่งพืน้ที่ศกึษา เป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นทีต่ าบลนาตาขวญั (พืน้ที่ต้นน ้า) 
พืน้ทีต่ าบลบา้นแลง (พืน้ทีก่ลางน ้า) และพืน้ทีต่ าบลตะพง (พืน้ทีป่ลายน ้า) 
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5.1.1  พื้นท่ีต าบลนาตาขวญั  
ต าบลนาตาขวญั เป็นพื้นที่ต้นน ้าของโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน ้า

เพื่อการเกษตร โดยการรบัน ้าจากการผนัน ้าของชลประทาน จากอ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้า
หนองปลาไหล ผ่านฝายบา้นค่าย และส่งผ่านดว้ยคลองชลประทาน คลองขุด และคลองนาตาขวญั 
ในต าบลนาตาขวญั เขา้สู่หนองท่ากะสาว ในต าบลบา้นแลง 

        5.1.1.1  คลองส่งน ้าชลประทาน รบัน ้าต่อมาจากฝายบา้นค่ายมลีกัษณะ ดงัภาพที ่5.1  
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.1  คลองส่งน ้าชลประทาน 

          
        5.1.1.2  คลองขดุ และคลองนาตาขวญั เป็นช่วงทีร่บัน ้าต่อจากคลองส่งน ้าชลประทาน 

ซึง่มลีกัษณะ ดงัภาพที ่5.2 และภาพที ่5.3 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.2  คลองขดุ  
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ภาพท่ี 5.3  คลองนาตาขวญั 
 

5.1.2  พืน้ทีต่ าบลบา้นแลง 
ต าบลบ้านแลง เป็นพื้นที่กลางน ้า มีหนองท่ากะสาว เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

ตัง้อยู่นอกเขตพืน้ทีช่ลประทาน มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีชุ่่มน ้า และมนี ้าตลอดทัง้ปี โดยรบัน ้าจาก
การผนัน ้าของชลประทาน จากอ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ผ่านฝายบา้นค่าย 
และส่งผ่านด้วยคลองชลประทาน  คลองขุด และคลองนาตาขวญั ในต าบลนาตาขวญั เขา้สู่
หนองท่ากะสาว โดยมสีถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า 2 สถานี ดงัภาพที ่5.4 

 

                
 

 

ภาพท่ี 5.4  สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าหนองท่ากะสาว ต าบลบา้นแลง 
     

5.1.3  พืน้ทีต่ าบลตะพง 
พืน้ทีต่ าบลตะพง เป็นพืน้ทีป่ลายน ้า ซึง่รบัน ้าจากหนองท่ากะสาว โดยโครงการแรก ส่งน ้า

จากหนองท่ากะสาว ไปกักเก็บที่อ่างห้วยหินดาด แล้วจงึปล่อยน ้าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
ผ่านระบบท่อ และคลองธรรมชาต ิใหก้บัพืน้ทีก่ารเกษตร ในหมู่ที่11 ต าบลตะพง 
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       5.1.3.1  บรเิวณพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด 
       อ่างเก็บน ้าห้วยหินดาด  เป็นอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนพื้นที่ที่เป็นภูเขา 

ซึง่โครงการชลประทานระยองไดส้รา้งขึน้ เพื่อกกัเกบ็น ้าฝน และน ้าท่าจากธรรมชาต ิ นอกจากนี้
ยงัเป็นทีร่บัน ้าจากหนองท่ากะสาว ในช่วงฤดูแลง้  โดยการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าจากหนองท่ากะสาว
ผ่านระบบท่อ และส่งน ้าใหก้บัพืน้ทีท่ าการเกษตร ในหมู่ที1่1 ต าบลตะพง โดยระบบท่อ และไหลลง
คลองธรรมชาต ิตามแรงโน้มถ่วงของโลก ลกัษณะการส่งน ้าผ่านคลองธรรมชาต ิดงัภาพที ่5.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 

ภาพท่ี 5.5  การส่งน ้าผ่านคลองธรรมชาตจิากอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด ต าบลตะพง 
 

       5.1.3.2  บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 
        ในปจัจบุนั  ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดจ้ดัตัง้โครงการก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้า

หว้ยมะเฟือง  ซึง่ด าเนินการร่วมกบัโครงการชลประทานระยอง แต่ในขณะนี้ อยู่ระหว่างขัน้ตอนของ
การขอด าเนินการ  โดยก าหนดพื้นที่การก่อสร้าง ประมาณ 300 ไร่ ในหมู่ที่ 15 ต าบลตะพง 
ดงัภาพที ่5.6 

 

            
         

ภาพท่ี 5.6  บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง ต าบลตะพง 
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        5.1.3.3  แนวท่อ และท่อส่งน ้า  
       แนวท่อส่งน ้าหลกั ได้วางตามแนวถนนโดยผ่านพื้นที่ท าการเกษตร และท่อส่งน ้า 

ในโครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า - หว้ยหนิดาด - หมู่ที1่1 ต าบลตะพง ใชว้สัดุเป็นท่อใยหนิ หรอืท่อเอซพี ี
(Asbestos Cement Pipe: ACP) เกษตรกรสามารถต่อท่อน ้าเขา้สู่พืน้ที่ท าการเกษตรได ้ดงัภาพที ่5.7 

 
         
 
 
 
 
 
 
      

 
 

ภาพท่ี 5.7  การเชื่อมต่อท่อจากท่อน ้าหลกัเขา้พืน้ทีข่องเกษตรกร หมูท่ี่ 11 ต าบลตะพง 
 
                 ส าหรบัท่อส่งน ้าในพืน้ทีห่มู่ที ่1, 2 และหมู่ที ่8 ต าบลตะพงนัน้  โครงการชลประทาน
ระยอง  ไดใ้ชท้่อพอี ี(Polyethylene: PE)  ส่วนการวางแนวท่อ วางตามแนวถนน  โดยผ่านพืน้ที่
ท าการเกษตร และมสีญัญลกัษณ์บอกแนวท่อส่งน ้า ดงัภาพที ่5.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
ภาพท่ี 5.8  สญัญลกัษณ์บอกแนวท่อส่งน ้า หมูท่ี ่1, 2 และหมูท่ี ่8 ต าบลตะพง 
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        5.1.3.4  สภาพพืน้ทีท่ าการเกษตร 
        ในแต่ละพืน้ทีท่ าการเกษตร ตามบรเิวณแนวถนน มที่อส่งน ้าหลกัผ่าน และพบว่า 

มสีระเกบ็น ้าขนาดต่างๆ ทีข่ดุไวส้ าหรบัใชใ้นพืน้ที่ส่วนบุคคล  ดงัภาพที ่5.9  
 

 
 
 
 
 
 
                           
 

ภาพท่ี 5.9  สระเกบ็น ้าของส่วนบุคคล 
 

       นอกจากนี้ ยงัมสีระเก็บน ้าสาธารณะ ที่เกษตรกรซึ่งอาศยัอยู่บรเิวณใกล้เคยีง 
สามารถใชป้ระโยชน์จากน ้านัน้ได ้ ดงัภาพที ่5.10 

 
 
 

 
 
 
 
 
                           
 

ภาพท่ี 5.10  สระเกบ็น ้าสาธารณะ 
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        5.1.3.5  สภาพการประกอบอาชพีของเกษตรกร 
        การประกอบอาชพีของเกษตรกร  ส่วนใหญ่ยงัคงปลูกไม้ผลแบบเดมิ  ได้แก่ 

ทุเรยีน  เงาะ  มงัคุด  ลองกอง  มะม่วง  ขนุน  มะพรา้ว  บางส่วนมกีารปรบัเปลีย่นไปปลูกไมผ้ล 
และไมย้นืตน้ชนิดอื่น ทีต่้องการน ้าน้อย และไม่ต้องดูแลรกัษามาก  ไดแ้ก่  มะปราง  และยางพารา 
ดงัภาพที ่5.11 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
         

ภาพท่ี 5.11  สภาพพืน้ทีท่ าการเกษตรทีม่กีารปรบัเปลีย่นชนิดของพชื ในปจัจบุนั  
 

        5.1.3.6  ผลลพัธด์า้นผลผลติทางการเกษตร 
       ผลลพัธท์างดา้นผลผลติ  พบว่า พืน้ทีท่ าการเกษตรในหมู่ที1่1  ซึง่มกีารบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน ้า โดยการประยุกต์ระบบท่อ กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ ท าให้เกษตรกรได้รบัผลผลติที่ด ี
ทัง้ในดา้นปรมิาณ และคุณภาพ ส่วนในหมู่ที ่1, 2 และ 8 เกษตรกรกไ็ดร้บัผลผลติทีด่ ีเนื่องจาก
ในปี พ.ศ.2553 - 2554 มฝีนตกตามฤดกูาล ท าใหม้ปีรมิาณน ้าเพยีงพอส าหรบัท าการเกษตร และ
เกษตรกรในหมู่บา้นดงักล่าวนี้ คาดหวงัว่าในอนาคต โครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า
จากหนองท่ากะสาว ถงึอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟืองเสรจ็สมบูรณ์ จะสามารถช่วยใหผ้ลผลติทางการเกษตร
ดขีึน้กว่าในปจัจบุนั 
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จากการส ารวจภาคสนามทัง้หมด สามารถสรปุเป็นแผนผงัได้ ดงัภาพที ่5.12 
        
                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.12  แผนผงัแสดงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทัง้ระบบ 

 ฝายบา้นค่าย 

 คลองสง่น ้าชลประทาน 

 คลองขดุ 

 คลองนาตาขวญั 

 หนองท่ากะสาว 

 หมู่ที ่11 ต.ตะพง  หมู่ที ่1, 2, 8 ต.ตะพง 
 หมู่ที ่3, 7, 15 ต.ตะพง 

 อ่างหว้ยมะเฟือง 

ระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

(แผนงานอนาคต) 
ระบบแรงโน้มถ่วง 

 อ่างหว้ยหนิดาด 

(แผนงานอนาคต) 

อ่างเกบ็น ้าดอกกราย 

อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล 
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5.2  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
  
 การสมัภาษณ์เชงิลกึ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 

5.2.1  การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร  หรือผูแ้ทน  หรือผู้ด าเนินการจากหน่วยงานราชการ 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน หรอืผูด้ าเนินการจากหน่วยงานราชการ 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แบ่งเป็น 10 ดา้น ดงันี้ 

-  ดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
-  ดา้นงบประมาณ 
-  ดา้นบุคลากร กลุ่มผูใ้ชน้ ้า และเกษตรกร 
-  ดา้นการบรหิารจดัการ 
-  ดา้นเทคโนโลย ี
-  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ดา้นการประสานความรว่มมอื 
-  ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม 
-  ปญัหา อุปสรรคจากการด าเนินการทีผ่่านมา 
-  แนวทางแกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ 
         5.2.1.1  ดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
         ขอ้มลูดา้นยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
         -  โครงการชลประทานระยอง  
         -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
         -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
         -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                  1)  โครงการชลประทานระยอง 

              (1)  ดา้นยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน พบว่า โครงการชลประทาน 
ระยอง  รบันโยบายมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านกัชลประทาน ในระดบัเขต  โดย
การก าหนดยุทธศาสตร์  นโยบาย  แผนงาน  การพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า
ในภาพรวม ไมไ่ดแ้ยกเป็นระบบยอ่ย 

              (2)  รูปแบบการพฒันา และการบรหิารจดัการ พบว่ามกีารกระจาย 
อ านาจสู่ชุมชน โดยโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ เช่น โครงการส่งน ้าดว้ยระบบท่อ จากอ่างเกบ็น ้า
หว้ยหนิดาด ไปทีต่ าบลตะพง ไดถ่้ายโอนภารกจิใหก้บัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  โครงการ
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สูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองท่ากะสาว  ได้ถ่ายโอนภารกจิให้กบัองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแลง 
และโครงการส่งน ้าด้วยระบบท่อ จากหนองท่ากะสาว ไปทีต่ าบลตะพง  ได้ถ่ายโอนภารกจิใหก้บั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 

                  2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
              (1)  การก าหนดยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน พบว่า  ในปี พ.ศ. 2552 

มกีารพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค และการเกษตร  โดยก าหนดยุทธศาสตรด์า้นการอยู่ดี
มสีุข แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2553  ก าหนดเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน ้า ซึง่มแีนวทางการพฒันา 
ได้แก่  ศกึษา และพฒันาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งส ารองน ้า  พฒันาระบบสารสนเทศ
สนบัสนุนการบรหิารจดัการน ้า  ส่งเสรมิประชาชนใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ ในการวางแผนบรหิาร
จดัการน ้า  ก่อสรา้งปรบัปรุง  ขุดลอกคู  คลอง  ฝาย เพื่ออุปโภคบรโิภค และการเกษตร และมี
โครงการรองรบั  เช่น 

         -  ในปี พ.ศ. 2553  ได้มโีครงการแก้ไขปญัหาน ้าท่วมในพื้นที่ 
จงัหวดัระยอง  โครงการขดุสระน ้า  โครงการขุดลอกคลอง  ขุดลอกอ่างเกบ็น ้า  ซึง่ในต าบลตะพง
ไดท้ าการขดุลอกอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด  โดยใชง้บประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
จ านวนเงนิ 5,500,000 บาท (หา้ลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

         -  ในปี พ.ศ. 2554 มีโครงการก่อสร้าง ปรบัปรุง ขุดลอก คู  
คลอง  ฝาย  เพื่อการอุปโภคบรโิภค  และการเกษตรในพื้นที่ต าบลอื่น  แต่ไม่ได้มกีารก าหนด
ยุทธศาสตร ์ นโยบาย  แผนงาน  ในการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร
โดยระบบท่อโดยเฉพาะ  เพราะโครงการดงักล่าวนัน้  องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพงได้รบั
การถ่ายโอนภารกจิ จากโครงการชลประทานระยองไปแลว้ ซึง่ต้องใชง้บประมาณของต าบลตะพง
ในการพฒันา ซ่อมบ ารงุ 
                    3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 

                  การก าหนดยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน  พบว่า ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัระยอง มกีารก าหนดยทุธศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกนัระหว่างน ้ากบัการเกษตร ไดแ้ก่ 

    (1)  ยทุธศาสตรท์ี ่1  บรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรใหเ้กดิประโยชน์ 
สงูสุด 

    (2)  ยทุธศาสตรท์ี ่2  เพิม่คุณภาพ และประสทิธภิาพ ในการบรูณาการ 
แผนพฒันาการเกษตร ในดา้นบรหิารจดัการน ้าสู่การปฏบิตัใินพืน้ที ่                        

    (3)  ยทุธศาสตรท์ี ่3  สรา้งความเขม้แขง็ในองคก์รการเกษตร ในดา้น 
การบรหิาร และท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 

    (4)  ยทุธศาสตรท์ี ่4  เพิม่ประสทิธภิาพ ในการบรหิารจดัการปญัหา  
และพฒันาคุณภาพผลผลติดา้นการเกษตร 
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                   ซึง่พบว่า การก าหนดยุทธศาสตร ์เป็นการก าหนดในภาพรวม ไม่ไดแ้ยก
เป็นระบบ เพราะสามารถใชย้ทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน รว่มกนัได ้

                   4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
              (1)  การก าหนดยทุธศาสตร ์ นโยบาย  แผนงาน ในการพฒันาแหล่งน ้า และ 

การบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ พบว่า ก่อนจะมกีารก าหนดยุทธศาสตร ์นโยบาย 
แผนงาน องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดจ้ดัท าประชาคมทุกหมู่บา้น ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชาคม ดงันี้ 

                             -  ก านนั / ผูใ้หญ่บา้น 
                     -  แกนน าในหมูบ่า้น 
                     -  ตวัแทนกลุ่มองคก์ร เครอืขา่ย 
                     -  คร ูพระสงฆ ์
                     -  ชาวบา้นทุกครวัเรอืน 
                     -  เจา้หน้าทีทุ่กภาคส่วนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 

                  การท าประชาคม จะไดป้ญัหา และความตอ้งการของชาวบา้น มาวางแผน   
ก าหนดแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ ทีค่าดว่าจะต้องใชใ้นการพฒันา  ซึง่โครงการพฒันา
ดา้นการบรหิารจดัการน ้าในพืน้ที ่จะท าเพื่อการอุปโภคบรโิภค และการเกษตร  ไดแ้ก่ การวางท่อ
ระบายน ้า  การขดุบ่อน ้าลกึ  ขดุบ่อน ้าตืน้  ขุดบ่อบาดาล  ก่อสรา้งฝายน ้าลน้  ปรบัปรุงฝายน ้าลน้
ขดุลอกคลอง  สระน ้า  การหาทีด่นิเพื่อสรา้งแหล่งน ้า  อ่างน ้าขนาดเลก็  จากนัน้ กน็ าเสนอโครงการ
เขา้สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ ความพรอ้ม
ในเรือ่งรปูแบบ และรายละเอยีดทางเทคนิค  

                  เมื่อโครงการผ่านความเหน็ชอบ จากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง
กจ็ะน าโครงการนัน้ ก าหนดไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ซึง่แผนนี้ เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม
ของต าบลตะพง และจะตอบสนองยทุธศาสตรข์องจงัหวดัดว้ย 

                  แผนพฒันา 3 ปี จดัท าขึน้ส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  มคีวามต่อเนื่อง 
และเป็นแผนก้าวหน้า ระยะเวลา 3 ปี  โดยมกีารทบทวน เพื่อปรบัปรุงทุกปี  แนวทางการพฒันา
จากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา จะเกี่ยวขอ้งกบัปญัหา  ความต้องการของทอ้งถิน่ และมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัของแนวทางการพฒันา  โดยใช้มตทิีป่ระชุม  แต่การใชม้ตจิากที่ประชุมในการจดัเรยีง 
ล าดบัความส าคญัของแผนงาน / โครงการ บางครัง้อาจไม่ได้ล าดบัที่ถูกต้องนัก เพราะประชาชน
จะใหค้วามส าคญักบัยุทธศาสตร ์ นโยบาย  แผนงาน ทีเ่กี่ยวกบัสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ  ไดแ้ก่ 
ถนน  ไฟฟ้า และศาลาประชาคมหมู่บ้าน  แต่ในเรื่องของการบรหิารจดัการน ้า  ประชาชน
จะใหค้วามส าคญั ในช่วงหน้าแลง้เท่านัน้ 

              (2)  รปูแบบการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร  
โดยระบบท่อ  พบว่า  รูปแบบการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร
ในต าบลตะพง  เป็นการพฒันาโดยรวม คอื มองในภาพของต าบล เพื่อป้องกนัความขดัแย้ง
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ของประชาชน ไม่ได้แยกเป็นระบบท่อ หรอืระบบอื่นๆ แต่ส าหรบัระบบท่อนัน้ ได้มกีารจดัตัง้
กลุ่มผู้ใช้น ้า ในแต่ละพื้นที่  ได้แก่  กลุ่มผู้ใช้น ้าหมู่ที่ 1 และกลุ่มผู้ใช้น ้าหมู่ที่ 2  โดยโครงการ
ชลประทานระยอง เป็นผู้จดัตัง้ ก่อนมีการถ่ายโอนภารกิจ  ส าหรบัหมู่ที่ 8 ยงัไม่ได้จดัตัง้ 
เนื่องจากการวางท่อส่งน ้าหลกั ยงัไม่แล้วเสรจ็ แต่จะมกี านัน และกรรมการหมู่บ้านช่วยกนัดูแล 
เรื่องสภาพการใช้น ้าของเกษตรกร ซึ่งคล้ายๆกบัหมู่ที่  11 ที่มผีู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จ านวน 18 คน เป็นผูด้แูล 

         5.2.1.2  ดา้นงบประมาณ 
        ขอ้มลูดา้นงบประมาณ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน

จาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
        -  โครงการชลประทานระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
        -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                   1)  โครงการชลประทานระยอง 

               (1)  การจดัสรรงบประมาณ การพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตร ด้วยระบบท่อ ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กบัองค์การบรหิารส่วนต าบลไปแล้วนัน้
จะอยู่ในความดูแลขององค์การบรหิารส่วนต าบลนัน้ๆ รวมถึงการซ่อมบ ารุง และงบประมาณ
ส่วนโครงการสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดม้กีารท าเอม็โอย ู(Memorandum 
Of Understanding: MOU) ร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
อกี 3 แห่งนัน้ โครงการชลประทานระยอง จะเป็นผูด้ าเนินการของบประมาณจากกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
               (2)  แหล่งงบประมาณ  พบว่า โครงการส่งน ้าด้วยระบบท่อ จาก
อ่างเก็บน ้าห้วยหนิดาด ไปที่หมู่ที่ 11 ต าบลตะพง  ได้ก่อสร้าง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542  โดยได้รบั
งบประมาณ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส่วนโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า หนองท่ากะสาว 
ต าบลบา้นแลง  ไปทีบ่า้นหว้ยมะเฟือง  ต าบลตะพง  ไดร้บังบประมาณจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  โดยใชง้บประมาณจ านวนเงนิ 14,849,000 บาท และไดร้บังบประมาณจากแผนปฏบิตักิาร
ไทยเขม้แขง็  โดยได้ใช้งบประมาณ จ านวนเงนิ 49,490,300 บาท  รวมทัง้สิ้น เป็นจ านวนเงนิ 
64,339,300 บาท 

                  2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                            ใหก้ารสนับสนุน โดยการจดัสรรงบประมาณ ให้กบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ในทุกต าบล ตามความเหมาะสมของ แผนงาน / โครงการ  และการท าเอ็มโอยู (Memorandum 
Of Understanding: MOU) รว่มกนั  ในการสนับสนุนการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตร โดยระบบท่อ 
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                   3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง ไม่มงีบประมาณโดยตรง แต่

จะมงีบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ในเรื่องของการพฒันาแหล่งน ้า การสรา้งอ่างเกบ็น ้า 
จะเป็นงบประมาณของโครงการชลประทานระยอง หรือ ในเรื่องของการอบรม ให้ความรู้
ดา้นการเกษตร จะเป็นงบประมาณจากกรมวชิาการเกษตร  โดยส านักงานเกษตรจงัหวดัระยอง 
หรอืศูนย์ส่งเสรมิ และพฒันาอาชพีการเกษตร จงัหวดัระยอง  โครงการพเิศษในพื้นที่ จะเป็น
งบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

                  4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                  การจดัสรรงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ในการพฒันา 

แหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร โดยพจิารณาจาก 
            (1)  โครงการทีผ่่านความเหน็ชอบ  จากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ตะพง และไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี และจะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสม 
            (2)  โครงการที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิาร 

จดัการน ้าเพื่อการเกษตร ดว้ยระบบทอ่  ไดแ้ก่  โครงการต่างๆ ดงัตารางที ่5.1 
 

ตารางท่ี 5.1  โครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 
       จากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง พ.ศ.2555 – 2557 

 
                 ชื่อโครงการ จ านวนเงนิ ปีด าเนินการ 

1 โครงการก่อสรา้งท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี ่1 200,000 บาท พ.ศ. 2555 
2 โครงการก่อสรา้งท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี ่2 200,000 บาท พ.ศ. 2555 

3 โครงการก่อสรา้งท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี ่15 200,000 บาท พ.ศ. 2556 
4 โครงการก่อสรา้งท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี ่8 200,000 บาท พ.ศ. 2557 

5 โครงการสรา้งอ่างเกบ็น ้าบา้นหว้ยมะเฟือง 2,200,000 บาท พ.ศ. 2557 
 
แหล่งท่ีมา: ปรบัปรงุจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2554 
 
         นอกจาก การจดัสรรงบประมาณส าหรบัจดัท าโครงการต่างๆแล้ว องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง ต้องจดัสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงไวด้ว้ย ตามภารกจิทีไ่ดร้บัการถ่ายโอน
มาจากโครงการชลประทานระยอง  แต่งบประมาณในการซ่อมบ ารุง จะตัง้งบประมาณรวมกนัทุกด้าน 
ไดแ้ก่ งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรกัษาโรงสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า และระบบท่อส่งน ้า ซ่อมถนน หรอื
ซ่อมระบบประปา ซึง่ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาโรงสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า และระบบท่อส่งน ้า  องคก์ารบรหิาร
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ส่วนต าบลตะพง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง จะร่วมกนัออกค่าใชจ้่ายหน่วยงานละครึง่ 
ส่วนค่าไฟฟ้า จะมกีารจดบนัทกึตามวนั เวลาทีใ่ชข้องแต่ละหน่วยงาน และคดิค่าใชจ้่ายตามอตัรา
ทีก่ าหนด 

             (3)  แหล่งงบประมาณสนบัสนุน 
                       ในการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร โดยระบบท่อ ของต าบลตะพง 
พบว่า มงีบประมาณสนบัสนุนเพิม่เตมิ จากแหล่งงบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 

         -  จากโครงการชลประทานระยอง ในการสรา้งอ่างเกบ็น ้า       
         -  จากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในการวางท่อส่งน ้า ส่วนทีย่งัขาด 

งบประมาณ ตามเอม็โอย ู(Memorandum Of Understanding: MOU)    
   -  จากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ในการวางท่อส่งน ้า 

         5.2.1.3  ดา้นบุคลากร 
        ข้อมูลด้านงบประมาณ  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้บรหิาร หรอื

ผูแ้ทนจาก 3 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  
       -  โครงการชลประทานระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 
                  ความเหมาะสมของจ านวนบุคลากร ทีม่คีวามเชีย่วชาญ  พบว่า บุคลากร

ทีม่อียู ่ในปจัจบุนั เพยีงพอต่อการบรหิารจดัการ  ไดแ้ก่ 
                      (1)  ฝา่ยวศิวกรรม      จ านวน 2 คน 
                      (2)  ฝา่ยจดัสรรน ้าและปรบัปรงุระบบชลประทาน  จ านวน 2 คน 
                      (3)  ฝา่ยช่างกล      จ านวน 1 คน 
                      (4)  ฝา่ยส่งน ้าและบ ารงุรกัษา     จ านวน 1 คน 
ส าหรบังานซ่อมบ ารงุ เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทัง้ 2 แห่ง 

                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                  พบว่า องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง ไม่มบีุคลากรทีเ่ชี่ยวชาญในการ
พฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ 

                 3)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
             (1)  ด้านบุคลากรที่มคีวามช านาญการ พบว่า ในการรบัโอนภารกิจ 

ด้านการบริหารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรม ด้วยระบบท่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ไม่มบีุคลากรที่มคีวามช านาญการในด้านนี้  แต่ก่อนมกีารถ่ายโอนภารกิจดงักล่าว โครงการ
ชลประทานระยอง รว่มกบัส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ระยอง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดจ้ดัประชุมเพื่อชี้แจงท าความเขา้ใจ เกี่ยวกบัขอ้มูล 
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รายละเอยีดโครงการ บญัชกีลุ่มผูใ้ชน้ ้า คู่มอืการใช้งาน การดูแลบ ารุงรกัษาโครงการ นอกจากนี้ 
ยงัมกีารอบรมให้ความรูก้บักลุ่มผู้ใช้น ้า เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้าด้านการบ ารุง ดูแล รกัษา
ระบบท่อส่งน ้า จดักจิกรรมการมสี่วนร่วมแก่เกษตรกร ในการบรหิารจดัการน ้า  ไดแ้ก่  กจิกรรม
ควบคุมการระบายน ้า การบ ารุงรกัษาอาคาร ระบบท่อส่งน ้า และกิจกรรมการรกัษาคุณภาพน ้า 

             (2)  ในส่วนของการเกษตร องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง มเีจา้หน้าที ่
เกษตรต าบล 1 ต าแหน่ง ซึ่งต าบลอื่นๆ ในจงัหวดัระยอง ไม่มตี าแหน่งนี้ แต่เจา้หน้าที่ดงักล่าว
ไมไ่ดป้ระจ าอยู่ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงทุกวนั จะต้องไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ านักงานเกษตร
จงัหวดัระยองดว้ย 

             (3)  ดา้นความพรอ้มในการรบัถ่ายโอนภารกจิ 
            ตามระเบยีบกรมชลประทาน ว่าดว้ยการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 ภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิ โครงการชลประทานระยอง จะท า
หน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอื  สนับสนุน  ให้ค าแนะน า และค าปรกึษาทางเทคนิค วชิาการ 
ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพงรอ้งขอ หรอืตามความเหมาะสม  จงึท าให้องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง มคีวามพรอ้มในการรบัถ่ายโอนภารกจิ 

         5.2.1.4  ดา้นการบรหิารจดัการ 
       ขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการ  เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอื

ผูแ้ทนจาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
       -  โครงการชลประทานระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
       -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 

             (1)  การก าหนดแผนการท างาน และการก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
พบว่า มาจากการก าหนดระยะเวลาของโครงการแต่ละโครงการ  เช่น  โครงการพเิศษ  โครงการ
ตามพระราชด าร ิและงานก่อสรา้งต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรมชลประทาน 

            (2)  การก าหนดผู้รบัผดิชอบ พบว่า มกีารก าหนดตาม แผนงาน /  
โครงการ ซึง่ก าหนดตามกรอบของโครงการชลประทานระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 

           -  ฝา่ยวศิวกรรม 
           -  ฝา่ยจดัสรรน ้าและปรบัปรงุระบบชลประทาน 
           -  ฝา่ยช่างกล 

                  -  ฝา่ยส่งน ้าและบ ารงุรกัษา 
 
 



85 

            (3)  บทบาทของโครงการชลประทานระยอง 
            ก่อนทีม่กีารถ่ายโอนภารกจิ  โครงการชลประทานระยอง ไดท้ าหน้าที ่

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินการส่งน ้า หลงัจากที่มกีารถ่ายโอนภารกจิแล้ว โครงการ
ชลประทานระยอง จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ให้ค าแนะน า และค าปรกึษา
ทางเทคนิค วชิาการ แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงรอ้งขอ 
หรอืตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ ก่อนทีจ่ะมกีารถ่ายโอนภารกจิ ไดจ้ดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 2 กลุ่ม 
เป็นกลุ่มพืน้ฐาน ซึง่การแบ่งกลุ่ม จะแบ่งตามสภาพภมูปิระเทศ ในพืน้ทีป่ระมาณ 300 ไร ่

            (4)  การก าหนดแผนการตดิตามประเมนิผลการท างาน  พบว่า โครงการ 
ชลประทานระยอง มแีผนการตดิตามประเมนิผลการท างาน เฉพาะโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
ของโครงการชลประทาน ซึ่งก าหนดการตดิตามประเมนิผลเป็นรายไตรมาส และเป็นงวด เพื่อ
การเบกิจ่ายงบประมาณ ส่วนโครงการทีแ่ลว้เสรจ็ มกีารตดิตามประเมนิผล และทดลองใชง้านจรงิ
ก่อนถ่ายโอนภารกิจ หลงัจากถ่ายโอนภารกิจแล้ว เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน
ทีร่บัโอนภารกจินัน้ต่อไป 
              (5)  ผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา และผลต่อเนื่องในอนาคต 

            ทีผ่่านมา โดยเฉพาะทีห่มู ่11 ต าบลตะพง พบว่า ไดผ้ลดมีาก ท าใหม้ ี
การใช้น ้า อย่างมปีระสทิธภิาพ  ประหยดัน ้าได้มาก และในอนาคต มีแนวโน้มที่จะมกีารพฒันา 
การบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร ให้เป็นระบบท่อมากขึ้น เพราะใช้ที่ดนิไม่มาก แต่ขึ้นกบั
แหล่งน ้าตน้ทุน ความตอ้งการของเกษตรกรและความคุม้ค่า 

            ในส่วนทีย่งัด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็  ไดแ้ก่  ท่อส่งน ้าหลกั มคีวามยาว  
ประมาณ 10 กโิลเมตร และอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง โครงการชลประทานระยองเป็นผู้ด าเนินการ
ของบประมาณ ส่วนการเวนคนืพื้นที่ในการสร้างอ่างเก็บน ้า เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  หลงัจากเวนคนืทีด่นิเรยีบรอ้ยแลว้ โครงการชลประทานระยอง 
จะเขา้ด าเนินการส ารวจพืน้ทีอ่กีครัง้หนึ่ง และด าเนินการก่อสรา้งต่อไป 

                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
            (1)  การก าหนดแผนการท างาน และการก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนินการ

             ก าหนดตามแผนงาน /โครงการ ทีต่อบสนองยทุธศาสตร ์ส่วนการก าหนด 
ผู้รบัผดิชอบ จะเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ความรบัผดิชอบของฝ่ายต่างๆ ที่ก าหนดในองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 

            (2)  การตดิตามงาน มกีารใชเ้ครือ่งมอืเป็นแบบตาราง การประเมนิผล  
หรือแบบ Gantt Chart ซึ่งมีการประเมินเป็นรายไตรมาส และเป็นงวด เพื่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ  โดยในการประเมนิแต่ละครัง้ จะใชเ้กณฑม์าตรฐาน และตวัชีว้ดั  ดงัตารางที ่5.2 
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ตารางท่ี 5.2  เกณฑม์าตรฐาน และตวัชีว้ดัการประเมนิผล 

 
            เกณฑม์าตรฐาน                 ตวัช้ีวดั 

1. ผลสมัฤทธิ ์และการบรรลุ   1.1  ผลผลติ 

   วตัถุประสงคข์องนโยบาย   1.2  ผลลพัธ ์
2. ความเสมอภาคและ   2.1  การเขา้ถงึชุมชน 

   ความเป็นธรรมในสงัคม   2.2  การจดัสรรทรพัยากร 
   2.3  การกระจายผลประโยชน์ 

   2.4  ความเสมอภาค 
3. ความสามารถและคุณภาพ         3.1  สมรรถนะของหน่วยงาน 

   ในการใหบ้รกิาร   3.2  ความทัว่ถงึและพอเพยีง 
   3.3  ความถีใ่นการใหบ้รกิาร 

   3.4  ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
4. ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน   4.1  พนัธกจิต่อสงัคม 

   4.2  ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
   4.3  การใหห้ลกัประกนัความเสีย่ง 

   4.4  การยอมรบัขอ้ผดิพลาด 
5. การเสนอความตอ้งการของ   5.1  การก าหนดประเดน็ปญัหา 

   ประชาชน   5.2  การรบัฟงัความคดิเหน็ 
   5.3  มาตรการ/กลยุทธใ์นการแกไ้ขปญัหา 

   5.4  ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปญัหา 
6. ความสามารถและคุณภาพ   6.1  ระดบัความพงึพอใจ 

   ในการใหบ้รกิาร   6.2  การยอมรบั / คดัคา้น 
7. ผลเสยีหายต่อสงัคม   7.1  ผลกระทบภายนอก 

   7.2  ตน้ทุนทางสงัคม 
 
 

แหล่งท่ีมา: องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง, 2554 
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            (3)  ผลการด าเนินงาน ในปีทีผ่่านมา และผลต่อเนื่องในอนาคต 
            พบว่าทีผ่่านมา  โดยเฉพาะทีห่มู ่11 ต าบลตะพงไดผ้ลดมีาก ซึง่ท าให ้

มผีลผลติเพิม่มากขึน้  เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้  ในอนาคต น่าจะมกีารพฒันาการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตรใหเ้ป็นระบบท่อมากขึน้  

                 3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
             (1)  การก าหนดแผนการท างาน และผูร้บัผดิชอบด าเนินการ ก าหนดตาม 

โครงการ และตามภารกจิของฝา่ยต่างๆทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ        
             (2)  การก าหนดแผนการตดิตามประเมนิผลการท างาน 
             มแีผนการตดิตามประเมนิผลการท างานทุก 6 เดอืน หรอืปีละ 2 ครัง้ 

                           (3)  ผลดา้นเกษตรกรรม  จากการด าเนินการพฒันาแหล่งน ้า และ 
การบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรม ดว้ยระบบท่อ ในปีทีผ่่านมา และในอนาคต 
               พบว่าเกษตรกรในหมู่ที่ 11 ต าบลตะพงได้รบัผลผลติเป็นที่น่าพอใจ  
แต่เกษตรกร ในหมู่ที ่1, 2 และหมู่ 8 ยงัประเมนิผลไม่ได ้เนื่องจากยงัไม่มีการใชน้ ้าจากระบบท่อ 
เพราะโครงการระบบท่อส่งน ้าจากหนองท่ากะสาว ไปที่หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ 8 ยงัไม่แล้วเสรจ็
มเีพยีงการใช้น ้าแบบภูมปิญัญาท้องถิ่น คอื การใช้น ้าจากคลองสาธารณะ หรอืในบ่อ หรอืสระ
ทีเ่กษตรกรขดุไวใ้นสวน หรอืในไรข่องเกษตรกรเอง ซึง่กท็ าใหไ้ดผ้ลผลติด ี
             ส าหรบัการใชน้ ้าเพื่อเกษตรกรรมโดยระบบท่อนัน้  ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัระยอง  ได้จดัท าโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการน ้า  เพื่อการเกษตร
จงัหวดัระยอง รองรบั เพื่อประเมนิผลพืน้ที่ ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการบรหิารจดัการน ้า ด้วยระบบท่อ 
จ านวน  2,027  ไร่  471 แหล่ง เกษตรกรเป้าหมาย 238 ราย และคาดว่าในอนาคต เกษตรกร
ตามบรเิวณแนวท่อ จะไดร้บัประโยชน์จากการบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบท่อ อยา่งแน่นอน 

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
             (1)  การก าหนดแผนการท างาน และก าหนดผู้รบัผดิชอบด าเนินการ 
              พบว่า องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ได้ก าหนดแผนการท างาน 

ตามแผนงาน / โครงการ ตามฝา่ยทีร่บัผดิชอบงาน ตวัอยา่ง  เช่น 
              งานกองช่าง แบ่งออกเป็น 2 ฝา่ย ไดแ้ก่ 

         -  ฝา่ยก่อสรา้ง และสาธารณูปโภค รบัผดิชอบการจดัท าแผน 
โครงการบ ารุงรกัษา คู คลอง สาธารณะ แผนงานโครงการล้างท่อระบายน ้า และแผนการดูแล
บ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร เครือ่งสบูน ้า  การจดัตัง้งบประมาณขดุลอก ค ูคลอง สรา้งเขือ่น สรา้งท านบ 

         -  ฝา่ยออกแบบ ควบคุมอาคารผงัเมอืง รบัผดิชอบงานออกแบบ  
เขยีนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และ
หนงัสอืสัง่การต่างๆ 
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                       ส าหรบังานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัการ
ทรพัยากรน ้า เช่นกนั  ซึง่ท าหน้าที่ใหข้อ้มลู เกี่ยวกบัการปลูกพชืใหไ้ดผ้ลก าไร และเหมาะสมกบั
สภาพดนิ  สภาพอากาศ  ให้ความรู ้ ค าแนะน า เรื่องการใช้น ้าอย่างถูกวธิ ี ด้านการเกษตร แก่
เกษตรกร  รวมถงึการจดัท าแผนโครงการจดัหาทีด่นิเพื่อจดัท าแหล่งน ้า  โครงการก่อสรา้งท่อส่งน ้า 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า  โครงการสร้างฝายชะลอน ้า  จดัซื้อเครื่องป ัม๊น ้า และจดัตัง้
งบประมาณขดุลอก ค ูคลอง สระน ้า เพื่อการเกษตร เป็นต้น  ซึง่การบรหิารจดัการเกี่ยวกบัดา้นน ้า
ของต าบลตะพง  อยู่ภายใต้การควบคุมก ากบัดูแลของ นายสฤษดิ ์ เรีย่มทอง  รองนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลตะพง 

             (2)  การก าหนดแผนการตดิตามประเมนิผลการท างาน 
             องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง มแีผนการตดิตามประเมนิผลการท างาน  

เป็นรายไตรมาส และเป็นงวด เพี่อการเบกิจ่ายงบประมาณ  และสรุปผลการพฒันาที่ผ่านมา   
แลว้น าเสนอทีป่ระชุม ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ ประชาคมทอ้งถิน่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประเมนิผลการพฒันาท้องถิน่ในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณ 
และในเชงิคุณภาพ มกีารปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบ เป็นเวลา 1 เดอืน  

             (3)  ผลการด าเนินงาน ในปีทีผ่่านมา และสิง่ทีค่าดหวงัในอนาคต 
             ผลการบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อทีผ่่านมา ทีเ่หน็ได ้

ชดัเจน  คอื  ในหมู่ที ่11 เกษตรกรมนี ้าใชต้ลอดทัง้ปี ในช่วงหน้าฝนเกษตรกรทีไ่ม่มบี่อ หรอืสระ
ของตนเอง จะใชน้ ้าจากคลอง หรอืบ่อสาธารณะ ส่วนในช่วงหน้าแลง้ กจ็ะมกีารใชน้ ้าจากระบบท่อ 
ตามวนัเวลา ทีผู่น้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้าไดต้กลงกนั ระหว่างพืน้ที ่และระหว่างต าบลตะพง กบัต าบลบา้นแลง 
ในด้านผลผลติ  พบว่า ผลผลติทางการเกษตรเพิม่ขึ้น เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้น และคาดว่า
ในอนาคตอนัใกล้นี้  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 จะมนี ้าใช้อย่างเพยีงพอ แบบหมู่ที่ 11 และถ้า
การสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟืองเสรจ็สิน้ ต าบลตะพงจะไมม่ปีญัหาการขาดแคลนน ้าอกี 
               ปจัจุบนั ต าบลตะพง มกีารพฒันาด้านการเกษตร  โดยมเีจ้าหน้าที่
มาให้ความรู ้ ทัง้ด้านวชิาการ  ด้านเทคโนโลย ีรวมถงึการสนับสนุนการปลูกพชืฤดูแล้ง  ท าให้
เกษตรกร ปรบัเปลี่ยนการปลูกพชื เพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นที่  เช่น  มกีารปลูกมะปราง และ
ยางพาราเพิม่ขึน้  เนื่องจาก พชืทัง้สองชนิดนี้ ต้องการน ้าน้อย  ไม่ต้องดูแลมาก  การใช้แรงงาน
เกบ็เกีย่วไมม่าก และไดร้าคาด ี โดยเฉพาะยางพารา  สามารถสรา้งรายไดใ้หต้ลอดทัง้ปี 

         5.2.1.5  ดา้นเทคโนโลย ี
        ขอ้มลูดา้นเทคโนโลย ี เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน 

จาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
        -  โครงการชลประทานระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
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        -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 

                  การพฒันาฐานข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล พบว่า โครงการ
ชลประทานระยอง ใช้ระบบสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต่างกบัระบบ
สารสนเทศ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ซึ่งเป็นระบบเดยีวกนักบัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั
ระบบการจดัการแหล่งน ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) แต่กส็ามารถใชค้น้หาขอ้มลู  ศกึษาขอ้มลูในพืน้ทีต่ าบลตะพงได ้

                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                การสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง  จะจดัสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามความเหมาะสมของแผนงาน /โครงการ 

                 3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                 การสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ในส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง ใชร้ะบบสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายในกระทรวงฯ เพื่อบูรณาการขอ้มลูร่วมกนั และการประเมนิผล  
ไมไ่ดม้กีารเชื่อมโยงกบัระบบสารสนเทศ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แต่อยา่งใด 

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 การสมัภาษณ์เชงิลกึดา้นเทคโนโลย ี ซึง่ในหน่วยงานขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลตะพง  แบ่งการสมัภาษณ์ เป็น  2  ส่วน  คอื  การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน 
และการสมัภาษณ์เชงิลกึผูด้ าเนินการ 

              (1)  การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน 
                        กลไกในการสนับสนุนการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตร  ดว้ยระบบท่อ พบว่า องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง มกีารน าระบบสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการวางแผน และการบรหิารจดัการน ้า  นอกจากนี้  ก็มกีลไกอื่นๆอีก  ได้แก่ 
การจดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้า  การประสานงาน  การมสี่วนร่วม และที่ส าคญั ผู้บรหิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตะพง เป็นคนในพืน้ที ่และท าการเกษตร จงึท าใหท้ราบปญัหา ความต้องการ 
และการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการป้องกนั แกไ้ขปญัหาดา้นน ้าไดเ้ป็นอยา่งด ี

                  -  การพฒันาฐานขอ้มลู  
                   สบืเนื่องมาจาก มโีครงการวจิยัการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจดัการทรพัยากรน ้าเชงิพืน้ที่ พรอ้มระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ และกระบวนการทางสงัคม 
ในบรเิวณพื้นทีจ่งัหวดัระยอง  โดยหน่วยปฏบิตักิารวจิยัระบบการจดัการแหล่งน ้า และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) พ.ศ. 2550 องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ได้เข้าร่วม
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โครงการวจิยัในครัง้นี้ดว้ย เนื่องจากต าบลตะพงเป็นต าบลหนึ่ง ทีป่ระสบปญัหาขาดแคลนน ้าทุกปี 
ท าให้เจา้หน้าที่ และกลุ่มผู้ใช้น ้า ได้เขา้มาร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้และปฏบิตัจิรงิ ท าให้องค์การ
บรหิารส่วนต าบลตะพง  ไดม้กีารจดัท าฐานขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งน ้า ปรมิาณน ้าของต าบลตะพงขึน้  

                   -  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล  ในการวางแผนของการใช้น ้า  
ในแต่ละปี  วางแผนการจดัสรรน ้าตามความเหมาะสมของพื้นที่  การตัง้งบประมาณค่าใช้จ่าย    
ในการแกป้ญัหา หรอืบรรเทาความเดอืดรอ้น จากปญัหาขาดแคลนน ้า 

                      (2)  ผูด้ าเนินการดา้นสารสนเทศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                  -  ความส าคญัของการพฒันาระบบฐานขอ้มลู  
                  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันา 

ระบบฐานขอ้มูล  เน่ืองจากในปจัจุบนั  การวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ต้องอาศยัขอ้มูล 
เป็นพื้นฐาน  ต้องใช้ขอ้มูลในการประมาณการ เพื่อการเตรยีมความพรอ้ม ส าหรบัการป้องกนั 
แกไ้ขปญัหาในปีถดัไป  

                  -  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศต่อหน่วยงาน และชุมชน 
                  ระบบสารสนเทศ  มปีระโยชน์กบัหน่วยงานมาก ในการวางแผน 

การบรหิารจดัการ และการด าเนินงาน ส่วนชุมชนไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาชุมชน โดยการใช้
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  

                  -  การน าระบบสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ 
         องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  น าระบบสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ 

ในการวางแผนการใชน้ ้าในปี  วางแผนการจดัสรรน ้าตามความเหมาะสมของพืน้ที ่ ตัง้งบประมาณ 
ค่าใชจ้า่ย ในการแกป้ญัหา หรอืเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น จากปญัหาขาดแคลนน ้า 

         -  ผลทีไ่ดจ้ากการใชร้ะบบสารสนเทศ ในต าบลตะพง 
         ผลทีไ่ดร้บัจากการน าระบบสารสนเทศมาใช ้ท าใหส้ามารถชีแ้จง 

และน าเสนอข้อมูลในเชงิพื้นที่ ได้อย่างละเอียด  ท าให้ผู้บรหิารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ไดแ้ก่  ผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  ผูอ้ านวยการโครงการ
ชลประทานระยอง  หรอืแมแ้ต่ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง  ต าบลนาตาขวญั ซึง่อยู่
ในพืน้ทีต่ดิต่อ หรอืใกลเ้คยีงกบัต าบลตะพง  ไดท้ราบขอ้มลู และมองเหน็ปญัหาการขาดแคลนน ้า
ของต าบลตะพง  ท าใหเ้กดิการผลกัดนัดา้นงบประมาณในการพฒันาดา้นน ้า ท าใหเ้กดิการผนัน ้า
จากแหล่งน ้าอื่น  คอื  จากหนองท่ากะสาวในต าบลบา้นแลง มาใชใ้นดา้นการเกษตรของต าบลตะพง 

       5.2.1.6  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
       ขอ้มูลด้านกฎหมาย  เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผู้บรหิาร หรอืผู้แทน

จาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
       -  โครงการชลประทานระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
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       -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 
                 ระเบยีบ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยเฉพาะในการถ่ายโอนภารกจิใหก้บั

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง และต าบลบา้นแลง จะมรีะเบยีบ กฎหมาย ทีเ่กี่ยวกบัการถ่ายโอน
ภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกบัโครงสรา้งพื้นฐาน  ได้แก่  
พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482  พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  

                 ส่วนการจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า  มรีะเบยีบการบรหิารจดัการ รวมถงึการดูแล และ 
บ ารงุรกัษาระบบชลประทาน  ซึง่โครงการชลประทานระยอง ไดป้ระชุมท าความเขา้ใจกบัผูบ้รหิาร 
เจา้หน้าที ่ทีร่บัผดิชอบ และสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้า ก่อนถ่ายโอนภารกจิ 

                  2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ก าหนดว่า 

น ้า เป็นทรพัยากรธรรมชาต ิที่ท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแล  มกีฎหมายตามพระราชบญัญตัิก าหนด
แผน และขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  มกีฎหมาย หนังสอืสัง่การ 
และแนวทางการปฏบิตัิด้านโครงสร้างพื้นฐาน  กฎกระทรวง ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา45 (8) คอื ก าหนดใหม้กีาร
จดัการให้มีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และจดัให้มี  และบ ารุงรกัษาทางน ้า 
นอกจากนี้  ยงัมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและแผนพฒันา 3 ปี ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัระยอง อกีดว้ย 

        3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดงันัน้ กฎหมาย หรอืระเบยีบต่างๆที่กระทรวงฯน ามาบงัคบัใช้  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหว ัดระยอง ก็อยู่ภายใต้กฎหมาย หรือระเบียบนัน้ๆด้วย 
นอกจากนี้  ก็เป็นการรบันโยบายจากผู้บงัคบับญัชา คอื รฐัมนตร ีและในระดบัจงัหวดั ก็รบั
นโยบายของจงัหวดัระยอง รวมถงึแผนพฒันา จงัหวดัระยอง  โดยผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง 

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                  ระเบยีบ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มหีลายฉบบั

ดว้ยกนั  ไดแ้ก่  ในการจดัท าแผนขอ้บญัญตัขิององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัสิภาต าบล และองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 ที่แก้ไขเพิม่เติมโดยมาตรา 28  แห่งพระราชบญัญตัิสภาต าบล
และองค์การบรหิารส่วนต าบลพ.ศ. 2546 และตราข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนต าบลขึ้นไว้
โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ผ่านการอนุมตัขิองนายอ าเภอเมอืงระยอง 
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                  นอกจากนี้แลว้  ยงัมรีะเบยีบ กฎหมาย ทีเ่กี่ยวกบัการถ่ายโอนภารกจิแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และพระราชบญัญตัต่ิางๆ 

       5.2.1.7  ดา้นการประสานความรว่มมอื 
       ขอ้มูลด้านการประสานความร่วมมอื  โดยเป็นขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนจาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
       -  โครงการชลประทานระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
       -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 

             (1)  การประสานความรว่มมอื กบัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า 
โครงการชลประทานระยอง มกีารประสานงานกบัหน่วยงานทีอ่ยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทัง้หมด และประสานงานตามบทบาท หน้าที ่ภารกจิทีร่บัผดิชอบ  ไดแ้ก่ 

         -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
         -  สถานีพฒันาทีด่นิจงัหวดัระยอง  
         -  ศูนยว์จิยัพชืไรร่ะยอง  
         -  ส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง  
         -  ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดัระยอง  
         -  ส านกังานปา่ไมจ้งัหวดัระยอง  
         -  ส านกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัระยอง 
         -  ฝา่ยส่งน ้าและบ ารงุรกัษาที1่ โครงการชลประทานระยอง 

               (2)  ประสานเรือ่ง ขอ้มลูการพฒันาแหล่งน ้า การเตรยีมการช่วยเหลอื 
แก่เกษตรกรผูป้ระสบภยั การสนบัสนุนการปฏบิตังิานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ของแต่ละหน่วยงาน 

             (3)  หน่วยงานราชการอื่นๆ นอกเหนือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ทีโ่ครงการชลประทานระยอง มกีารประสานงานดว้ย  ไดแ้ก่ 

         -  ศูนยร์าชการจงัหวดัระยอง 
         -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
         -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

             (4)  ประสานงานเรื่องข้อมูลน ้า  ข้อมูลแหล่งน ้า และการส่งน ้า 
เขา้พืน้ทีโ่ครงการ  

              (5)  ประสาน เพื่อเร่งรดัการพฒันาแหล่งน ้า  ส่งเสรมิกจิกรรมในการ 
แกป้ญัหาการขาดแคลนน ้า การเกดิอุทกภยั 
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                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
             (1)  การประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  

         - โครงการชลประทานระยอง 
         - ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
         - องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

             (2)  ประสานงานเกีย่วกบั ขอ้มลูน ้า ขอ้มลูแหล่งน ้า และการสนบัสนุน 
งบประมาณ 

             (3)  ประสาน เพื่อเรง่รดัการพฒันาแหล่งน ้า  ส่งเสรมิกจิกรรมในการ 
แกป้ญัหาการขาดแคลนน ้า การเกดิอุทกภยั 

                 3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง ท าหน้าที่ประสานงานกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานมแีนวทางในการด าเนินการ ทีส่ามารถบูรณาการกนัได ้
รวมถึง  การประเมินผลงานด้านบูรณาการ   โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน          
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานราชการภายนอกกระทรวงฯ  ได้แก่ 
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมของมนุษย์  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงท่องเที่ยวและ  
กฬีา ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิน่  ได้แก่  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล และบรษิทัเอกชน 

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
             (1)  การประสานความรว่มมอื กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  พบว่า องคก์าร 

บรหิารส่วนต าบลตะพง มกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  ดงันี้ 
         -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง  
         -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
         -  โครงการชลประทานระยอง 
         -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
         -  ส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง 

             (2)  ประสานงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั ภารกิจ และการสนับสนุน  
การพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร ดว้ยระบบท่อ  โดยเฉพาะการประสาน
กบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง  ซึง่ต้องประสานในเรื่อง การจดัสรรน ้า การเปิด - ปิดระบบ
ท่อส่งน ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าซ่อมบ ารงุรกัษาโรงสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า และระบบท่อส่งน ้า 

       5.2.1.8  ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม 
       ขอ้มูลด้านการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนจาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
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        -  โครงการชลประทานระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
        -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                 1)  โครงการชลประทานระยอง 
                  พบว่า โครงการชลประทานระยอง ไดม้กีารถ่ายโอนภารกจิโครงการส่งน ้า

ดว้ยระบบท่อเพื่อการเกษตร ใหก้บัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นผูดู้แล  พรอ้มกบัจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า
ส าหรบัหมู่บ้านที่ได้รบัการจดัสรรน ้าด้วยระบบท่อนัน้  เป็นการเสรมิสร้างให้ชุมชนมสี่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการ รวมถงึการดแูลบ ารงุรกัษาระบบชลประทาน ตามนโยบายของภาครฐั 

                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
             (1)  การมสี่วนร่วมในการพฒันา ได้ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินดาด  

โดยใชง้บประมาณ จากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง เพื่อใหอ่้างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด สามารถ
จนุ ้าไดใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อการส่งน ้าใหเ้กษตรกร ในต าบลตะพง 

             (2)  การเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
สนบัสนุน และรว่มรบัทราบการถ่ายโอนภารกจิ  โครงการโรงสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบท่อส่งน ้า 
จากโครงการชลประทานระยองให้กบั  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแลง และองค์การบรหิาร  
ส่วนต าบลตะพง 

                 3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                 ในการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม  พบว่า ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัระยอง มกีารสนับสนุนการพฒันาการเกษตร ในต าบลตะพง  โดยส่งเสรมิในด้านวชิาการ 
ด้านเทคโนโลย ีและการแปรรูปผลติภณัฑ์  โดยให้เกษตรกรได้มกีารรวมตวั และจดัตัง้กลุ่ม
ในการด าเนินกจิกรรมของชุมชน  สรา้งตลาดกลางของสนิคา้การเกษตร  ส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกจิ
และสงัคม ในต าบลตะพง  มคีวามเขม้แขง็ขึน้ และเกดิการพฒันาด้านการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
เพื่อท าใหเ้กษตรกรรว่มกนัพฒันาผลผลติทางการเกษตร เพื่อการส่งออก ซึง่ในอนาคต เกษตรกร
สามารถพึง่พาตวัเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 

                 นอกจากนี้ มกีารอบรมใหค้วามรูก้บักลุ่มผูใ้ชน้ ้า เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้า
ด้านการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบท่อส่งน ้า จดักิจกรรมการมสี่วนร่วมแก่เกษตรกรในการบรหิาร
จดัการน ้า ไดแ้ก่ กจิกรรมควบคุมการระบายน ้า กจิกรรมบ ารุงรกัษาอาคาร ระบบท่อส่งน ้า และ
กจิกรรมการรกัษาคุณภาพน ้าใหส้ะอาด  

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                  องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมตัง้แต่ระดบั

นโยบายการจดัท าแผนงาน โครงการต่างๆ โดยจดัท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกร
ได้เสนอปญัหา  ความต้องการ และความคดิเห็นในการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร 
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                 สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้า หรอืกรรมการหมู่บ้าน เพื่อร่วมดูแล
รบัผดิชอบทางดา้นน ้า และรว่มกนับรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรม โดยระบบท่อ  
                   การขอความรว่มมอืจากเกษตรกร ในการใชน้ ้าอย่างประหยดัในช่วงหน้าแลง้ 
โดยการก าหนดปรมิาณการใชน้ ้า เป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้ใหผู้น้ าชุมชน ผูน้ ากลุ่มใชน้ ้า และ
เกษตรกรทราบ ดงัตารางที ่5.3 
 
ตารางท่ี 5.3  การก าหนดปรมิาณการใชน้ ้าส าหรบัภาคการเกษตรในช่วงฤดแูลง้ 
          

ชนิดพชื ปรมิาณน ้าใช ้   ปรมิาณน ้าใช ้

  ลกูบาศกเ์มตร / ไร ่/ เดอืน   เป็นลติร 

พชืไร่ 145   = 4,483 
พชืสวน 115   = 3,833 

พชืผกั 130   = 4,333 
 
แหล่งท่ีมา: องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง, 2552 
 

        5.2.1.9  ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการทีผ่่านมา 
       ขอ้มูลด้านปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินการที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ได้มาจาก

การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนจาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
       -  โครงการชลประทานระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
       -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
       -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  
                1)  โครงการชลประทานระยอง 
                 ในการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า มปีญัหาเรื่องที่ดนิ เพราะถ้าเป็นการ

พฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็นัน้ จะไม่มกีารจดัซื้อที่ดนิ แต่เป็นการวางท่อตามแนวเขตถนน หรอื   
ในเขตพื้นที่ของประชาชน  ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืประชาชน ยนิยอมให้ใช้ที่ดนิก่อน  
จงึจะสามารถด าเนินการได ้

                 2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                 ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า

เพื่อการเกษตร โดยระบบท่อนัน้ ปญัหาทีพ่บ คอื ท่อส่งน ้าทีใ่ชเ้ป็นท่อใยหนิ (Asbestos Cement 
Pipe: ACP) ช ารดุเสยีหายงา่ย 
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                 3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                  จากการด าเนินการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร 
โดยระบบท่อ พบว่า ไม่มปีญัหา หรอือุปสรรคต่อเกษตรกรรม แต่จะท าใหไ้ด้รบัประโยชน์มากว่า 
คอื ท าใหเ้กษตรกรมนี ้าใชต้ลอดทัง้ปี และเป็นการประหยดัน ้า 

                 4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                การสมัภาษณ์เชงิลกึด้านเทคโนโลยี  ในหน่วยงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลตะพง แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน และการสมัภาษณ์
เชงิลกึผูด้ าเนินการดา้นสารสนเทศ  

             (1)  สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน 
                      จากการด าเนินการทีผ่่านมา พบปญัหา อุปสรรค ดงันี้                      

               -  อุปกรณ์มกีารช ารุด คอื ในช่วงหน้าฝนจะไม่มกีารใช้น ้าจาก 
ระบบท่อส่งน ้า เมื่อถึงหน้าแล้ง ก่อนที่จะมกีารส่งน ้าในช่วงเวลาที่ก าหนด ต้องมกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพของระบบท่อส่งน ้าก่อน และพบว่าท่อส่งน ้าช ารุด ท าให้ต้องมกีารซ่อมบ ารุงก่อน
เกอืบทุกครัง้ที่จะมกีารส่งน ้า 

               -  อุปกรณ์ถูกลกัขโมย โดยเฉพาะชิน้ส่วนของอุปกรณ์ ทีเ่ป็นโลหะ  
                      (2)  สมัภาษณ์เชงิลกึผูด้ าเนินการดา้นสารสนเทศ  

               จากการด าเนินการทีผ่่านมา ปญัหา อุปสรรคของการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ในปจัจบุนั แบ่งไดด้งัน้ี  

                 -  ด้านข้อมูล  พบว่า ยงัมขี้อขดัข้องในการประสานข้อมูลจาก 
แหล่งอื่น เนื่องจาก บางแห่งยงัมกีารจดัเก็บขอ้มูลแบบเดมิ และบางแห่งไม่เปิดเผยขอ้มูล แต่ก็
พบว่า มขีอ้ด ี คอื ท าใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นระบบขึน้ ขอ้มลูมมีากขึน้ ละเอยีดขึน้ และขอ้มลู
มคีวามเทีย่งตรง 

                          -  ด้านระบบ  พบว่า  บางแห่งมกีารจดัตัง้ระบบขึ้นเอง  ท าให้
ไมส่ามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัได ้ ระบบไมส่ามารถรองรบัผูใ้ชง้าน และการใชง้านจรงิได้  แต่กพ็บว่า
มขีอ้ด ี คอื มคีวามสะดวกในการคน้หาขอ้มลู  ขอ้มลูมคีวามเชื่อมโยง        

        5.2.1.10  แนวทางแกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ   
        ข้อมูลด้านแนวทางแก้ไขปญัหา และข้อเสนอแนะ ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนจาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
        -  โครงการชลประทานระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  
        -  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  
        -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  
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                    1)  โครงการชลประทานระยอง 
                    จากปญัหาเรื่องที่ดนิในการวางท่อส่งน ้า ที่ต้องใช้ที่ดนิที่อยู่ในเขตพื้นที่

ของหน่วยงานราชการ หรอืที่อยู่ในเขตพื้นที่ของประชาชน ต้องให้หน่วยงานราชการนัน้ๆ หรอื
ประชาชน ยินยอมให้ใช้ที่ดินก่อน จงึจะสามารถด าเนินการได้นัน้ สามารถแก้ไขได้ โดยการ
ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง และประสานกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อรอ้งขอ
ความยนิยอมจากประชาชน ซึง่ส่วนใหญ่ไดร้บัความรว่มมอื 

                    2)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
                    ถ้าเป็นโครงการใหม่ ควรก าหนดมาตรฐานเป็นท่อพอี ี(Polyethylene: PE) 

เพื่อความคงทน และความสะดวกในการวางท่อ 
                    3)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
                    น ้า เป็นปจัจยัหลกัของการเกษตร  ถา้มนี ้าเพยีงพอ ผลผลติทางการเกษตร

กจ็ะด ีคุณภาพกด็ขีึน้ดว้ย 
                    4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
                    การสมัภาษณ์เชงิลกึด้านเทคโนโลยี  ในหน่วยงานขององค์การบรหิาร 

ส่วนต าบลตะพง แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื การสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทน และการสมัภาษณ์
เชงิลกึผูด้ าเนินการ          

               (1)  ดา้นการบรหิารจดัการ 
                       -  สนบัสนุนการมสี่วนรว่มในทุกขัน้ตอน 

                     -  สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มผูใ้ชน้ ้า 
                           -  ใหผู้น้ าชุมชน และกลุ่มผูใ้ชน้ ้าช่วยสอดส่องดแูล 
        (2)  ดา้นสารสนเทศ 

                      -  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจงัหวดัระยอง  ควรใช้ระบบ
สารสนเทศ  ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนั สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูกนัได ้เพื่อลดขัน้ตอนการประสานขอขอ้มลู  

            -  ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูสู่สาธารณะ 
 

5.2.2  การสมัภาษณ์เชิงลึกผูน้ าชุมชน 
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูน้ าชุมชน แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงันี้ 
-  ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง 
-  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ 
-  การผสมผสานการใชน้ ้าระหว่างโครงการของภาครฐักบัภูมปญัญาทอ้งถิน่ 
-  การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
-  ผลทีเ่กษตรกรไดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ 
-  ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ   
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        5.2.2.1  ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง 
       ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น ไดแ้ก่  
        -  หมูท่ี ่1  บา้นตะพงใน ต าบลตะพง  
        -  หมูท่ี ่2  บา้นเนินชนั ต าบลตะพง  
        -  หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง  

         1)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง       
                   พบว่า ต าบลตะพงจะมปีญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแล้ง ประมาณ 
ปลายเดอืนพฤศจกิายน ถงึปลายเดอืนเมษายน หรอืต้นเดอืนพฤษภาคม เกอืบทุกปี ขึน้กบัปรมิาณ
น ้าฝน ในช่วงฤดฝูนของแต่ละปี 

           2)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง       
         พบว่า ต าบลตะพง จะมปีญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ ช่วงประมาณ  

ปลายเดอืนพฤศจกิายน  ถงึปลายเดอืนเมษายน หรอืต้นเดอืนพฤษภาคม เกอืบทุกปี ขึน้กบัฤดูฝน 
ว่าฝนตกมาก หรอืตกน้อยในแต่ละปี 

           3)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
         พบว่า ต าบลตะพง จะมปีญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ ประมาณ  

ปลายเดอืนพฤศจกิายน ถงึปลายเดอืนเมษายน หรอืตน้เดอืนพฤษภาคม เกือบทุกปี 
        5.2.2.2  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ 
        ขอ้มลูดา้นการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้า ในช่วงหน้าแลง้ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

กบัผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น ดงักล่าว 
         1)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง       
          การแกไ้ขปญัหาขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ พบว่า มกีารแกไ้ขปญัหาโดย 
              (1)  เกษตรกรจะขดุบ่อน ้า ขดุสระน ้าในพืน้ทีท่ าการเกษตรของตวัเอง 

เพื่อกกัเกบ็น ้าในช่วงหน้าฝน ขนาดของบ่อ สระ จะเลก็หรอืใหญ่ขึน้กบัพืน้ทีข่องเกษตรกร   
              (2)  ใชน้ ้าจากบ่อสาธารณะ และคลองสาธารณะ 
              (3)  หากขาดน ้าจรงิๆ จากความแหง้แลง้ กร็อ้งขอกบัหวัหน้ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า 

ของตวัเอง หวัหน้ากลุ่มผูใ้ชน้ ้าจะแจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงทราบ โดยผ่านผูใ้หญ่บา้น 
    (4)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง  ใหม้กีารจดัส่งน ้า โดยรถบรรทกุ 

ส่งน ้า เพื่อเสรมิน ้าในบ่อของเกษตรกร และบ่อสาธารณะ 
           2)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง  

         พบว่า มกีารแกไ้ขปญัหาโดยการขุดสระน ้า ในพืน้ทีท่ าการเกษตรของตวัเอง  
เพื่อกกัเกบ็น ้าในช่วงหน้าฝน  พอถงึหน้าแลง้กจ็ะใชน้ ้าจากบ่อ จากสระของตวัเอง  ถ้าหากน ้าในบ่อ 
ในสระ แห้ง หรอืไม่พอใช้ เพราะบ่อเล็ก บ่อตื้น ก็จะขอใช้น ้าจากเกษตรกรในพื้นที่ติดกนั และ   
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รอ้งขอกบัหวัหน้ากลุ่มผู้ใช้น ้าของตวัเอง หวัหน้ากลุ่มผู้ใช้น ้าจะแจง้ใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบล
ตะพงทราบ โดยผ่านผูใ้หญ่บา้นก่อน 

           3)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
           จากการทีโ่ครงการชลประทานระยอง ไดก่้อสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาดขึน้  

เพื่อกกัเก็บน ้าฝนในช่วงฤดูฝน และปล่อยน ้ามาตามล าคลอง  พอช่วงหน้าแล้ง น ้าในอ่างเก็บน ้า    
หว้ยหนิดาดแหง้ลง ท าใหเ้กดิการขาดแคลนน ้า พชืสวนเสยีหาย เป็นความเดอืดรอ้นของเกษตรกร  
จงึไดม้กีารรอ้งขอ และโครงการชลประทานระยองไดท้ าโครงการโรงสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ท่อส่งน ้า จากหนองท่ากะสาว ในเขตต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง ไปยงัอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่หมูท่ี ่11 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  

    (1)  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ ก่อนมโีครงการ 
บรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ มดีงันี้ 

         -  ช่วงหน้าแล้ง น ้าในบ่อสาธารณะ จะแห้งลง  ล าคลองบางแห่ง  
ที่เคยมนี ้า ก็จะแห้ง  เกษตรกรจงึต้องช่วยเหลอืตวัเอง โดยการขุดบ่อน ้า ขุดสระน ้าในพื้นที่
ท าการเกษตรของตวัเอง เพื่อกกัเกบ็น ้าฝนในช่วงหน้าฝน   

        -  หากขาดน ้าจรงิๆ จากความแห้งแล้ง จะร้องขอกบัองค์การ 
บรหิารส่วนต าบลตะพง 

          -  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง จดัส่งน ้าโดยรถบรรทุกส่งน ้า  
เพื่อเติมน ้าลงในบ่อของเกษตรกร และบ่อสาธารณะ 

    (2)  การแกไ้ขปญัหาของการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ หลงัจาก   
มโีครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ มดีงันี้ 

        -  หากน ้าในบ่อ หรอืสระของเกษตรกรแห้งลง ไม่พอใช้ใน 
การเกษตร  เกษตรกรจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ ผู้ใหญ่บ้ าน          
จะพจิารณาความเหมาะสม แลว้ประกาศทางหอกระจายข่าวเพื่อให้เกษตรกรทราบ วนั  / เวลา    
ทีจ่ะมกีารจดัสรรน ้าทางระบบท่อส่งน ้า ใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมตามเขตพืน้ทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

        5.2.2.3  การประยกุตก์ารใชน้ ้า ระหว่างโครงการของภาครฐักบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
        ขอ้มูลการประยุกต์การใช้น ้า ระหว่างโครงการของภาครฐั กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น 
         1)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง       

           จากตวัอย่าง เกษตรทฤษฎใีหม่ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ต้องมนี ้า   
เพื่อการเพาะปลกู ส ารองไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ หรอืระยะฝนทิง้ช่วง ไดอ้ย่างพอเพยีง  ดงันัน้ เกษตรกร      
ในต าบลตะพง ส่วนใหญ่จงึขุดบ่อ ขุดสระน ้าของตวัเอง เพื่อกกัเก็บน ้าไว้ใช้ในยามขาดแคลน  
ในช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องรดน ้า หรอืใช้น ้าจากคลองสาธารณะ  ในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรจะใช้น ้า
จากบ่อ สระของตวัเอง แต่ถ้าขาดแคลนน ้า น ้าในบ่อ สระของเกษตรกรแหง้  กจ็ะมกีารรอ้งขอต่อ
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ผู้น ากลุ่มผู้ใช้น ้า และแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ และร้องขอต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพงต่อไป 
และโครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ จะส่งน ้าใหเ้กษตรกรใชใ้นช่วงหน้าแลง้
ที่ขาดแคลนน ้า และมกีารรอ้งขอเท่านัน้ 
           2)  ผูน้ าชุมชน หมู่ที ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง 
           ตามทฤษฎขีองในหลวง ทีแ่นะน าใหเ้กษตรกรขุดบ่อ ขุดสระน ้าของตวัเอง 
เพื่อกกัเก็บน ้าไว้ใช้ในยามขาดแคลน  ในช่วงหน้าฝนมนี ้าเพยีงพอ ใช้น ้าจากคลองสาธารณะได ้
พอถงึหน้าแลง้กจ็ะใชน้ ้าจากบ่อ จากสระของตวัเอง ช่วงทีข่าดแคลนน ้าจงึใชน้ ้าจากระบบท่อ 
           3)  ผูน้ าชุมชน หมู่ที ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
           ช่วงหน้าฝน ทีม่นี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอ เกษตรกรจะใชน้ ้าจากบ่อ หรอืสระน ้า
ของตวัเอง  ช่วงหน้าแลง้ที่น ้าในบ่อ หรอืในสระ มไีม่พอใช ้กจ็ะใชน้ ้าจากอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด  
ซึง่ส่งน ้าดว้ยระบบท่อ เพื่อเตมิน ้าลงในบ่อ สระสาธารณะ และบ่อ หรอืสระของเกษตรกร หรอืเปิด
ใชใ้นสวนโดยตรง ส าหรบัเกษตรกรทีม่พีืน้ทีเ่กษตรกรรมน้อย ทีไ่มไ่ดข้ดุบ่อ หรอืสระน ้าไวใ้นสวน 

        5.2.2.4  การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
               ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น มดีงันี้ 
           1)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง 

         พบว่ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า หรอืเกษตรกรต าบลตะพง ไดม้สี่วนรว่มในทุกขัน้ตอน 
ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าดว้ยระบบท่อ  ดงันี้ 

                       (1)  ดา้นนโยบายและแผน  ไดเ้ขา้รว่มประชาคม 
                       (2)  ด้านการร่วมประหยดัน ้า จะใชน้ ้าส่วนที่เกนิจากการกกัเกบ็ก่อน 

เช่น  น ้าที่ไหลไปตามล าคลอง  เมื่อถงึช่วงหน้าแล้งจงึใช้น ้าที่กกัเก็บในบ่อ สระของตวัเองก่อน 
หากขาดแคลนน ้าจรงิๆจงึใชน้ ้าจากระบบท่อ 

               (3)  การจดัสรรน ้า  มกีารร่วมประชุม และก าหนดวนัการปล่อยน ้าเขา้สู่
พืน้ทีข่องเกษตรกร 

                         (4)  การดแูลบ ารงุรกัษา และการป้องกนัอุปกรณ์ เสยีหาย หรอืถกูขโมย 
           2)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง 
           พบว่า กลุ่มผูใ้ชน้ ้า หรอืเกษตรกรต าบลตะพง ไดม้สี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน
ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าดว้ยระบบท่อ  ดงันี้ 
                                 (1)  ดา้นนโยบายและแผน ไดเ้ขา้รว่มประชาคม 

                       (2)  ด้านการร่วมประหยดัน ้า จะใช้น ้าที่ไหลไปตามล าคลอง เมื่อถงึ 
ช่วงหน้าแลง้ จงึใชน้ ้าจากบ่อ สระของตวัเองก่อน หากน ้าไมพ่อใช ้จงึใชน้ ้าจากระบบท่อ 
                (3)  การจดัสรรน ้า โดยรว่มประชุม และก าหนดวนั / เวลา การปล่อยน ้า
เขา้สู่พืน้ทีข่องเกษตรกร 

                         (4)  การดแูลบ ารงุรกัษา ดแูลอุปกรณ์ ไมใ่หเ้สยีหาย หรอืถูกขโมย 
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          3)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
          พบว่ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า หรอืเกษตรกรต าบลตะพง ไดม้สี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน

ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าด้วยระบบท่อ  ดงันี้ 
        (1)  ดา้นนโยบายและแผน ไดเ้ขา้รว่มประชาคม 
                       (2)  ดา้นการร่วมประหยดัน ้า ในช่วงหน้าแลง้ เกษตรกรจะใชน้ ้าของ

ตวัเองก่อน เมื่อขาดแคลนน ้าจงึจะใช้น ้าจากระบบท่อ  โดยเกษตรกรรอ้งขอ และคณะกรรมการ
หมูบ่า้น ซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกใหด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัดา้นน ้า ไดเ้ขา้ตรวจสอบพืน้ทีแ่ลว้ 

               (3)  การจดัสรรน ้า เมือ่เกษตรกรมกีารรอ้งขอต่อ คณะกรรมการหมู่บา้น    
ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหด้แูลรบัผดิชอบทางดา้นน ้า ไดเ้ขา้ตรวจสอบพืน้ที ่และพจิารณาใหม้กีารเปิด
วาลว์น ้าเพื่อใชน้ ้าทางระบบท่อ โดยประกาศทางหอกระจายข่าว เพื่อใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ ้าอย่างทัว่ถงึ 

                       (4)  การดูแลบ ารุงรกัษา สอดส่องดูแลอุปกรณ์ ไม่ให้เสยีหาย หรอื   
ถูกขโมย  หากเกดิการช ารุดเสยีหาย ต้องแจง้ให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจง้องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตะพง ตามล าดบั เพื่อท าการซ่อมบ ารงุต่อไป 

        5.2.2.5  ผลทีเ่กษตรกรไดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ 
       ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น มดีงันี้ 
          1)  ผูน้ าชุมชน หมู่ที ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง 
                  ผลทีไ่ดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ ปจัจุบนัน้ี

ไม่สามารถตอบได้ เพราะโครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ  ยงัไม่เสรจ็
สมบูรณ์  มเีพยีงท่อน ้าหลกัผ่านเท่านัน้  ต้องรองบประมาณในการท าท่อกิง่ เพื่อสามารถต่อท่อ
เขา้พื้นทีข่องเกษตรกรไดก่้อน  แต่คดิว่า ถ้าโครงการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ น่าจะมผีลด ีเพราะดูจาก
ตวัอย่างหมู่ที่ 11 จะเหน็ไดว้่า เกษตรกรมนี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอในช่วงหน้าแล้ง และถ้าหากมนี ้าใช้
ตลอดทัง้ปี จะส่งผลใหพ้ชืผลทางการเกษตรไดผ้ลด ี แต่ก ็น่าจะใชเ้วลาอกีนาน เพราะการเวนคนื
ที่ดนิ ที่จะสรา้งอ่างเก็บน ้าห้วยมะเฟืองยงัไม่แล้วเสรจ็ เนื่องจากงบประมาณไม่เพยีงพอ ต้องรอ
ให้โครงการชลประทานระยองเป็นผูด้ าเนินการ 

         อยา่งไรกต็าม  ผูน้ ากลุ่ม และผูใ้ชน้ ้าทางการเกษตร ต่างมัน่ใจว่าการบรหิาร 
จดัการน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ จะท าให้เกษตรกรมนี ้าใช้ตลอดทัง้ปี  ไม่ขาดแคลน
น ้า แมแ้ต่ในช่วงหน้าแลง้  พชืผลทางการเกษตรกจ็ะไม่เสยีหาย  ท าใหไ้ดผ้ลอย่างเตม็ที ่ ขายได้
ราคา  แต่การปรบัเปลีย่นไปปลกูพชื  ผลไมอ้ย่างอื่นกด็ ี อย่างเช่น  มะปราง เป็นพชืใชน้ ้าน้อย ไม่
ต้องใช้ เทคนิคมาก และราคาด ี เกษตรกรบางรายได้เปลี่ยนมาปลูกมะปรางแทน  บางรายปลูก
ผสมผสานกบัผลไม้เดมิ   นอกจากผลไมแ้ล้ว  บางรายก็เปลี่ยนเป็นปลูกยางพาราแทน  เพราะ
ยางพารานัน้ ไม่ต้องการน ้ามาก  แต่ถ้าเริม่ปลูกกต็้องรอนาน กว่าจะไดผ้ลตอบแทน  แต่ถ้า
ไดผ้ลแลว้ กจ็ะไดผ้ลตอบแทนตลอดทัง้ปี   ซึ่งไม่เหมอืนกบัผลไม้ที่ต้องลงทุนสูง และใช้น ้า
จ านวนมาก แต่ก็ยงัตอ้งการใหอ้นุรกัษ์การปลกูผลไมไ้ว ้เพราะจงัหวดัระยองเป็นเมอืงแห่งผลไม ้
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                  2)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง 
         ผลทีไ่ดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อในปจัจบุนั 

ยงัตอบไม่ได้ เพราะโครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์  
มแีต่ท่อน ้าหลกัผ่านเท่านัน้  ต้องรองบประมาณในการท าท่อกิง่ เพื่อสามารถต่อท่อเขา้พืน้ทีข่อง
เกษตรกรไดก่้อน  แต่คดิว่าถา้โครงการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ น่าจะด ี เพราะดูจากการปล่อยน ้าทางท่อ
ของหมู่ที ่ 11 แล้ว ท าใหเ้กษตรกรมนี ้าใชใ้นช่วงหน้าแลง้ ไม่ต้องรอ้งขอใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลตะพง ส่งน ้ามาช่วยเหลอืดว้ยรถบรรทุก 

         นอกจากนี้   ยงัพบว่า ผู้น ากลุ่มผู้ใช้น ้าทางการเกษตร ต่างก็มัน่ใจว่า  
การบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ  จะท าใหเ้กษตรกรมนี ้าใชต้ลอดทัง้ปี  แมใ้นช่วง
หน้าแลง้กจ็ะไมข่าดแคลนน ้า พชืผลทางการเกษตรไม่เสยีหาย ท าใหไ้ดผ้ลอย่างเตม็ที ่ขายไดร้าคา 
การปรบัเปลีย่นไปปลกูพชื หรอืผลไมอ้ยา่งอื่นกไ็มจ่ าเป็น 

        3)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
        พบว่า  การบรหิารจดัการน ้า เพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ มผีลด ี คอื  

ท าใหม้กีารกระจายน ้าไดท้ัว่ถงึ  ซึง่ในปจัจบุนั เกษตรกรหมูท่ี ่11 มนี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอตลอดทัง้ปี 
ในช่วงหน้าแลง้ใชน้ ้าทางระบบท่อ ท าใหพ้ชืผลทางการเกษตรไดผ้ลด ี 

        การปรบัเปลี่ยนไปปลูกพชื หรอืผลไมอ้ย่างอื่นก็มใีห้เหน็  เช่น  มะปราง  
เป็นพชืใชน้ ้าน้อย  ไม่ต้องใช้เทคนิคมาก และราคาด ีมเีจา้หน้าทีท่างการเกษตรไดเ้ขา้มาแนะน า
ให้ความรู ้และมกีารประชุมแจง้ให้เกษตรกรทราบ ท าใหม้กีารปลูกมะปรางผสมผสานกบัผลไมเ้ดมิ 
ไดแ้ก่  ทุเรยีน  เงาะ  มงัคุด  ลองกอง  เป็นตน้ 

        5.2.2.6  ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 
       ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูน้ าชุมชน จาก 3 หมูบ่า้น มดีงันี้ 

         1)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นตะพงใน ต าบลตะพง 
             (1)  อยากใหร้ฐับาลจดัสรรงบประมาณ และด าเนินการท าท่อกิง่ใหท้ัว่ถงึ  

และสามารถ ใชง้านไดจ้รงิ โดยเรว็ 
                (2)  เสนอใหเ้กษตรกรมกีารท าสมดุบนัทกึของตวัเอง ระบุขอ้มลูดงันี้ 

         -  จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตร  
         -  ชนิดพชืสวน /พชืไรท่ีป่ลกู   
         -  จ านวนของพชืสวน /พชืไรท่ีป่ลกูแต่ละชนิด  
         -  ประมาณการใชน้ ้าต่อวนัของพชืสวน /พชืไรท่ีป่ลกูแต่ละชนิด           
   ทัง้นี้  เพื่อเป็นการใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประหยดัน ้า 

                   2)  ผูน้ าชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นเนินชนั ต าบลตะพง 
                    อยากใหร้ฐับาลจดัสรรงบประมาณ ในการด าเนินการท าท่อกิง่ใหท้ัว่ถงึ และ 

สามารถใชง้านไดจ้รงิโดยเรว็ 
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            3)  ผูน้ าชุมชน หมู่ที ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
                 จากการด าเนินการที่ผ่านมา ได้พบปญัหา โดยมแีนวทางแก้ไข และ

ขอ้เสนอแนะ ดงัตารางที ่5.4 
      

ตารางท่ี 5.4  ปญัหาทีพ่บจากการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อหมูท่ี ่11 
        จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน พรอ้มกบัแนวทางแกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ 

 

ปญัหาทีพ่บ แนวทางการแกไ้ขปญัหา ขอ้เสนอแนะ 

1. ปญัหาการแยง่น ้า การหวงน ้า         - จดัใหม้หีวัจา่ยน ้า 7 หวั เปิดให ้  
คอืหมูบ่า้นทีม่เีขตตดิต่อกบัหมูท่ี่ 11 การปล่อยน ้า 24 ชัว่โมง ต่อหวัจา่ย  

มคีวามตอ้งการใหต่้อท่อส่งน ้า เพื่อ ก่อนจะมกีารเปิดวาลว์หวัจา่ยน ้า  
ขอใชน้ ้าจากอ่างหว้ยหนิดาดดว้ย เพื่อใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ ้า จะมกีาร   

แต่เกษตรกรของ หมูท่ี1่1 หวงน ้า ประกาศทางหอกระจายข่าวก่อน  
ดว้ยเกรงว่าตนเองจะขาดแคลนน ้า - ตัง้คณะกรรมการหมูบ่า้นจ านวน  

และในช่วงหน้าแลง้หมู่ที ่11 เองกม็ ี 18 คน โดยผูใ้หญ่บา้นเป็นประธาน  
การแย่งชงิน ้า เช่นกนั มกี าหนดวาระ 2 ปี เพื่อท าหน้าที ่  

 ดแูล ตรวจสอบสภาพพืน้ที ่  
   

2. ปญัหาอุปกรณ์ถูกขโมย - มคีณะกรรมการของหมูบ่า้น  
 คอยดแูล ตรวจสอบพืน้ที ่รวมถงึ  

 การจบัผูข้โมยอุปกรณ์ต่างๆ ของ  
 ระบบการจดัการน ้าโดยระบบท่อ  

 - เปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่ป็นทองแดง  
 หรอืเหลก็ เป็นพลาสตกิ  

 - เทปนูทบั หรอืเทปนูหุม้อุปกรณ์  
 แต่มผีลเสยี คอื มคีวามยุง่ยากใน  

 
การซ่อมบ ารงุ เมือ่อุปกรณ์ช ารดุ 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ)   

   
ปญัหาทีพ่บ แนวทางการแกไ้ขปญัหา ขอ้เสนอแนะ 

3. ไมม่มีาตรวดัการใชน้ ้า  - ใชก้ารวดัจรงิ ณ เวลาใด   

ระดบัวดัน ้าทีโ่ครงการชลประทาน  เวลาหนึ่งว่า น ้าทีม่ใีนอ่างเกบ็น ้า  
ระยอง จดัท าไวใ้ห ้ไมส่ามารถ มคีวามลกึอยูใ่นระดบักีเ่มตร   

บอกปรมิาณน ้า ทีเ่ป็นจรงิได ้ - เสนอใหม้กีารขดุลอก  
เนื่องจากน ้าทีไ่หลมาจากภเูขา   อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด   

มหีนิ ดนิ ทราย ปะปนมาดว้ย  ซึง่โครงการชลประทานระยอง  
ท าใหอ่้างเกบ็น ้าตื้นขึน้ ไดร้ว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วน  

 จงัหวดัระยอง ด าเนินการ  
 ขดุลอกอ่างเกบ็น ้าเมือ่ พ.ศ. 2553  

 โดยใชง้บประมาณของ  
 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  

 จ านวน 5,500,000 บาท  
   

4. ปญัหาท่อแตก ช ารดุ เสยีหาย  - อยากใหม้กีารเปลีย่น 
  วสัดุท่อจากท่อใยหนิ 

  

เป็น ท่อพอีี
(Polyethylene: PE) 

 
5. ระบบหวัจ่ายเก่า ท าให ้เปิด-ปิด       - อยากใหเ้ปลีย่นแบบ 

ล าบาก  หวัจา่ยน ้าใหม่ทีใ่ชง้าน 
  งา่ยและสะดวก  
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5.3  ข้อมลูจากการประชมุกลุ่มย่อย 
  

ขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มย่อยของผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่มผู้ใชน้ ้าภาคการเกษตร แบ่งเป็น  
6 ดา้น ดงันี้ 

-  ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง 
-  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ 
-  การผสมผสานการใชน้ ้าระหว่างโครงการของภาครฐักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
-  การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
-  ผลทีเ่กษตรกรไดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ 
-  ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ    

 
5.3.1  ปัญหาด้านน ้าของต าบลตะพง 
ขอ้มลูดา้นปญัหาน ้า จากการประชุมกลุ่มย่อยผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผู้ใชน้ ้าภาคการเกษตร 

จาก 2 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมูท่ี ่8 บา้นนา และหมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้  
        5.3.1.1  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นนา ต าบลตะพง 
        ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง  ก่อนทีจ่ะมโีครงการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิาร

จดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ  ต าบลตะพงมปีญัหาการขาดแคลนน ้า ในช่วงหน้าแล้ง 
ประมาณปลายเดอืนพฤศจกิายน ถงึต้นเดอืนพฤษภาคม เกอืบทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ. 2553 เพราะ
สภาพฝนตกไมท่ิง้ช่วง 

        5.3.1.2  ผู้น า หรือผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า 
ต าบลตะพง 

        ปญัหาด้านน ้าของต าบลตะพง ก่อนจะมโีครงการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิาร 
จดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อในต าบลตะพง มปีญัหาการขาดแคลนน ้า ในช่วงหน้าแล้ง 
ประมาณปลายเดอืนมกราคม ถงึตน้เดอืนพฤษภาคม แต่ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2553) ไมข่าดแคลนน ้า 

 
5.3.2  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแล้ง 
ขอ้มูลด้านการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแล้ง  จากการประชุมกลุ่มย่อย

ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร จาก 2 หมูบ่า้น มดีงันี้ 
        5.3.2.1  ผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้า หรอืเกษตรกร หมู่ที่ 8 บ้านนา ต าบลตะพง 
        การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้  เกษตรกรไดม้วีธิกีารแก้ไขปญัหา 

โดยเกษตรกรจะขุดบ่อน ้า  ขุดสระน ้า ในพืน้ทีท่ าการเกษตรของตวัเอง เพื่อกกัเกบ็น ้าในช่วงหน้าฝน  
พอถงึหน้าแลง้ กจ็ะใชน้ ้าจากบ่อ จากสระของตวัเองก่อน  ถ้าหากน ้าในบ่อ หรอื ในสระแหง้ หรอื 
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ไมพ่อใช ้ กจ็ะขอใชน้ ้าจากเกษตรกรในพืน้ทีต่ดิกนั และรอ้งขอกบัผูใ้หญ่บา้น และองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง  

       5.3.2.2  ผู้น า หรือผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจ้า 
ต าบลตะพง 

        การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแล้ง  เมื่อก่อนเกษตรกรจะใช้น ้า 
จากอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด  โดยการปล่อยน ้ามาตามล าคลอง  ครัน้พอช่วงหน้าแลง้ น ้าในอ่างเกบ็น ้า
ห้วยหนิดาดแห้ง  ท าให้เกิดการขาดแคลนน ้า  พชืสวนเสยีหาย กลายเป็นความเดอืดร้อนของ
เกษตรกร  จงึได้มกีารรอ้งขอ และโครงการชลประทานระยอง ได้จดัท าโครงการจดัการน ้า เพื่อ
การเกษตรด้วยระบบท่อ  และมกีารสูบน ้ามาจากหนองท่ากะสาว ส่งมาที่หมู่ที่11 ต าบลตะพง 

1)  ส าหรบัการปฏบิตัขิองหมู ่11 ก่อนทีจ่ะมโีครงการบรหิารจดัการน ้า 
เพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ  มดีงันี้ 

                       (1)  ช่วงหน้าแล้ง น ้าในบ่อสาธารณะจะมน้ีอย ล าคลองบางแห่งที่
เคยมนี ้า ก็จะแห้ง  เกษตรกรจงึต้องช่วยเหลอืตวัเอง โดยการขุดบ่อน ้า ขุดสระน ้าในพื้นที่ท า
การเกษตรของตวัเอง เพื่อกกัเก็บน ้าฝนในช่วงหน้าฝน และเคยขุดหาตาน ้าในคลองสาธารณะ 
เพื่อจะได้มนี ้าไว้ใช้ส าหรบัเกษตรกร ที่มพีื้นที่ท ากินน้อย ไม่สามารถขุดบ่อในพื้นที่ตวัเองได้ 
แต่กไ็มม่ตีาน ้า 

    (2)  หากขาดน ้าจรงิๆ จากความแห้งแล้ง ผู้น ากส็ามารถรอ้งขอกบั 
องคก์ารบรหิารส่วนส่วนต าบลตะพง  

     (3)  องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง จดัส่งน ้าโดยรถบรรทุกส่งน ้า 
เพื่อเตมิน ้าลงในบ่อของเกษตรกร และบ่อสาธารณะ 
                    2)  การปฏบิตัิของหมู่ที่ 11 หลงัจากมโีครงการบรหิารจดัการน ้าเพื่อ
การเกษตรดว้ยระบบท่อ มดีงันี้ 
        (1)  ช่วงหน้าฝนน ้าเพยีงพอ  มกีารกกัเก็บน ้าไว้ในบ่อ สระ ไว้ใช้  
ในคราวทีจ่ าเป็น          

     (2)  ช่วงหน้าแล้ง ขาดแคลนน ้า จงึร้องขอผ่านผู้ใหญ่บ้านไปยงั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง เพื่อพจิารณาปล่อยน ้าทางระบบท่อ 
 

5.3.3  การประยกุต์การใช้น ้าระหว่างโครงการของภาครฐักบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
ข้อมูลด้านการประยุกต์การใช้น ้า ระหว่างโครงการของภาครฐั กบัภูมปิญัญาท้องถิ่น 

จากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร จาก 2 หมูบ่า้น มดีงันี้   
       5.3.3.1  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้า หรอืเกษตรกร หมูท่ี ่8 บา้นนา ต าบลตะพง 
        การประยุกต์การใชน้ ้า จากโครงการของภาครฐั กบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่  เกษตรกร

ยดึหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง  คอื  ต้องขุดสระน ้าไว้ใช้เอง ต้องพึ่งตวัเองก่อนแล้วจงึ   
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พึง่น ้าจากชลประทาน  ซึง่ถ้าฝนตก กอ็าศยัน ้าฝน หรอืหากฝนไม่ตก แต่ในคลอง บ่อ หรอืสระมนี ้า 
ก็ใช้น ้าจากคลอง บ่อ สระสาธารณะ หรอืจากในบ่อ สระของตวัเอง  แต่ถ้าน ้าแห้งขาดแคลนน ้า  
จงึใชน้ ้าชลประทาน สลบักนัไป  แต่ในปจัจุบนั  การบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ 
ยงัไม่แลว้เสรจ็  จงึยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  มแีต่ท่อส่งน ้าหลกัผ่าน และก็ด าเนินการมาแค่ครึง่เดยีว 
ซึง่เกษตรกรทราบว่า ตอ้งรองบประมาณในการท าท่อส่งน ้าหลกัเพิม่ พรอ้มกบัท่อกิง่ เพื่อสามารถ
ต่อท่อเขา้พืน้ทีข่องเกษตรกรได ้แต่คาดว่า ถา้โครงการเสรจ็สมบรูณ์แลว้ กน่็าจะมผีลดต่ีอเกษตรกร 
เพราะถา้มนี ้า เกษตรกรกอ็ยูไ่ด ้

       5.3.3.2  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
        การผสมผสานการใชน้ ้าจากโครงการของภาครฐั กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยใชน้ ้าฝน 

หรอืน ้าจากคลองสาธารณะ  ใชน้ ้าในบ่อ สระตวัเอง ช่วงหน้าแลง้ทีน่ ้าในบ่อ หรอืในสระมไีม่พอใช ้
กจ็ะใชน้ ้าจากอ่างห้วยหนิดาด ซึง่ส่งน ้าดว้ยระบบท่อ เพื่อเตมิน ้าลงในบ่อ สระสาธารณะ และบ่อ 
สระของเกษตรกร  ส าหรบัเกษตรกรทีม่พีืน้ที่การเกษตรน้อย ทีไ่ม่ไดขุ้ดบ่อ หรอืสระน ้าไว ้สามารถ
เปิดใชใ้นสวนโดยตรง หรอืใชน้ ้าจากบ่อสาธารณะทีท่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงเตมิน ้าให ้

 
5.3.4  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ข้อมูลด้านการมสี่วนร่วมของเกษตร จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่ม

ผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร จาก 2 หมูบ่า้น มดีงันี้ 
        5.3.4.1  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นนา ต าบลตะพง  
        การมสี่วนร่วมของเกษตรกร  โดยการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ร่วมประชุม

ในหมู่บา้น แต่ไม่ทุกครัง้ รบัฟงัการชีแ้จงจากผู้ใหญ่บ้าน เวลาทีม่กีารรณรงคป์ระหยดัน ้า กร็่วม
ประหยดัน ้า  ใช้น ้าเท่าทีจ่ าเป็น  ถ้ามเีหลอืกเ็ผื่อแผ่เพื่อนบา้นใกลเ้คยีง  ส่วนการดูแลบ ารุงรกัษา 
ได้ช่วยกนัสอดส่องดูแลอุปกรณ์ หากเกดิการสูญหาย หรอืช ารุด ก็แจง้ผู้ใหญ่บ้าน และหากเกิด
การช ารุดเสยีหาย ซึ่งถ้าหากองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพงไม่มงีบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
เกษตรกรยนิดรีว่มกนัออกค่าใชจ้่าย 

        5.3.4.2  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
        การมสี่วนร่วมของเกษตรกร ได้มสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ของการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน ้าดว้ยระบบท่อ  ดงันี้ 
                  1)  ด้านนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชาคม และประชุมหมู่บ้าน 
                  2)  ด้านการร่วมประหยดัน ้า จะใช้น ้าของตวัเองก่อน จะใช้น ้าทางระบบท่อ 

ในช่วงหน้าแลง้ เมื่อเกษตรกรมกีารรอ้งขอ และคณะกรรมการหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหดู้แล
รบัผดิชอบทางดา้นน ้า ไดเ้ขา้ตรวจสอบพืน้ทีแ่ลว้ 

          3)  การจดัสรรน ้า เมื่อเกษตรกรมกีารร้องขอ  คณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ได้รบัการคดัเลอืก ให้ดูแลรบัผดิชอบทางด้านน ้า ได้เขา้ตรวจสอบพื้นที่ และพจิารณาให้มกีาร
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เปิดวาล์วน ้า  ให้มกีารใช้น ้าทางระบบท่อ และจะประกาศทางหอกระจายข่าว เพื่อให้เกษตรกร
ทุกคนไดใ้ชน้ ้ากนัอยา่งทัว่ถงึ 

                   4)  การดแูลบ ารงุรกัษา สอดส่องดแูลอุปกรณ์ ไมใ่หเ้สยีหาย หรอืถูกขโมย  
หากเกดิการช ารุดเสยีหาย  ต้องแจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบ และแจง้องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง
ตามล าดบั เพื่อท าการซ่อมบ ารงุต่อไป 

 
5.3.5  ผลท่ีเกษตรกรได้รบัจากการบริหารจดัการน ้าเพ่ือการเกษตรด้วยระบบท่อ 
ข้อมูลด้านนี้   ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้น า หรือผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร   

จาก 2 หมูบ่า้น มดีงันี้   
        5.3.5.1  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นนา ต าบลตะพง 
        ผลจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมด้วยระบบท่อ ที่ส่งผลต่อผลผลติ

ทางการเกษตร  ส าหรบัการใชน้ ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อหมู่ที่ 11 นัน้ มเีกษตรกรหมู่ที ่8 
บางคนเคยเข้าไปดูงาน แต่ผู้เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม ยงัไม่เคยเข้าไปดู เพยีงแต่ทราบข่าวว่าท าให้
ผลติผลทางการเกษตรไดผ้ลด ีผลไมม้คีุณภาพ  

        การบรหิารจดัการน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ เป็นการส่งน ้ามาช่วยเสรมิน ้าในบ่อ 
และสระของเกษตรกรในช่วงขาดแคลนน ้า ซึง่จะส่งผลใหผ้ลผลติทางการเกษตรไม่เสยีหาย ท าให้
ไดผ้ลอยา่งเตม็ที ่กพ็อมรีายได ้แต่กเ็กษตรกรบางรายทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปปลูกยางพารา เพราะ
ไมอ่ยากมปีญัหาในช่วงหน้าแลง้ 

        5.3.5.2  ผู้น า หรอืผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้า หรอืผูแ้ทนเกษตรกร หมู่ที่ 11 บ้านศาลเจา้
ต าบลตะพง 

        การบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ  มผีลดกีบัเกษตรกรมาก ท าให้  
มกีารกระจายน ้าไดท้ัว่ถงึ  ปจัจุบนั เกษตรกรหมู่ที1่1 มนี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอ ตลอดทัง้ปี ท าใหผ้ลไม้
ออกผลด ี ได้ผลอย่างเต็มที่  แต่ละสวนมจี านวนผลไม้มากขึ้น คุณภาพด ีขายได้ราคา ท าให้
เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

        ส่วนเรือ่งการปรบัเปลีย่นไปปลกูพชื ผลไมอ้ยา่งอื่นกม็ ีเนื่องจากทีเ่คยขาดแคลนน ้า 
เกษตรกรบางรายหนัไปปลูกมะปราง  เพราะเป็นพชืใช้น ้าน้อย  ไม่ต้องดูแลมาก และราคาด ี
เมื่อเหน็ว่าได้ผลด ีและราคาด ีก็ท าให้มกีารปลูกตามๆกนั ที่ส าคญั  เกษตรกรได้รบัความรูจ้าก
เจา้หน้าที่ทางการเกษตร ทีม่าแนะน า ใหค้วามรู ้ เกี่ยวกบัการปลูกพชื  ผลไม ้ที่ใช้น ้าน้อย หรอื
พชืทีเ่หมาะสมกบัการปลูกในช่วงหน้าแลง้ แต่เกษตรกรกย็งันิยมปลูกผลไมเ้ดมิอยู่เช่นกนั  ไดแ้ก่ 
ทุเรยีน  เงาะ  มงัคุด  ลองกอง  เพราะปลูกมาก่อนดัง้เดมิอยู่แล้ว ถ้ามกีารปรบัเปลี่ยนชนิดพชื
พนัธุ์ใหม่ ก็ต้องลงทุนเพิม่อีก เพราะฉะนัน้ถ้าปลูกพชืเพิม่เติมแบบผสมผสานกนัไป น่าจะเป็น
ทางออกทีด่กีว่า 

 



109 

5.3.6  ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ 
ขอ้มลูความคดิเหน็ จากการประชุมกลุ่มย่อยผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร 

จาก 2 หมูบ่า้น มดีงันี้ 
        5.3.6.1  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่8 บา้นนา ต าบลตะพง 
        มคีวามคดิเหน็ว่า อยากใหด้ าเนินการท าท่อกิง่ใหเ้สรจ็ และทัว่ถงึ สามารถใชง้าน 

ไดจ้รงิ โดยเรว็ 
         5.3.6.2  ผูน้ า หรอืผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร หมูท่ี ่11 บา้นศาลเจา้ ต าบลตะพง 
การด าเนินการทีผ่่านมา พบปญัหา โดยมแีนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ ดงัตารางที ่5.5 
 
ตารางท่ี 5.5  ปญัหาทีพ่บจากการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ หมูท่ี ่11 

        จากการประชุมกลุ่มย่อย พรอ้มกบัแนวทางแกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ 
 

ปญัหาทีพ่บ แนวทางการแกไ้ขปญัหา ขอ้เสนอแนะ 

1. ปญัหาการแยง่น ้า การหวงน ้า คอื - จดัใหม้หีวัจา่ยน ้า 7 หวัจา่ย - อยากใหเ้กษตรกร 
หมูบ่า้นทีม่เีขตตดิต่อกบัหมูท่ี่11 ม ี โดยใหม้กีารปล่อยน ้า หวัจา่ยละ  มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  

ความตอ้งการใหต่้อท่อส่งน ้าเพื่อขอ 24 ชัว่โมง ก่อนจะมกีารเปิดวาลว์ และตระหนกัว่า น ้า 
ใชน้ ้าจากอ่างหว้ยหนิดาดดว้ย แต่ หวัจา่ยน ้าเพื่อใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ ้า  เป็นสมบตัขิองชาต ิ

เกษตรกรของ หมูท่ี ่11 นัน้หวงน ้า และจะประกาศทางหอกระจายข่าว เป็นของส่วนรวม 
ดว้ยเกรงว่าตนเองจะขาดแคลนน ้า - จดัตัง้คณะกรรมการหมูบ่า้น ทุกคนมสีทิธใิชน้ ้า 

ในช่วงหน้าแลง้ นอกจากมปีญัหากบั จ านวน 18 คน โดยมผีูใ้หญ่บา้น เท่าเทยีมกนั 
ต่างหมูบ่า้น ในหมูท่ี ่11 เอง กย็งัม ี เป็นประธาน  มวีาระ 2 ปี  

การแยง่ชงิน ้าดว้ยเช่นกนั   
   

2. ปญัหาอุปกรณ์ถูกขโมย - มคีณะกรรมการหมูบ่า้นจ านวน  

 
18 คน โดยมผีูใ้หญ่บา้นท าหน้าที่
เป็นประธานมวีาระ 2 ปี  

 

- คอยดแูล จดัเฝ้าระวงัในพืน้ทีแ่ละ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ
การจดัการน ้าโดยระบบท่อ 

- ประสานงานกบัทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
รา้นรบัซือ้ของเก่า  
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ตารางท่ี 5.5  (ต่อ) 
 

ปญัหาทีพ่บ แนวทางการแกไ้ขปญัหา ขอ้เสนอแนะ 

2. ปญัหาอุปกรณ์ถูกขโมย - เปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่ป็นทองแดง  
 หรอืเหลก็ เป็นพลาสตกิแทน  

 - เทปนูทบั หรอืปิดหุม้อุปกรณ์  
 แต่มผีลเสยี คอืมคีวามยุง่ยาก  

 ในการซ่อมบ ารงุ เมือ่เกดิอุปกรณ์  
 ช ารดุเสยีหาย  

   
3. ไมม่มีาตรวดัน ้า ในการใชน้ ้า - ใชก้ารวดัจรงิ ณ ช่วงเวลาใด - ก าหนดการตรวจ 

จากอ่างเกบ็น ้า และระดบัวดัน ้า เวลาหนึ่ง ว่าน ้าทีม่ใีนอ่างเกบ็น ้า สอบระดบัจรงิ ตาม 
ทีโ่ครงการชลประทานระยอง มคีวามลกึอยูใ่นระดบักีเ่มตร ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

จดัท าไวใ้หน้ัน้  ไมส่ามารถบอก - เสนอใหม้กีารขดุลอก โดยประสานงานกบั 
ปรมิาณน ้า ทีเ่ป็นจรงิได ้เพราะว่า อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด  ชลประทานระยอง 

น ้าทีไ่หลมาจากภเูขา ม ีหนิ ดนิ ซึง่โครงการชลประทานระยอง   
ทราย ปะปนมา ท าใหอ่้างเกบ็น ้า ไดร้ว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วน  

ตืน้เขนิ จงัหวดัระยอง ด าเนินการ  
 ขดุลอกอ่างเกบ็น ้าเมือ่ พ.ศ. 2553   

 โดยใชง้บประมาณของ   
 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  

 จ านวน 5,500,000 บาท  
   

4. ปญัหาท่อแตก ช ารดุ เสยีหาย  - อยากใหม้กีารเปลีย่น 
  ท่อแบบเดมิเป็นท่อ 

  ทีม่คีวามคงทน 
  แขง็แรง 
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5.4  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าด้วยระบบท่อ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมด้วย
ระบบท่อ ในต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หรือการวิเคราะห์ SWOT 
ประกอบดว้ยการวเิคราะหป์จัจยัภายใน และการวเิคราะหป์จัจยัภายนอก ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

5.4.1  การวิเคราะหปั์จจยัภายใน 
การวิเคราะห์ปจัจยัภายในนี้  จะท าการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และ

จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง กลุ่มผู้ใช้น ้าของต าบลตะพง ซึ่ง
ประกอบดว้ยปจัจยัทีส่ าคญั คอื ยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร การบรหิาร
จดัการ เทคโนโลย ีกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง การประสานความร่วมมอื และการเสรมิสรา้งการมสี่วน
รว่มซึง่สามารถสรปุได ้ดงัตารางที ่5.6 

 
ตารางท่ี 5.6  การวเิคราะหป์จัจยัภายใน ในการบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบท่อในต าบลตะพง  
                 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

 
ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. ดา้น
ยทุธศาสตร์
นโยบาย 
แผนงาน      

- ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มา
จากความคิดเห็นของประชาชนของ
ทุกหมู่บ้าน มีความเสมอภาค และมี
ความเป็นธรรมในสงัคม รวมถึงการ
กระจายผลประโยชน์อยา่งทัว่ถงึ 

- ท าใหม้แีผนงาน /โครงการ ขนาดเลก็           
จ านวนมาก   

 - ประชาชนในต าบลตะพงจะได้ร ับ
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

 

 - เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม
ของต าบลตะพง โดยจดัท าขึน้ส าหรบั
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ ง มีความ
ต่อ เนื่ อ ง  แล ะ เ ป็นแผนก้ า วห น้ า 
ระยะเวลา 3 ปี โดยมกีารทบทวนแผน    
เพื่อมกีารปรบัปรงุในทุกๆปี 

 

 



112 

ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. ดา้น
ยทุธศาสตร์
นโยบาย 
แผนงาน      

- มกีารจดัล าดบัความส าคญัของแนว
ทางการพฒันาโดยใชม้ตจิากทีป่ระชุม 

- ล าดับความส าคัญอาจไม่ถูกต้อง
เนื่ องจากประชาชนส่วนใหญ่ จะให้
ความส าคญักับยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงานที่เกี่ยวกบัด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และ
ศาลาประชาคมหมู่บา้นเป็นอนัดบัต้นๆ 
แต่ในเรื่องการบริหารจัดการน ้ านั ้น 
ประชาชนจะให้ความส าคัญในช่วง
หน้าแลง้เท่านัน้ 

  -  แผนงาน / โครงการ จะเกดิขึน้ไดเ้รว็
ห รือ ช้ า นั ้น  ขึ้ น กับ ก า ร จัด ล า ดับ 
ความส าคัญ จากมติของผู้ เข้าร่วม
ประชุมท าประชาคม 

 - แนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง  จะมองใน    
ภาพรวมของต าบล  ไม่ได้มองเฉพาะ
หมูบ่า้น ท าใหไ้มเ่กดิความขดัแยง้                        

 

2. ดา้น
งบประมาณ 

- ได้มีการตั ้งงบประมาณไว้อย่าง
ชดัเจน ตามแผนพฒันาขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตะพง ในการจดัท า
โครงการวางท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร  
หมู่ที ่ 1, 2, 8 และหมู่ที ่ 15  โครงการ
สรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 

- ตอ้งใชง้บประมาณสงู ท าใหเ้กดิความ
ความล่ าช้า  เนื่ อ งจาก อ่าง เก็บน ้ า    
หว้ยมะเฟือง เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 
ซึ่งต้องมีการเวนคืนที่ดินประมาณ  
300 ไร่  ซึง่ต้องใชง้บประมาณ ในการ
เวนคนืทีด่นิ เป็นเงนิจ านวนมาก  

 - มีการกระจายงบประมาณอย่าง       
ทัว่ถงึ เสมอภาค และเป็นธรรม เนื่อง 
มาจาก แผนการพฒันาขององคก์าร 

- งบประมาณถูกจัดสรร เ ป็นส่ วน 
ย่อยๆ ท าให้โครงการใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการสงูจงึตอ้ง 
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

2. ดา้น
งบประมาณ 

บรหิารส่วนต าบลตะพง มาจากการท า
ประชาคม และมองการพฒันาในภาพ 
รวมของต าบล 

ชะลอ และเกดิความล่าช้า ซึ่งท าให้
ประชาชนมองข้ามความส าคัญ และ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในระยะยาว 

3. ดา้น
บุคลากร /
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า / 
เกษตรกร 

- มกีารเตรยีมความพร้อม ในด้าน
บุ ค ล า ก ร  ตั ้ง แ ต่ ร ะ ดับ ผู้ บ ริห า ร
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้น ้ า 
ภาคการเกษตร ก่อนรับถ่ายโอน
ภารกจิจากโครงการชลประทานระยอง 
รวมถึง  งานด้านระบบสารสนเทศ  
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง 
จากคณะวิจัย และหน่วยปฏิบัติการ
วจิยัระบบการจดัการแหล่งน ้า 

- ไม่มีบุคลากรที่ช านาญการเฉพาะ  
ทัง้ในด้านการบริหารจดัการน ้ า ด้วย
ระบบท่อ และดา้นระบบสารสนเทศ 

 - บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของ
องค์ก ารบริหารส่ วนต าบลตะพง 
รวมถึงกลุ่มผู้ใช้น ้ า ได้ร ับการอบรม 
และฝึกปฏบิตั ิในเรื่องของการบรหิาร
จดัการน ้า โดยระบบท่อ ดา้นการบ ารุง  
รกัษาระบบท่อส่งน ้า และการน าระบบ
สารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ ในดา้นการ
บรหิารจดัการน ้า 

- บุคลากรขาดประสบการณ์ดา้นช่าง 

 

 - ส าหรบัในดา้นการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง มีเจ้าหน้าที่
เกษตรต าบล 1 ต าแหน่ง มหีน้าทีดู่แล
ด้านการเกษตรของในต าบล และ
ประสานงานกับส านักงานเกษตร
จงัหวดัระยอง  ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัระยอง  

- เจา้หน้าที่เกษตรต าบลไม่ได้ประจ า
อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง
ทุกวนั ต้องไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ านักงาน
เกษตรจงัหวดัระยองดว้ย 
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

4. ดา้น       
การบรหิาร
จดัการ 

- ผู้บรหิารขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลตะพง เป็นคนในพื้นที่ และท า
การเกษตร จงึท าให้ทราบ และเข้าใจ
ปญัหา ความต้องการ และการเตรยีม
ความพรอ้มส าหรบัการป้องกนั แก้ไข
ปญัหาดา้นน ้า ไดเ้ป็นอยา่งด ี

- การบรหิารงาน ยงัต้องค านึงถึง    
ฐานเสยีงทางการเมอืง 

 - มกีารกระจายอ านาจในการบรหิาร   
จัดการ  เช่น ในเรื่ องการบริหาร
จดัการน ้า ได้มอบหมายให้รองนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง เป็น
ผูร้บัผดิชอบโดยตรง 

 

 - มี โ ค ร งการชลประทานระยอ ง     
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาทางด้าน
เทคนิค วชิาการ ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลตะพงร้องขอ  หรือตาม
ความเหมาะสม 

- องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง     
ยัง ไ ม่ ส ามารถด า เ นิ นก าร ได้ เ อ ง    
อย่ า ง เบ็ด เ ส ร็จ  จึง ยัง ต้ อ งพึ่ งพ า
โครงการชลประทานระยอง 

 

 

 - ประสิทธิภาพการด าเนินการ       
บางด้าน ที่ต้องการการจดัการร่วมกนั
ลดลง เช่น การดูแลบ ารุงรกัษาท่อส่ง
น ้ า ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้
เป็นระยะๆ แต่จะเตรียมก่อนเฉพาะ
เมื่ อ จ ะมีก า ร ใ ช้ ส่ ง น ้ า จ ริง ใ นช่ ว ง
หน้าแล้ง และจะพบการช ารุด เสยีหาย
ท าใหต้อ้งมกีารซ่อมบ ารงุก่อนไดใ้ชจ้รงิ 
ท าใหเ้กดิความล่าชา้  
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

4. ดา้น       
การบรหิาร
จดัการ 

 ในกรณีที่มอ่ีางเก็บน ้า และมนี ้าส ารอง
ในปริมาณที่เพียงพอ  อย่างเช่น ที ่ 
หมู่ที่11 เกษตรกรสามารถรอการ  
ซ่อมบ ารุงได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ยงัไม่มี
อ่างเกบ็น ้า เช่น หมู่ที ่1, 2 และหมู่ที ่8 
จะท าใหเ้กษตรกรขาดแคลนน ้าได ้

  - ขาดเครือ่งมอื เครือ่งจกัร 

 - มีการก าหนดภารกิจ และก าหนด
ผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

 

 - มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ที่ร ับมอบ
จากโครงการชลประทานระยอง 

 

 - มกีารติดตามประเมนิผลของการ
ด าเนินงานทุก 3 เดอืน และสรุปผล  
การพฒันาที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุม 
ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการพฒันา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น  และมี
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อประเมนิผล
การพฒันาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณ และใน
เชงิคุณภาพ มกีารปิดประกาศเพื่อให้
ประชาชนทราบ เป็นเวลา 1 เดือน 
พร้อมกบัมกีารทบทวน และปรบัปรุง 
แผนปฏบิตั ิ  

 

- ระบบท่อ  ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่    
ทางการเกษตรที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่
หมูท่ี ่1, 2, 8 และหมูท่ี ่11 
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

4. ดา้น       
การบรหิาร
จดัการ 

- มีการจดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้ า ในการ
บรหิารจดัการน ้าในช่วงหน้าแล้ง และ
ช่วงหน้าฝน รวมถึงการบ ารุงรักษา
ระบบท่อส่งน ้า 

 

 - มกีารน าเทคโนโลยี  ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศ  มาใช้ในการวางแผน  
การบรหิารจดัการน ้า                                                                                          

 

5. ดา้น ด้านสารสนเทศ ด้านสารสนเทศ 

เทคโนโลย ี - ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รบัการฝึกอบรม  
เชิงปฏิบตัิการ จากหน่วยปฏิบตัิการ
วิจยั ระบบการจดัการแหล่งน ้า และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 - สามารถน าระบบสารสนเทศ        
มาใช้ประ โยชน์  ในการวางแผน     
บรหิารจดัการน ้า และการด าเนินงาน 
ส่ วนชุ มชน  ได้ ร ับประโยช น์จาก     
การพัฒนาชุมชน โดยการใช้ระบบ
สารสนเทศ ของหน่วยงาน 

- ขอ้มลูไมท่นัสมยั 

- หน่วยงานอื่นๆ หรอืบุคคลทัว่ไป   
ไมส่ามารถเขา้ดขูอ้มลูได ้                                  

 

  - ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น 
ล ะ เ อี ย ด ขึ้ น  แ ล ะ ข้ อ มู ล มีค ว า ม
เทีย่งตรง 

 

 

 

- มขีอ้ขดัขอ้ง ในการประสานข้อมูล
จากแหล่งอื่น ซึ่งบางแห่งมกีารจดัเก็บ
ขอ้มูลแบบเดมิ  หรอืมกีารจดัท าระบบ
เก็บข้อมูลขึ้นเอง ท าให้ไม่สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลกันได้ และบางแห่ง    
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู   
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ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

5. ดา้น
เทคโนโลย ี

- มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
และขอ้มลูมคีวามเชื่อมโยงกนั 

- ระบบไม่สามารถรองรบัการใช้งาน
และผูใ้ชง้านจรงิได ้

 
- ท าใหบุ้คลากรไดม้กีารพฒันาตวัเอง
เพื่อใหส้ามารถใชร้ะบบไดด้ ี

 

 
- ท าใหส้ามารถคน้หาแหล่งน ้าได ้ 
มากขึน้ และไดร้บัการปรบัปรงุฟ้ืนฟู
อยา่งทัว่ถงึ 

 

 ด้านระบบท่อ ด้านระบบท่อ 

 - โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าจากหนอง
ท่ากะสาวไปอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง 
ท่อส่งน ้าหลกั วสัดุทีใ่ชเ้ป็น ท่อพอี ี 
(Polyethylene: PE ) มคีวามทนทาน 
โคง้งอไดง้า่ย ประกอบงา่ย รวดเรว็ 
อายกุารใชง้านยาวนาน 

- โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าจากหนอง
ท่ากะสาวไปอ่างเก็บน ้ าห้วยหินดาด 
และระบบท่อส่งน ้ า จากอ่างเก็บน ้ า  
ห้วยหนิดาดไปหมู่ที่ 11 ต าบลตะพง 
ท่อส่งน ้าหลกัเป็นท่อใยหนิ (Asbestos 
Cement Pipe: ACP) ซึง่แตกช ารดุงา่ย 

 - ลดการสญูเสยีน ้า  

6. ดา้น
กฎหมาย        
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- มรีะเบยีบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกบัการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
และการดแูล กลุ่มเป้าหมาย  

- รายละเอยีดของกฎหมายแต่ละฉบบั 
มรีายละเอยีดมาก ท าให้ผู้บรหิาร หรอื
เจ้าหน้าที่ ขาดการท าความเข้าใจกับ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หากหน่วยงาน
ที่ จ ะท าห น้ าที่ โ อนภารกิจ ให้  คือ
โครงการชลประทานระยอง มกีารสรุป
ในส่วนที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิาน กท็ าใหส้ามารถน ามาศกึษา
และน ามาใชไ้ดส้ะดวกขึน้  

 



118 

ตารางท่ี 5.6  (ต่อ) 
   

ปจัจยั จดุแขง็ จดุอ่อน 

7. ดา้น       
การประสาน
ความรว่มมอื 

 - ได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
เป็นอย่างดี จากการตกลงท าบันทึก 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ห รื อ  เ อ็ ม โ อ ย ู
(Memorandum Of Understanding: 
MOU) ในการใช้น ้าร่วมกนั ระหว่าง
องค์การบรหิารส่วนต าบล ของพื้นที ่ 
3 ต าบล  ได้แก่  องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาตาขวญั  องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลบ้านแลง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง  ร่วมกับ องค์การ
บริห า ร ส่ ว นจังห วัด ร ะ ยอ ง  แล ะ
โครงการชลประทานระยอง  โดย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็น 
สกัขพียานนัน้ ท าใหต้ าบลตะพงไดร้บั
การจดัสรรน ้าจากหนองท่ากะสาว ซึ่ง
อยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านแลง ซึ่งจะ 
ท าใหต้ าบลตะพงมนี ้าใชอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

8. ดา้นการ    
เสรมิสรา้ง
การมสี่วน
รว่ม     

 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน
จากการท าประชาคม  

 

- มีการจัดตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้ า  หรือ     
คณะกรรมการหมู่บ้านในการบรหิาร
จัดการน ้ า  โดยระบบท่อ  รวมถึง    
การดแูลรกัษาระบบท่อ 

 

 - สร้างความตระหนัก เรื่องการใช้น ้า
อยา่งประหยดั 
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5.4.2  การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก 
การวเิคราะห์ปจัจยัภายนอก  จะท าการประเมนิในด้านโอกาส (Opportunities) และ

ขอ้จ ากดั (Threats) ที่อาจส่งผลกระทบกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง  จากการวเิคราะห์
ปจัจยัภายนอก ซึ่งประกอบด้วยปจัจยัที่ส าคญั คอื ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน ของภาครฐั
ได้แก่  กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง  การสนับสนุนและการมสี่วนร่วมของ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัระยอง ซึง่สามารถสรปุได ้ดงัตารางที ่5.7 
 
ตารางท่ี 5.7  การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก ในการบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบท่อในต าบลตะพง  
                 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
 

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

1. ดา้น
ยทุธศาสตร์
นโยบาย 
แผนงาน     
ของภาครฐั 

 -  กรมชลประทาน ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์  นโยบาย ทุกๆ 4 ปี      
ด้านการพฒันาแหล่งน ้า การบริหาร
จดัการน ้า การป้องกนั และบรรเทาภยั
อนัเกดิจากน ้า เช่น แผนยุทธศาสตร ์      
กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556  
ซึ่งได้จ ัดท าขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร ์
นโยบายหลักในการพัฒนาแหล่งน ้ า 
และการบรหิารจดัการน ้า รวมถึงการ
ป้องกนั และบรรเทาภยัอนัเกดิจากน ้า 

- การก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โดยรบันโยบายมาจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จะท าให้โครงการเล็กๆ   
ที่ มีค ว ามส า คัญ ใ น ร ะ ดับ จัง ห วัด     
ขาดความต่อเนื่อง 

 - ที่ผ่านมารฐับาล ให้ความส าคญักับ
การพัฒนาแหล่ งน ้ า  การบริหาร 
จัดการน ้ า  รวมถึงการป้องกันและ
บรรเทาภยัอนัเกดิจากน ้า 

- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงรฐับาล 

 - การก าหนดยุทธศาสตร์ของส านัก 
งานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 
มีความสอดคล้องกัน ระหว่างการ
บรหิารจดัการน ้ากบัการเกษตร ท าให้
เกดิการบรูณาการขึน้ 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) 
   

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

1. ดา้น
ยทุธศาสตร์
นโยบาย 
แผนงาน     
ของภาครฐั 

 -  จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัที่เป็น    
แหล่งท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีง และแหล่ง
อุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งผลไม ้
ซึ่ ง แ ต่ ล ะภาคส่ วนต้ อ งการ ใช้น ้ า      
ในปริมาณที่สูง นอกจากนี้  ยังเป็น
แหล่งน ้าที่ต้องส่งไปช่วยเหลอืจงัหวดั
ชลบุร ีรฐัจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญั
กับการพัฒนาแหล่งน ้ า การบริหาร
จัดการน ้ า  เพื่ อ  ความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิของประเทศ  

 

2. ดา้น
งบประมาณ 

- แหล่งงบประมาณ มาจากหลาย
หน่วยงาน  ไดแ้ก่                                             
1. งบประมาณจากโครงการ
ชลประทานระยอง ซึง่มาจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์                                  
2. งบประมาณจากแผนปฏบิตัไิทย
เขม้แขง็                                    
3. งบประมาณจากองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัระยอง จากการท าเอม็โอย ู
(Memorandum Of Understanding: 
MOU)  ไดแ้ก่  โครงการโรงสบูน ้า 
ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้าจาก
หนองท่ากะสาวไปต าบลตะพงนัน้   
ใชง้บประมาณ  จาก 2 แหล่ง คอื  
งบประมาณจากโครงการชลประทาน
ระยอง และงบประมาณจาก
แผนปฏบิตัไิทยเขม้แขง็  

           

- ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
จ านวนมาก และงบประมาณมาจาก
หลายแหล่ งท า ให้ เกิดความล่ าช้า     
ไมต่่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) 
   

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

2. ดา้น
งบประมาณ 

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าห้วย          
มะเฟือง จะต้องขอใช้งบประมาณ    
จากโครงการชลประทานระยอง                        
- ในส่วนที่ย ังขาดอยู่ ได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัระยอง ตามที่ได้มี
การระบุไวใ้น เอม็โอย ู(Memorandum 
Of Understanding: MOU)                   

 

3. ดา้น       
บุคลากร 

-โครงการชลประทานระยองมบีุคลากร
ที่ช านาญการ และเพียงพอต่อการ 
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  
ให้ค าแนะน า  และค าปรึกษาทาง
เทคนิค วิชาการ แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง ตามที่ร้องขอ หรือ
ตามความเหมาะสม 

 

4. ดา้น       
การบรหิาร
จดัการ 

- โครงการชลประทานระยองมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชดัเจนในการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทัง้ก่อนและหลงั
การถ่ายโอนภารกิจ จากโครงการ
ชลประทานระยองไปสู่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง 

 

 - มกีารเตรยีมความพรอ้มใหผู้บ้รหิาร
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ก่อน และ
หลงัการถ่ายโอนภารกจิจากโครงการ
ชลประทานระยองไปสู่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง  
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) 
   

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

5. ดา้น
เทคโนโลย ี

- องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง    
ได้ร ับคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ  
ต้นแบบ การแก้ปญัหาน ้าระยอง และ
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ  
จดัการทรพัยากรน ้าเชิงพื้นที่ พร้อม
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ
กระบวนการทางสงัคมในบรเิวณพืน้ที่
จงัหวดัระยองซึ่งรฐับาลได้มอบหมาย
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า และ
การเกษตร ให้ด าเนินการแก้ปญัหา
ร่ ว มกับทา งจัง หวัด ร ะยอ ง  แล ะ     
ก รมชลปร ะทาน  โ ดย โค ร งก า ร
ชลประทานระยอง  

- ขาดความเชื่อมโยงของระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั กบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

 

6. ดา้น
กฎหมาย    
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ในการถ่ายโอนภารกิจจากโครงการ
ชลประทานระยองไปสู่องคก์ารบรหิาร
ส่ ว นต า บลตะพ ง  จ ะมีกฎหมาย   
หลายฉบับรองรับ และเอื้อต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า เพื่ อ
การเกษตร โดยระบบท่อของต าบล
ตะพง  

 

7. ดา้น       
การประสาน
ความรว่มมอื 

- องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง    
ได้ร ับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ในระดบัจงัหวดั และใน
ระดบัท้องถิ่นตาม บนัทกึความเข้าใจ 
หรือ เอ็มโอยู (Memorandum Of 
Understanding: MOU) ของการใชน้ ้า
ร่วมกนั ระหว่าง องค์การบรหิารส่วน
ต าบล จาก 3 ต าบล  ไดแ้ก่  
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) 
   

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

7. ดา้น       
การประสาน
ความรว่มมอื 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาตาขวญั  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
และ องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง  
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  และโครงการชลประทาน
ระยอง เพื่อจดัสรรน ้าจากหนองท่ากะ
สาว ส่งไปที่ต าบลตะพงโดยระบบท่อ 
ซึ่งจะท าให้ต าบลตะพงมีน ้ าใช้อย่าง
ยัง่ยนื 

 

 - โครงการชลประทานระยองได้ร่วม 
กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัระยอง และองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัระยอง จดัอบรมให้ความรู้กับ   
กลุ่มผู้ใช้น ้าด้านการบรหิารจดัการน ้า 
ด้านการบ ารุงรกัษา ดูแล รกัษาระบบ
ท่อส่งน ้า จดักิจกรรม การมสี่วนร่วม
เกษตรกร ในการบริหารจัดการน ้ า 
ได้แก่ กิจกรรมควบคุมการระบายน ้า 
กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบท่อส่งน ้ า 
กจิกรรมรกัษาคุณภาพน ้า 

 

 - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ระยอง เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสาน
ความร่วมมอื เพื่อให้หน่วยงานที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง มแีนวทางในการด าเนิน 
การ  ที ่ส ามารถบ ูรณาการก นั ได้ 
รวมถ ึง  การประ เมนิผลงานของ  
ดา้นบรูณาการ 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) 
   

ปจัจยั โอกาส อุปสรรค / ขอ้จ ากดั 

7. ดา้น       
การประสาน
ความรว่มมอื 

- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ระยอง ไ ด ้ม ีก า ร จ ดั ท า โ ค ร งก า ร
พัฒนา ระบบบริหารจดัการน ้าเพื่อ
การเกษตรจงัหวัดระยอง ไว้รองรบั 
เพื่อประเมินผลพื้นที่และเกษตรกร
ที่ได ้ร บัประโยชน์จากการบร ิหาร
จดัการน ้าโดยระบบท่อ ซึง่โครงการนี้ 
เ ป็น โค รงการที่ห น่ วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดบั
จงัหวดัร่วมกนัรบัผิดชอบตามภารกิจ
ของหน่วยงานนั ้นๆ เ ป็นการช่วย
ผลกัดนัให้การบริหารจดัการน ้าเพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร  ด้วยระบบท่อ  ให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

8. การ
สนบัสนุนการ
มสี่วนรว่ม 

- โครงการชลประทานระยองไดจ้ดัตัง้
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้า                                                                
ของหมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่2  

- ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ระยอง ไดม้กีารจดัอบรม ใหค้วามรูแ้ก่
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า ในเรือ่งการบรหิารจดัการ
น ้า ดา้นการบ ารงุรกัษาระบบท่อส่งน ้า 

 

 - ประชาชนมสี่วนร่วม และรบัทราบ 
ในทุกขัน้ตอน จากการท าประชาคม 

 

 - สร้างความตระหนักให้ประชาชน   
ในเรือ่ง การใชน้ ้าอยา่งประหยดั 
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5.4.3  การประเมินผล 
ในการประเมนิผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ ในต าบล

ตะพง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง จะประเมนิจากผลด ีผลเสยี ต่อเกษตรกรรม ซึง่ไดจ้าก
การสมัภาษณ์เชงิลกึ การประชุมกลุ่มยอ่ย และการสงัเกตการณ์ในพืน้ทีจ่รงิ 

 
ตารางท่ี 5.8   การประเมนิผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมดว้ยระบบท่อ 
                  ในต าบลตะพง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2554 
 
ประเมนิจาก 

ความเหน็ /สิง่ทีส่งัเกตได ้
การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

ไดผ้ลดมีาก
โดยเฉพาะ        
หมูท่ี ่11 

--ท าใหม้กีารใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

--ประหยดัน ้าไดม้าก    

--มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมโดยระบบท่อมากขึน้ 
เนื่องจากใช้ที่ดนิไม่มาก ไม่ต้องเวนคนืที่ดนิแต่ขึ้น 
กับแหล่งน ้ าต้นทุน ความต้องการของเกษตรกร 
และความคุม้ค่า 

องคก์ารบรหิาร       
ส่วนจงัหวดัระยอง 

ไดผ้ลดมีาก
โดยเฉพาะ        
หมูท่ี ่11 

--ท าใหเ้กษตรกรมผีลผลติด ีและมรีายไดเ้พิม่ขึน้   

--อนาคตน่าจะมกีารพฒันาด้านการบรหิารจดัการ  
ทรพัยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมโดยระบบท่อมากขึน้ 

ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัระยอง 

ไดผ้ล             
เป็นทีน่่าพอใจ 

--โดยเฉพาะหมู่ที่ 11 แต่หมู่ที ่ 1, 2 และหมู่ที ่8 
ประเมนิไมไ่ด ้เพราะยงัไมม่กีารใชน้ ้าจากระบบท่อ 

องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลตะพง 

ไดผ้ลด ี --ท าใหเ้กษตรกรมนี ้าใชต้ลอดทัง้ปี  

--ท าใหเ้กษตรกรมผีลผลติด ีและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

--ประหยดัน ้า                                                          

ผูน้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้า        
หมูท่ี ่1 ต าบลตะพง 

มคีวามมัน่ใจ --มัน่ใจว่าจะท าให้เกษตรกรมีน ้ าใช้ตลอดทัง้ปี 
ในช่วงหน้าแลง้จะไมข่าดน ้า                                          
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ตารางท่ี 5.8  (ต่อ)    
 

ประเมนิจาก 
ความเหน็ / สิง่ทีส่งัเกตได้ 

การสมัภาษณ์เชิงลึก 

ผูน้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้าหมู่ที ่1         
ต าบลตะพง 

มคีวามมัน่ใจ --จะท าใหผ้ลผลติทางการเกษตรไมเ่สยีหาย ไดผ้ล
เตม็ที ่และขายไดร้าคาด ี 

ผูน้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้าหมู่ที ่2         
ต าบลตะพง 

มคีวามมัน่ใจ --มัน่ใจว่าจะท าให้เกษตรกรได้มนี ้าใช้ตลอดทัง้ปี  
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้จะไมเ่กดิการขาดน ้า                                           

--จะท าใหผ้ลผลติทางการเกษตรไม่เสยีหาย ท าให ้
ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และสร้างรายได้ที่ดีแก่
เกษตรกร                                      

ผูน้ ากลุ่มผูใ้ชน้ ้าหมู่ที ่11        
ต าบลตะพง 

ไดผ้ลดมีาก --ท าใหม้กีารกระจายน ้าอยา่งทัว่ถงึ  

--ประหยดัน ้า                                                                                                                                                                                        

--ท าใหเ้กษตรกรมนี ้าใชต้ลอดทัง้ปีในช่วงหน้าแลง้
จะไมข่าดแคลนน ้า – 

--จะท าให้ผลผลติทางการเกษตรด ี เศรษฐกิจใน
ชุมชนด ีและยงัมกีารส่งเสรมิใหเ้กดิการท่องเที่ยว
เชงิเกษตร 

การประชุมกลุ่มย่อย 

ตวัแทนเกษตรกรหมู่ที ่8        
ต าบลตะพง 

น่าจะมผีลด ี 
ต่อเกษตรกร 

--ถา้มนี ้าเกษตรกรกอ็ยูไ่ด้  

--เป็นการส่งน ้ามาช่วยเสรมิน ้าในบ่อ หรอืสระ ของ
เกษตรกรในยามขาดแคลนน ้า 

--ส่งผลใหผ้ลผลติทางการเกษตรไมเ่สยีหาย 

--ท าใหไ้ดผ้ลอยา่งเตม็ที ่

--ทราบขา่วว่าการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ 
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ตารางท่ี 5.8  (ต่อ)    
 

ประเมนิจาก 
ความเหน็ /สิง่ทีส่งัเกตได้ 

การประชุมกลุ่มย่อย 

ตวัแทนเกษตรกรหมู่ที ่8        
ต าบลตะพง 

 การเกษตร ดว้ยระบบท่อ ในหมู่ที1่1ท าใหผ้ลติผล
ทางการเกษตรไดผ้ลด ีมคีุณภาพ 

ตวัแทนเกษตรกร       
หมูท่ี ่11 ต าบลตะพง 

มผีลดต่ีอ
เกษตรกรมาก 

--ท าใหม้กีารกระจายน ้าอยา่งทัว่ถงึ 

--ปจัจุบนัน้ี เกษตรกรมนี ้าใช้อย่างพอเพยีงตลอด
ทัง้ปี โดยเฉพาะหน้าแลง้ โดFfpgC                                               

ตวัแทนเกษตรกร       
หมูท่ี ่11 ต าบลตะพง 

มผีลดต่ีอ
เกษตรกรมาก 

--ท าใหผ้ลไมอ้อกผลด ีไดผ้ลอยา่งเตม็ที่ แต่ละสวน
มจี านวนผลไมม้ากขึน้ มคีุณภาพด ี 

--ท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้                                                     

การสงัเกตการณ์ ในพื้นท่ีจริง 

ผูศ้กึษา ไดผ้ลดใีนหมูท่ี ่      
11 คดิว่าน่าจะ       
ไดผ้ลดใีนหมูท่ี ่
1, 2 และหมูท่ี ่
8 เช่นเดยีวกนั 

--ท าใหม้กีารกระจายน ้าทัว่ถงึ โดยเฉพาะหมูท่ี ่11 
มกีารกระจายน ้าไดถ้งึรอ้ยละ 80  

--ท าใหม้กีารใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

--ประหยดั ลดการสญูเสยีน ้าระหว่างการส่งจ่ายน ้า 

--ท าให้ผลไม้ออกผลดี แต่ละสวนมจี านวนผลไม้
มากขึน้ และมคีุณภาพด ี เช่น สวนลุงทองใบ ของ                         
นางสมบตั ิกลิน่ขจร หมูท่ี ่11 

--ท าใหม้รีายไดเ้สรมิ จากการท่องเทีย่วเชงิเกษตร  

--มกีารบรหิารจดัการน ้าแบบผสมผสานระหว่าง
ภาครฐักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 --ควรจะมีการพัฒนาการบริหารจดัการน ้ าเพื่อ
เกษตรกรรมดว้ยระบบท่อใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่ 

 



 
บทท่ี 6 

 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษา เรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืดว้ยระบบท่อ
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาการส่งน ้าด้วยระบบท่อในสภาพปจัจุบนัของภาครฐั  2) เพื่อศึกษาวเิคราะห์
ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร     
ด้วยการประยุกต์ระบบท่อ กบัภูมปิญัญาท้องถิน่  3) เพื่อศกึษาผลลพัธ์ของการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ดว้ยการประยุกต์ระบบท่อ กบัภูมปิญัญาท้องถิ่น และการมสี่วน
รว่มของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร และ 4) เพื่อเสนอแนะ แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืด้วยระบบท่อ กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ และการมสี่วนร่วมของกลุ่ม
ผู้ใช้น ้ าภาคการเกษตร  ทัง้นี้  เพื่อให้การบริหารจัดการน ้ าในต าบลตะพง มีความยัง่ยืน          
ซึ่งการศกึษานี้ เป็นการศึกษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บรหิาร หรอืผู้แทนจากโครงการ
ชลประทานระยอง  ผู้บรหิาร หรอืผู้แทนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง ผู้บรหิาร หรอื
ผู้แทนจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง  ผู้บรหิาร หรอืผู้แทน และเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ จากองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง รวมถึงผู้น าชุมชนในพื้นที่ที่มกีารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร โดยการประยุกต์ระบบท่อของภาครฐั กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ และ
การมสี่วนรว่มของเกษตรกร  

นอกจากนี้  ผู้ศกึษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการจดัประชุมกลุ่มย่อยผู้น า 
หรอืผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ในเขตพืน้ที่ดงักล่าว และการศกึษาสภาพพื้นที่ รวมทัง้
บรบิทของชุมชน ตลอดจนขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัโครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบท่อส่งน ้า 
และการด าเนินการส่งน ้าเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ต าบลตะพง และพื้นที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ
ดงักล่าว ในต าบลบา้นแลง และต าบลนาตาขวญั  จากนัน้ น าขอ้มลูทีไ่ด้ทัง้หมดมาท าการวเิคราะห์
ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร    
ดว้ยระบบท่อ กบัภูมปิญัญาท้องถิน่ และการมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis และศกึษาถงึผลลพัธ์ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในปจัจุบนั 
ที่ม ีผลต่อเกษตรกรโดยตรง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการส ารวจภาคสนาม ซึ่งสามารถสรุป และ
อภปิรายผลการศกึษา ไดด้งันี้ 
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6.1  การส่งน ้าด้วยระบบท่อในสภาพปัจจบุนั 
 
 จากการศกึษา การส่งน ้าดว้ยระบบท่อ เป็นการจดัสรรทรพัยากรน ้า ในลกัษณะกลุ่มต าบล 
ที่เป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ ระหว่าง 3 ต าบล  ได้แก่ ต าบลนาตาขวญั ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน ้า 
โดยรบัน ้ามาจากอ่างเกบ็น ้าดอกกราย และอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ส่วนต าบลบา้นแลงเป็นพืน้ที่
กลางน ้า กกัเกบ็น ้าไวท้ีห่นองท่ากะสาว และต าบลตะพง เป็นพืน้ทีป่ลายน ้า โดยการตกลงท าบนัทกึ
ความเขา้ใจ การใช้น ้าร่วมกนั ระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยร่วมกบัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัระยอง และโครงการชลประทานระยอง 
 การส่งน ้าด้วยระบบท่อ ในต าบลตะพง ในสภาพปจัจุบนั อยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง โดยการถ่ายโอนภารกจิ จากโครงการชลประทานระยอง  
ตามระเบยีบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2553 และตามนโยบายของภาครฐั ซึ่งก่อนมกีารถ่ายโอนภารกจิ โครงการชลประทานระยอง 
ท าหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินการส่งน ้า และเตรยีมความพรอ้มให้กบั
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง โดยร่วมกบัส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง และ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง ได้เตรยีมความพรอ้มให้กบัผู้บรหิาร เจา้หน้าที่ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตะพง และกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในต าบลตะพง โดยการประชุมชีแ้จง 
ท าความเขา้ใจ จดัอบรมใหค้วามรู ้และฝึกปฏบิตั ิในเรื่องการบรหิารจดัการน ้าด้วยระบบท่อ 
ดา้นการบ ารงุรกัษาระบบท่อส่งน ้า และกจิกรรมการมสี่วนร่วมแก่เกษตรกร ในการบรหิารจดัการน ้า 
ได้แก่ กิจกรรมควบคุมการระบายน ้า การบ ารุงรกัษาอาคาร ระบบท่อส่งน ้ า และการรกัษา
คุณภาพน ้าให้สะอาด และภายหลงัการถ่ายโอนภารกิจ โครงการชลประทานระยอง ท าหน้าที่
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ให้ค าแนะน า และให้ค าปรกึษาทางเทคนิค วชิาการ ตามที่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงรอ้งขอ หรอืตามความเหมาะสม 

ในส่วนของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ โดยเฉพาะ
โครงการสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า หนองท่ากะสาว - อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด - 
หมูท่ี ่11 ต าบลตะพง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดป้ระสานความร่วมมอื และก าหนดกตกิา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง ในเรื่องการสูบน ้า ส่งน ้า และ
ค่าไฟฟ้า รวมทัง้การก าหนดผูดู้แล และผูท้ีท่ าหน้าทีสู่บน ้าส่งทางระบบท่อจากสถานี  ซึง่การใชน้ ้า
จากระบบท่อ ของหมู่ที ่11 ต าบลตะพงนัน้ มกีารใชเ้ฉพาะในช่วงหน้าแลง้ หรอืเมื่อมกีารรอ้งขอ
จากกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร  โดยอยูภ่ายใต้การดูแลของผูใ้หญ่บา้น ในรปูของคณะกรรมการ
เป็นการกระจายอ านาจสู่ชุมชน  ส่วนโครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน ้า 
หนองท่ากะสาว - อ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟืองนัน้ ยงัไม่มกีารด าเนินการ  มเีพยีงการทดสอบการส่งน ้า 
โดยโครงการชลประทานระยอง เท่านัน้ 
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6.2  การวิเคราะหปั์จจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
 

จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อการเกษตร 
อย่างยัง่ยนืด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยการวเิคราะห์ SWOT มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
6.2.1  สรปุการวิเคราะหปั์จจยัภายใน 
        6.2.1.1  จดุแขง็ ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร อย่างยัง่ยนื

ด ้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิน่ พบว่า มีการก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน และ
ประชาชนยอมรับ เนื่ องจากนโยบายนัน้ มาจากความคิดเห็นของประชาชน จากการท า
ประชาคม ซึ่งมคีวามเสมอภาค และมคีวามเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึการกระจายผลประโยชน์
อย่างทัว่ถงึ โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง รวมทัง้   
มกีารตัง้งบประมาณไวอ้ย่างชดัเจน ส่วนในดา้นบุคลากร ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 
กลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ได้รบัการเตรยีมความพรอ้มด้านวชิาการ และกิจกรรมปฏบิตักิาร
เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้าโดยระบบท่อ รวมถงึการดูแลบ ารุงรกัษาระบบท่อ  การจดัตัง้
กลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร  นอกจากนี้ ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผน 
การใช้น ้าในปี  วางแผนการจดัสรรน ้าตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนการวางแผน
ตัง้งบประมาณค่าใชจ้่ายในการแก้ปญัหา หรอืบรรเทาความเดอืดรอ้น จากปญัหาขาดแคลนน ้า 
และไดบู้รณาการความรูด้ ัง้เดมิ หรอืภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และการปลูกพชืทีเ่หมาะสมในเชิงพื้นที ่
มารว่มกบัการจดัการน ้าดว้ยระบบท่อ โดยยดึแนวเกษตรทฤษฎใีหม ่ 

       นอกจากนี้  สิง่ทีส่ าคญั  คอื  แหล่งน ้าต้นทุน  ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 
ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถิน่เป็นอย่างดี จากการตกลง
ท าบนัทกึความเขา้ใจ หรอืเอม็โอย ู(Memorandum Of Understanding: MOU) การใชน้ ้าร่วมกนั
ระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบล จาก 3 ต าบล  ได้แก่  องค์การบรหิารส่วนต าบลนาตาขวัญ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแลง และองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ร่วมกบัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัระยอง และโครงการชลประทานระยอง  โดยม ีผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง ร่วมเป็น
สกัขพียานนัน้ ท าใหต้ าบลตะพงไดร้บัการจดัสรรน ้าจากหนองท่ากะสาว ในเขตพืน้ทีต่ าบลบา้นแลง 
ซึง่จะท าใหต้ าบลตะพงมนี ้าใชอ้ยา่งยัง่ยนื  

        6.2.1.2  จุดอ่อน ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ
ในต าบลตะพง คอื ในการจดัท ายุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน ที่ใช้มตจิากการท าประชาคม 
ท าใหก้ารจดัล าดบัความส าคญัของนโยบายอาจไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญักบัยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน ทีเ่กีย่วกบัดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานอื่นๆ  ไดแ้ก่ 
ถนน  ไฟฟ้า และศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นอันดบัต้นๆ แต่ในเรื่องการบริหารจดัการน ้ า 
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ประชาชนจะใหค้วามส าคญัในช่วงหน้าแลง้เท่านัน้  ดงันัน้ แผนงาน / โครงการ จะเกดิขึน้ไดเ้รว็
หรอืชา้ ขึน้กบัการจดัล าดบัความส าคญัจากมตขิองผู้เขา้ร่วมประชุมท าประชาคม  ซึง่ผู้บรหิาร
ตอ้งค านึงถงึ ฐานเสยีงทางการเมอืง 

        การจดัท าประชาคมนัน้ ท าใหเ้กดิโครงการพฒันาขึน้มากมาย เพื่อแก้ปญัหา หรอื
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกหมู่บา้น งบประมาณถูกจดัสรรเป็นส่วนย่อยๆ ท าให้
โครงการใหญ่ๆ เช่น โครงการสรา้งอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟือง ซึง่ตอ้งมกีารเวนคนืทีด่นิจ านวนมาก 
และต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง เกดิความล่าช้า ท าใหป้ระชาชนมองขา้มความส าคญั 
และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในระยะยาว 

        ในการด าเนินการส่งน ้าดว้ยระบบท่อ  ถงึแมบุ้คลากรจะไดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นวชิาการ และด้านเทคนิคแลว้ แต่กไ็ม่ไดม้คีวามช านาญการเฉพาะ ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการ 
และด้านระบบสารสนเทศ  ท าให้องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ไม่สามารถด าเนินการได้เอง
อยา่งเบด็เสรจ็ ยงัตอ้งพึง่พาโครงการชลประทานระยอง หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ท าใหม้ ี
ประสทิธภิาพการด าเนินการบางดา้น ทีต่้องการการจดัการร่วม ลดลง เช่น การดูแลบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้า รวมทัง้ไมไ่ดม้กีารเตรยีมความพรอ้มไวเ้ป็นระยะๆ แต่จะเตรยีมก่อนทีจ่ะใชส้่งน ้า 
ในช่วงหน้าแลง้ และจะพบการช ารุดเสยีหาย ท าใหต้้องมกีารซ่อมบ ารุงก่อนไดใ้ชจ้รงิ ท าใหเ้กดิ
ความล่าชา้  ส าหรบักรณมีอ่ีางเกบ็น ้า และมนี ้าส ารองในปรมิาณที่เพยีงพอเหมอืนอย่างหมู่ที่ 11 
ซึ่งเกษตรกรสามารถรอการซ่อมบ ารุงได้  แต่ถ้าเป็นกรณีที่ยงัไม่มอี่างเก็บน ้า เช่น หมู่ที่ 1, 2 
และหมู่ที่ 8 จะท าให้เกษตรกรขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในด้านระบบสารสนเทศ พบว่า ขอ้มูล
ปริมาณน ้ า ไม่เป็นปจัจุบัน การเข้าถึงข้อมูลมีเพียงบุคคลเฉพาะบางกลุ่ม และไม่สามารถ
เชื่อมต่อขอ้มลู กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งได ้ เช่น โครงการชลประทานระยอง หรอื องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลอื่นๆ 
         นอกจากนี้ ยงัไดพ้บว่า โครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า จากหนองท่ากะสาวไปอ่างเกบ็น ้า
หว้ยหนิดาด และระบบท่อส่งน ้าจากอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาดไปยงัหมู่ที ่11 ต าบลตะพง ท่อส่งน ้า
หลกันัน้ เป็นท่อใยหนิ (Asbestos Cement Pipe: ACP) ซึง่จะแตก ช ารุดง่าย และมเีกษตรกร
บางคนทีไ่ด้ใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน ้า มกีารหวงน ้า ไม่อยากให้หมู่บ้านใกล้เคยีงได้ใช้น ้า
เพราะเกรงว่าปรมิาณน ้าจะไม่เพยีงพอ และเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่ าการเกษตรไม่มาก หรอื ไม่ได้
ใชป้ระโยชน์จากระบบท่อ จะไมส่นใจ และไมใ่หค้วามรว่มมอื  
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6.2.2  สรปุการวิเคราะหปั์จจยัภายนอก 
          6.2.2.1  โอกาส ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ 

ในต าบลตะพง  คอื  จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว และแหล่งอุตสาหกรรม 
รวมถงึเป็นแหล่งผลไม ้ ซึง่แต่ละภาคส่วนต้องการใชน้ ้าในปรมิาณทีสู่ง  นอกจากนี้  ยงัเป็นแหล่งน ้า
ที่ต้องส่งไปช่วยเหลอืจงัหวดัชลบุรี  ดงันัน้ รฐับาลจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการพฒันา
แหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่ผ่านมา
รฐับาลได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งน ้า การบรหิารจดัการน ้า รวมถึงการป้องกนั 
และบรรเทาภยัอนั เกิดจากน ้า โดยก าหนดยุทธศาสตร์ทุกๆ 4 ปี  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์ 
กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556  ซึ่งได้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร ์นโยบายหลกัในการ
พฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า รวมถงึการป้องกนั และบรรเทาภยัอนัเกดิจากน ้า  

        นอกจากนี้  การก าหนดยทุธศาสตรข์องส านกังานเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 
ยงัใหค้วามส าคญั และก าหนดให้มคีวามสอดคลอ้งกนั ระหว่างการบรหิารจดัการน ้ากบัการเกษตร 
เพื่อท าใหเ้กดิการบรูณาการขึน้ 
         ตามนโยบายรฐับาล ต้องถ่ายโอนภารกจิด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ ในระดบัชุมชน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ดูแล ซึง่โครงการ
ชลประทานระยอง ร่วมกบัส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง และองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัระยอง ได้เตรยีมความพรอ้มให้กบัเจา้หน้าที่ กลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ในต าบล
ตะพง โดยให้ความรูด้้านวชิาการ ด้านเทคนิค การดูแลบ ารุงรกัษา และการมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการส่งน ้าดว้ยระบบท่อ  ทัง้นี้  มงีบประมาณในการสนับสนุน จากหลายแหล่งด้วยกนั 
ได้แก่  งบประมาณจากโครงการชลประทานระยอง ซึ่งมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
งบประมาณจากแผนปฏบิตัไิทยเขม้แขง็ และงบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง 
ตามทีร่ะบุไว้ในเอม็โอยู (Memorandum Of Understanding: MOU) โดยโครงการชลประทาน
ระยอง เป็นผู้ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ให้ค าแนะน า และค าปรกึษาทางเทคนิค วชิาการ 
แก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ตามทีร่อ้งขอ หรอืตามความเหมาะสม  นอกจากนัน้ ยงัไดร้บั
การสนับสนุน ในเรื่องแหล่งน ้าต้นทุน ซึ่งจะท าใหต้ าบลตะพงมนี ้าใชเ้พื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื 
และในการถ่ายโอนภารกจิดงักล่าว ไดม้กีฎหมายหลายฉบบัรองรบั และเอื้อต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ ของต าบลตะพง 

       จากสภาพปญัหาน ้าในจงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ. 2548  รฐับาลได้มอบหมายให้
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร ด าเนินการแก้ปญัหาร่วมกบัทางจงัหวดัระยอง 
และกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง ไดค้ดัเลอืกให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง
เขา้ร่วมโครงการต้นแบบการแก้ปญัหาน ้าระยอง และมกีารพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อจดัการ
ทรพัยากรน ้าเชงิพืน้ที ่พรอ้มระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ และกระบวนการทางสงัคม ในบรเิวณพืน้ที ่
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จงัหวดัระยอง  ท าให้องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง สามารถน าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์  
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าได ้

       นอกจากนี้  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง ไดจ้ดัท าโครงการพฒันา
ระบบบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร จงัหวดัระยอง รองรบั เพื่อประเมนิผลพืน้ที่ และเกษตรกร
ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบท่อ  ซึง่โครงการนี้ เป็นโครงการทีห่น่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับจังหวัด  ร่วมกันรับผิดชอบ ตามภารกิจของ
หน่วยงานนัน้ๆ  ซึ่งเป็นการช่วยผลกัดนัให้การบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
         6.2.2.2  อุปสรรค ของการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ
ในต าบลตะพง  คอื การก าหนดยุทธศาสตร ์ นโยบายในภาพใหญ่ ของโครงการชลประทานระยอง 
ตามยทุธศาสตร ์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท าใหโ้ครงการเลก็ๆทีม่คีวามส าคญั
ในระดบัจงัหวดั ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อนโยบายของภาครฐัขาดความต่อเนื่อง
จากการเปลีย่นแปลงรฐับาล  และพบว่า การที่ต้องใชง้บประมาณในการด าเนินการจ านวนมาก 
และงบประมาณมาจากหลายแหล่ง ท าใหเ้กดิความล่าชา้ ไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระบบสารสนเทศ
ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล  เนื่องจากหน่วยงานภาครฐั กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใชร้ะบบสารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั  
 
6.3  ผลลพัธข์องการส่งน ้าโดยการประยกุตร์ะบบท่อกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
  
 จากการศกึษาผลลพัธข์องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร โดยการประยุกต์
ระบบท่อ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการมสี่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ในต าบลตะพง 
พบว่า ในดา้นการบรหิารจดัการน ้า ไดผ้ลดมีาก โดยเฉพาะในพื้นทีห่มู่ที ่11 ท าใหม้กีารใชน้ ้า
อย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยดัน ้าได้มาก และมแีนวโน้มที่จะมกีารพฒันาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อมากขึ้น เนื่องจากการใช้ที่ดนิไม่มาก ไม่ต้องเวนคนื
ทีด่นิ แต่ขึน้กบัแหล่งน ้าตน้ทุน ความตอ้งการของเกษตรกร และความคุม้ค่า  

ในดา้นผลผลติ ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ซึง่ท าใหเ้กษตรกรในหมู่ที ่11 ไดร้บัผลผลติมากขึน้ 
และมรีายไดเ้พิม่ขึน้  ส่วนในพืน้ที่หมู่ที ่1, 2 และหมู่ที ่8 นัน้ ยงัไม่มกีารใชน้ ้าจากระบบท่อ แต่
ทัง้ภาครฐั  องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง และกลุ่มผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร ต่างกค็าดหวงัว่า
น่าจะไดผ้ลลพัธท์ี่ด ีเหมอืนกบัในพืน้ที่หมู่ที่ 11 ไม่ว่าจะเป็นด้านการบรหิารจดัการ หรอืแมแ้ต่
ดา้นผลผลติกต็าม 
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6.4  แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตร 
 
 หลงัจากที่ได้ศกึษา และรวบรวมข้อมูล ทัง้ข้อมูลปฐมภูม ิและข้อมูลทุติยภูมเิกี่ยวกบั
ปญัหาขาดแคลนน ้า การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ของหน่วยงานภาครฐั เพื่อการแก้ปญัหาน ้า
ในภาคการเกษตร ของต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รวมทัง้การสมัภาษณ์ของ
ผูบ้รหิาร หรอืผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
ตลอดจนผูน้ าชุมชน และกลุ่มผูใ้ชน้ ้าภาคการเกษตร ซึง่ไดม้กีารเสนอแนวคดิ และขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ที่จะสามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการบร ิหารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตรอย่างยัง่ยืนด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิ่น การมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้า
ภาคการเกษตร รวมถงึปญัหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึน้ จากการส่งน ้าด้วยระบบท่อ จงึได้
น ามาพจิารณา และน ามาเสนอแนะแนวทางที่ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่ท า
การเกษตร ซึ่งแนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืด้วย
ระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิ่น ตอ้งมปีจัจยัส่งเสรมิต่างๆ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อ ที่มปีระสิทธิผล และเป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตรที่ย ัง่ยนืได้นัน้ โดยต้องเริม่ตัง้แต่การปูพื้นฐานด้านความรู้  สร้างความเข้าใจต่างๆ 
ให้แก่เกษตรกร ว่าน ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่อย่างจ ากดั  ต้องมกีารใช้อย่างประหยดั 
และทุกคนสามารถเขา้ถงึได้  เพราะเป็นสมบตัิของส่วนรวม  เพื่อใหเ้กดิความตระหนัก และต้อง
ปรบัเปลี่ยนแนวคดิในการหวงแหนน ้าไวใ้ช้เฉพาะกลุ่ม แต่ต้องท าให้เกดิการกระจายอย่างทัว่ถงึ 
รวมทัง้ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของในสิง่ทีภ่าครฐัไดส้รา้งไวใ้ห้ ร่วมกนัดูแล บ ารุงรกัษา เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้นานและคุ้มค่า ซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการ หรอืการจดัตัง้กลุ่มขึน้มาดูแล มกีาร
ประยกุตใ์ชร้ะบบท่อส่งน ้าใหส้อดคล้องกบัวถิชีวีติ หรอืสิง่ทีม่อียู่เดมิในท้องถิน่ เพื่อท าให้การใช้
น ้ามปีระสทิธภิาพ  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีลกัประกนั หรอืวธิกีารทีท่ าใหผู้ใ้ชน้ ้าทาง
การเกษตรนัน้มคีวามมัน่ใจว่า จะไม่ท าใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนน ้า และมคีวามมัน่คงในการ
ประกอบอาชพีของตน  ซึง่แนวทางดงักล่าวแสดงได ้ดงัภาพที ่6.1 
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ภาพท่ี 6.1  แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื ดว้ยระบบท่อ 
               และภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

 
 
การเตรยีมความพรอ้ม 
ในระดบัชุมชนโดยภาครฐั 
และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างชุมชน หมูบ่า้น 

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

สรา้งความตระหนกัเรือ่ง
การใชน้ ้าอย่างประหยดั 

การปรบัเปลีย่นแนวคดิ 

ยุทธศาสตร ์นโยบาย 
แผนงานดา้นน ้าของชุมชน

ทีเ่ป็นรปูธรรม 

จดัท าประชาคม 
หาปญัหาของชุมชน  

ความตอ้งการของชุมชน 

การมสี่วนรว่มของประชาชน 

การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
แบบผสมผสาน เชือ่มโยง 

พืน้ทีต่น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า
โดยการตกลงท าบนัทกึ 

ความเขา้ใจ หรอื เอม็โอย ู
(Memorandum Of 

Understanding: MOU)  
การใชน้ ้าร่วมกนัระหว่าง

องค์การบริหารส่วนต าบล และ
ร่วมกบั องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยอง และโครงการ

ชลประทานระยอง 

แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตรอย่างยัง่ยืน 
ด้วยระบบท่อ และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 

การบรหิารจดัการน ้า 
แบบบรูณาการ โดยการ

กระจายแหล่งเกบ็น ้าในหมูบ่า้น 
ปรบัปรุงแหล่งน ้าธรรมชาต ิ 

มรีะบบโครงขา่ยน ้า  
การน าระบบสารสนเทศมาใช ้
และการปรบัปรุงโครงสรา้ง 
การผลติภาคการเกษตร  
ซึง่ค านึงถงึคุณลกัษณะ 

ของพชืเศรษฐกจิ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพือ่การเกษตรดว้ยระบบท่อ 

ของภาครฐั 

จดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 
ภาคการเกษตร หรอื

คณะกรรมการจดัการน ้า
เพือ่การเกษตรในพืน้ที ่

การจดัการน ้า 
เพือ่การเกษตรโดยใช้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ยดึหลกัแนวคดิ 
เกษตรทฤษฎใีหม ่
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6.5  อภิปรายผล 
 

จากการพฒันาแหล่งน ้า และการบริหารจดัการน ้าในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง หน่วยงานภาครฐั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ด าเนินการสอดคล้องกบั
นโยบายน ้าแห่งชาต ิใหเ้หมาะสมในเชงิพืน้ที ่ โดยการจดัสรรทรพัยากรน ้าในลกัษณะกลุ่มต าบล
ที่เป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ ระหว่าง 3 ต าบล ได้แก่ พื้นที่ต้นน ้า พื้นที่กลางน ้า และพื้นที่
ปลายน ้า โดยมกีารตกลงท าบนัทกึความเขา้ใจการใช้น ้าร่วมกนั หรอื เอ็มโอยู (Memorandum 
Of Understanding: MOU) ระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัระยอง และโครงการชลประทานระยอง เพื่อแก้ปญัหาขาดแคลนน ้า ให้กบัต าบลตะพง 
และเป็นการส่งเสรมิการประสานการพฒันาในระดบักลุ่มต าบลทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทัง้ 3 แห่ง สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยมรีะเบยีบ กฎหมายรองรบั ได้แก่ พระราชบญัญตัิสภาต าบล และองค์การ
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และกฏหมายอื่นๆ ตามระเบยีบการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ระเบยีบกรมชลประทานว่าดว้ยการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2553) รวมถงึพระราชบญัญตักิารชลประทานด้วย ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบั
การศกึษาของ Ward, Darghouth, Minasyan and Bambarelli (2006) เรื่อง Water Resources 
Management  ซึง่สามารถสรุปไดว้่า การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรนัน้ รฐับาล 
และหน่วยงานที่รบัผดิชอบโดยตรง ต้องใหค้วามส าคญักบัการก าหนดนโยบายเชงิกลยุทธ์ และ   
การบรหิารการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ทีส่ามารถบรูณาการไดต้ัง้แต่ ต้นน ้า กลางน ้า 
จนถงึปลายน ้า และมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิภาคการเกษตร โดยดูได้จาก
การรบัประโยชน์ทีอ่ยูป่ลายน ้าเป็นส าคญั         
 การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบท่อในต าบลตะพง คอื มีการ
ก าหนดนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน และประชาชนยอมรบั เนื่องจากนโยบายนัน้มาจากความคดิเหน็
ของประชาชน จากการท าประชาคม ซึง่มคีวามเสมอภาค และมคีวามเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึ
การกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถงึ โดยไดบ้รรจุโครงการไว้ในแผนพฒันาขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตะพง รวมทัง้มกีารตัง้งบประมาณไว้อย่างชดัเจน ส่วนในด้านบุคลากร ตัง้แต่ระดบั
ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู ้ใช้น ้าภาคการเกษตร ได้รบัการเตรยีมความพร้อม
ดา้นวชิาการ และกจิกรรมปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้าโดยระบบท่อ รวมถงึการดูแล
บ ารุงรกัษาระบบท่อ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ ทฤษฎกีารมสี่วนร่วม (คนึงนิจ ศรบีวัเอี่ยม และ
คณะ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพงไดน้ าระบบสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ 
ในดา้นการวางแผนการใชน้ ้าในปี วางแผนการจดัสรรน ้าตามความเหมาะสมของพืน้ที ่ตลอดจน 
วางแผนตัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปญัหา หรอืบรรเทาความเดอืดร้อนจากปญัหา
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การขาดแคลนน ้า  ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้  เป็นผลมาจากการศึกษาโครงการต้นแบบ
การแก้ปญัหาน ้าในจงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ. 2548 (จงัหวดัระยอง, ส านักงาน, สถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้าและการเกษตร กรมทรพัยากร, กรมชลประทาน, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง, 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและส านกัเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ, 2548) 
 การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ โดยเฉพาะโครงการสถานี
สบูน ้าดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบท่อส่งน ้าหนองท่ากะสาว - อ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิดาด – หมู่ที ่11 พืน้ที ่
ต าบลตะพง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง ไดป้ระสานความร่วมมอื และก าหนดกตกิาร่วมกบั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นแลง อย่างเป็นรปูธรรม ในเรื่องการสูบน ้า การส่งน ้า และค่าไฟฟ้า 
รวมทัง้การก าหนดผูด้แูล และผูท้ีท่ าหน้าทีสู่บน ้าส่งทางระบบท่อจากสถานี  ซึง่การบรหิารจดัการ
ดงักล่าวนี้ เป็นการจดัการน ้าแบบบูรณาการ และการจดัการน ้าอย่างยัง่ยนื  คอื มกีารจดัการน ้า
อย่างเป็นระบบ และแก้ปญัหาการขาดแคลนน ้าใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการประสาน
ความรว่มมอื กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบั ณรงคศ์กัดิ ์จกัรกรณ์ (2553) ศกึษาเรื่อง 
วธิกีารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการลุ่มน ้า: กรณีศกึษา คณะกรรมการลุ่มน ้ายม 
ตามแนวทางการบรหิารจดัน ้าแบบผสมผสาน ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการ แบบยดืหยุ่น 
และการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจากทุกภาคส่วน ซึง่มกีารพฒันาคณะท างานใหท้ างาน
เป็นทมี ก่อเกดิเครอืข่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่จะบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าร่วมกัน 
ท าใหว้ธิกีารด าเนินงานทีม่คีวามต่อเนื่อง และทีส่ าคญั คอืไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 

อยา่งไรกต็าม  การบรูณาการความรูด้ ัง้เดมิ หรอืภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในต าบลตะพง ทีม่บี่อ 
หรอืสระน ้า ในพืน้ทีข่องเกษตรกร จงึไดม้กีารบรหิารจดัการน ้าดว้ยระบบท่อ โดยยดึแนวเกษตร
ทฤษฎใีหม ่อ่างใหญ่เตมิอ่างเลก็ อ่างเลก็เตมิสระน ้า ระบบทฤษฎใีหม่ทีส่มบูรณ์ เป็นแนวคดิของ
การส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่มากกัเกบ็ไว้ที่อ่างเก็บน ้าขนาดเลก็ เพื่อเกษตรกรสามารถ
สบูน ้าไปใชใ้นพืน้ทีเ่กษตรกรรม หรอืส่งน ้าดว้ยระบบท่อ ไปยงัสระของเกษตรกรทีขุ่ดไว ้ ในช่วงที่
น ้าในสระของเกษตรกร มไีม่เพยีงพอ หรอื ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้ ซึง่จะช่วยให้เกษตรกร
มนี ้าใชต้ลอดปี (มลูนิธชิยัพฒันา, ม.ป.ป.)  ในพื้นทีต่ าบลตะพงมกีารบรหิารจดัการน ้า โดยการ
ส่งน ้าจากอ่างดอกกราย  อ่างหนองปลาไหล  ผ่านคลองส่งน ้าชลประทาน มาทีห่นองท่ากระสาว 
และสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า ส่งไปเกบ็ทีอ่่างหว้ยหนิดาด และส่งมาเตมิใส่ลงบ่อ หรอืสระเลก็ของเกษตรกร 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

ในการด าเนินการโครงการต่างๆ ยอ่มจะมปีญัหาอุปสรรค  การจดัการส่งน ้าดว้ยระบบท่อ 
ก็เช่นกนั  ส่วนใหญ่พบปญัหาด้านการดูแลบ ารุงรกัษา และคนที่มาร่วมรบัผดิชอบ ซึ่งมี
ความคลา้ยคลงึกบัการศกึษาของ สรายุทธ  ช่วยชาต ิ(2548) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปญัหา และอุปสรรค
การบรหิารจดัการงานชลประทาน ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิ
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งานชลประทาน ในเขตอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ีและเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่ าการเกษตรไม่มาก 
หรอืไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบท่อ จะไม่ใหค้วามสนใจ และไมใ่หค้วามรว่มมอื  
  
6.6  ข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษา เรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืด้วยระบบท่อ
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ในครัง้นี้  มขีอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปนี้ 

 
6.6.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           6.6.1.1  ในการก าหนดนโยบายของภาครฐั ควรมคีวามต่อเนื่อง ถงึแมว้่าจะมกีาร
เปลีย่นรฐับาล  รวมถงึการจดัสรรงบประมาณ ในการด าเนินการโครงการต่างๆ 
         6.6.1.2  รฐับาล และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรมกีารสนับสนุนการศกึษาวจิยั 
และการประเมนิผลลพัธ์ของโครงการ ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกดิ
การพฒันา อยา่งยัง่ยนื 
         6.6.1.3  ควรให้มกีารจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชน และมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่างชุมชน  หมูบ่า้น  
         6.6.1.4  ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน ้า 
ขอ้มลูปรมิาณน ้า ควรเป็นระบบเดยีวกนั และขอ้มลูมคีวามเชื่อมโยงกนั 
 

6.6.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 
          6.6.2.1  การขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาตใินพืน้ทีส่าธารณะ และขุดสระเกบ็ส ารองน ้า 

ในพืน้ทีท่ าการเกษตรของเกษตรกร  ควรส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินการอย่างจรงิจงั 
        6.6.2.2  ควรมกีารตรวจสอบระบบท่อส่งน ้าเป็นระยะๆ นอกเหนือจากการใชง้าน

ในช่วงฤดแูลง้ 
 

 6.6.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 การศกึษา เรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนื ดว้ยระบบท่อ
และภูมปิญัญาท้องถิ่น ในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ในครัง้นี้ อาจจะมใิช่
การศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากขอบเขตด้านเวลามจี ากดั 4 เดอืน และมอีุปสรรคจาก
การท างานในช่วงฤดฝูน จงึมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
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6.6.3.1  ในการศกึษาครัง้ต่อไปนัน้ ควรศกึษาผลลพัธข์องการบรหิารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ ในพื้นที่ต าบลตะพง หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 8 หรอืรวมถงึหมู่อื่นๆ
เมือ่โครงการวางระบบท่อ และอ่างเกบ็น ้าหว้ยมะเฟืองไดก่้อสรา้ง เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

 6.6.3.2  ควรน าเอาแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร
อย่างยัง่ยนืด้วยระบบท่อ และภูมปิญัญาท้องถิน่ ที่ได้จากการศกึษาในครัง้น้ี ไปศึกษาร่วมกบั
ชุมชนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั เพื่อประเมนิขอ้บกพร่อง และประสทิธผิล ทีเ่กดิจากแนวทางทีไ่ด้
จากการศกึษานี้ และน ามาปรบัปรงุ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการทางการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตรอยา่งยัง่ยนืทีส่มบรูณ์มากขึน้ และเป็นประโยชน์เพื่อการพฒันาทีด่ยี ิง่ขึน้ต่อไป 
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      2554. จาก www.csr.chula.ac.th/lecture_series/images/stories/pdf/sufficiency08.pdf. 

การบริหารจดัการน ้า. ค้นวนัที่ 25 เมษายน 2554. จาก www.intranet.nesdb.go.th/   
     General_menu/ meetingNesdb/.../09/vara3-2.doc/ 

การประปาส่วนภมูภิาค. 2553. แผนกลยทุธแ์ละนโยบายน ้าของชาติ. คน้วนัที ่30 เมษายน 2554.  
             จาก www.pwa.co.th/redirect.php?mylink=./document/plan.htm. 
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง, ส านกังาน. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง 

       ประจ าปี 2552/2553 . ค้นวันที่ 30 เมษายน 2554. 
       จาก www.123.242.173.4/gov8/images/stories/agricultural/pok.pdf. 

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยอง, ส านกังาน. 2554. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการน ้า 
      เพ่ือการเกษตร จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2554. 

คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต,ิ ส านกังาน, ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร.ี 2551. น ้า คือ 
ชีวิต. คน้วนัที ่25 เมษายน 2554. จาก www.reg7.pwa.co.th/waterre.html.       

คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ,ิ ส านกังาน. 2551. 
       การแก้ปัญหาน ้าแล้ง. ค้นวันที่ 30 เมษายน 2554.   
     จาก www.haii.or.th/thailandwaterchallenge/ 

คนึงนิจ ศรบีวัเอี่ยม และคณะ. แนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน. 
      คน้วนัที ่30 พฤษภาคม 2554. จาก www.elearning.msu.ac.th/. 

http://www.csr.chula.ac.th/lecture_series/images/stories/pdf/sufficiency08.pdf
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จงัหวดัระยอง, ส านกังาน, สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร กรมทรพัยากร,  
     กรมชลประทาน, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง, ส านกังานกองทุนสนับสนุน 
     การวจิยัและส านักเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ. โครงการต้นแบบ 
     การแก้ปัญหาน ้าจงัหวดัระยอง. คน้วนัที ่15 เมษายน 2554. จาก www.haii.or.th/.../.       

จงัหวัดระยอง , ส านักงาน. จงัหวดัระยอง. ค้นวันที่ 15 เมษายน 2554.  
     จาก www.ccs.brrd.in.th/km/index.php?option=com_content. 

จงัหวดัระยอง, ส านักงาน. บรรยายสรุปจงัหวดัระยอง . ค้นวนัที่ 15 เมษายน 2554. 
     จาก www.123.242.173.4/v2/index.php?option=com...view. 

จงัหวัดระยอง ,ส านักงาน. แผนพฒันาจงัหวดัระยอง4 ปี ( พ.ศ. 2553 – 2556).  
     คน้วนัที ่15 เมษายน 2554. จาก www.rayong.go.th/Strategy/Plan_gov4y3/page3.html. 

จ าลอง โพธิบุ์ญ. 2552. การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม.กรงุเทพฯ: ทพิเนตรก์ารพมิพ.์  
จนิตนา อมรสงวนสนิ. 2552. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรส์ าหรบังานวิจยัด้านสงัคมและ 

       ส่ิงแวดล้อม. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: ทพิเนตรก์ารพมิพ.์ 
เจ้าพระยา, ส านักข่าว. ม.ป.ป. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดบั 

      สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน. คน้วนัที ่30 พฤษภาคม 2554. 
      จาก www.Chaoprayanews.com. 

ชลประทานระยอง. 2552 (มถุินายน). สถานการณ์น ้าในระยอง. เอกสารน าเสนอในสมัมนา  
      ระยองวจิยั จดัโดยส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.      
      คน้วนัที ่25 เมษายน 2554. จาก www.rayong.go.th/Strategy/Plan_gov4y3/page3.html.  

ชยัยุทธ ชนิณะราศร ีและดวงฤด ีโฆษติกติตวิงศ.์ 2549. ยทุธศาสตรก์ารจดัการโครงการ 
       ขนาดใหญ่ด้านทรพัยากรน ้า. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
      พระจอมเกลา้ธนบุร.ี          

ชลูติ วชิรสนิธุ.์ ม.ป.ป. การบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ. บรษิทัปญัญาคอนซลัแตนท ์จ ากดั. 
                คน้วนัที ่30 พฤษภาคม 2554. จาก www.rid.go.th/. 
ณรงคศ์กัดิ ์จกักรณ์. 2553. วธิกีารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการลุ่มน ้า: กรณศีกึษา 

      คณะกรรมการลุ่มน ้ายม. ผลงานวิจยัด้านการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า  
       ประจ าปี 2553. กรงุเทพฯ: ส านกัวจิยัพฒันาและอุทกวทิยา กรมทรพัยากรน ้า: 133-139.       

ณรชัชอ์ร ศรทีอง. 2554. การบริหารงานพฒันาชุมชนเชิงยทุธศาสตร.์ กรงุเทพ: โอ.เอส. 
      พริน้ติง้ เฮาส.์ 

ดนยั จ าปานิล. 2546. การวางแผนจดัการน ้าภายใต้การใช้น ้าร่วม ในพื้นท่ีโครงการชลประทาน 
       ชณัสตูร. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   

http://www.haii.or.th/.../
http://www.rayong.go.th/Strategy/Plan_gov4y3/page3.html
http://www.rayong.go.th/Strategy/Plan_gov4y3/page3.html
http://www.rid.go.th/
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ถวลิวด ีบุรกุีล. 2551(มถุินายน). การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ. 
      (เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธกิาร การพฒันาการเมอืง  
      และการมสี่วนร่วมของประชาชน, วุฒสิภา) กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า. 

ถวลิวด ีบุรกุีล. 2551. คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครฐั 
       ในระดบัจงัหวดั. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 

ธนวตัน์ ขยนั. ม.ป.ป. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการน ้าชลประทานภเูขา:  
       กรณีศึกษา บ้านร่องถ่อน ต าบลชมพ ูอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก. 
      วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยันเรศวร.  

ธรรมพงษ์ เนาวบุตร. 2553. การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหส์มดุลน ้า กบัการวเิคราะหบ์ญัชนี ้า  
      กรณีลุ่มน ้าสะแกกรงั. ผลงานวิจยัด้านการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า   
       ประจ าปี 2553. กรงุเทพฯ: ส านกัวจิยัพฒันาและอุทกวทิยา กรมทรพัยากรน ้า. 

แนวทางการบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าทัว่ประเทศ. คน้วนัที ่30 พฤษภาคม 2554. 
      จาก www.intranet.nesdb.go.th/General_menu/meetingNesdb/.../1-47/ part4-3.doc/  

บทวิเคราะห์ » ระบบจดัการน ้าภาคเกษตรแบบบูรณาการ ช่วยแก้ปัญหาภยัแล้ง.  
     ค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2554. จาก www.pandintong.com/ ViewContent.          

 php?ContentID=6227 
บุญชยั งามวทิย์โรจน์, วรรณรฐันา อดเิรกตระการ และไชยรตัน์ นพคุณขจร. 2552.  

      การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบผสมผสาน. การเสริมสร้างและพฒันา 
       กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า. 
      ส านักวจิยั พฒันาและอุทกวทิยา, กรมทรพัยากรน ้า. กรุงเทพฯ: ส านักวจิยั  
      พฒันาและอุทกวทิยา. 

ปทัมา สบูก าปงั. 2552. การมสี่วนรว่มของประชาชนชาวไทย ในรอบศตวรรษทีผ่่านมา: สภาพปญัหา 
      และความทา้ทายในอนาคต. สถาบนัพระปกเกล้า. 7 (พฤษภาคม – สงิหาคม):  

42-57 ประชุมวชิาการ “ วจิยั พลงัเปลีย่นการเรยีนรู ้เพื่อระยอง ” คน้วนัที ่31 
พฤษภาคม 2554. จาก www.rayong- news.com/100/ ot_0158.html/.         

ประสงค์ ผ่องสวสัดิ.์ 2549. ผลกระทบการบริหารจดัการน ้าภาคเกษตรกรรม และ  
       ภาคอุตสาหกรรม ในเขตลุ่มน ้าประแสร ์จงัหวดัระยอง.  
      สารนิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. 

ประสานต ์พฤกษาชาต.ิ 2549. การจดัการน ้าของโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจงัหวดัระยอง 
      กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองระโอก. วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  
                

http://www.pandintong.com/
http://www.pandintong.com/ViewContent.php?ContentID=6227
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ปราโมทย ์ไมก้ลดั. 2554. การจดัการน ้าของชาต.ิ เหลียวหลงัแลหน้าแก้ปัญหาน ้า ตอนท่ี 16. 
     มูลนิธสิภาเตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ. ค้นเมื่อวนัที่ 10 มถุินายน 2554.  
     จาก www.paipibut.org/.  

พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482. ค้นวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554.  
              จาก www.irre.ku.ac.th/. 
พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ.2485. ค้นวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554.  
              จาก www.irre.ku.ac.th/. 
พระราชบญัญติัคนั และคูน ้า พ.ศ.2505. ค้นวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554.  
              จาก www.irre.ku.ac.th/. 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535.  

     คน้วนัที ่25 พฤษภาคม 2554. จาก www.thailandlawyercenter.com. 
พระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537. ค้นวนัที่ 25  

     พฤษภาคม 2554. จาก www.thailandlawyercenter.com. 
พฒันา วจิติรพงษ์สกุล. 2553. การมสี่วนรว่มของประชาชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  

     ในพื้นที่โครงการน าร่อง ลุ่มน ้าย่อย คลองน ้าวิง่. ผลงานวิจยัด้านการบริหาร 
       จดัการทรพัยากรน ้า ประจ าปี 2553. กรุงเทพฯ: ส านักวิจยัพฒันาและ 
     อุทกวทิยา กรมทรพัยากรน ้า: 162-166. 

พติร  ทองชัน้. 2544. การวางแผนการวจิยั และการรวบรวมขอ้มลู ในมหาวทิยาลยั 
      สุโขทยัธรรมาธริาช บณัฑติศกึษา สาขาวชิาศกึษาศาสตร์. ประมวลสาระชุดวิชา 
       การวิจยัและการพฒันาการศึกษานอกระบบ. นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
      ธรรมาธริาช. 

พนิิจ จารสุมบตั.ิ 2548 (17 พฤษภาคม). แนวทางการแก้ปัญหาภยัแล้งเชิงบรูณาการ.  
      ที่ประชุมคณะรฐัมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร). คน้วนัที ่12 
      มถุินายน 2554. จาก www.ryt9.com/s/cabt/17380. 

พรีธร บุณยรตัพนัธุ์, บุญส่ง กวยเงนิ และพฒัน์ศกัดิ ์กระต่ายน้อย. 2552. กระบวนการ 
       ท างานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม. พษิณุโลก: ทพิยเ์สนาการพมิพ.์ 

มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ. 2544. การจดัการชลประทานรฐั. แนวนโยบายการจดัการน ้า 
       ส าหรบัประเทศไทย เล่ม 1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั(สกว) 
      ชุดโครงการวจิยัด้านทรพัยากรน ้า. กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา 
      ประเทศไทย: 218 - 227. 
 
 

http://www.paipibut.org/
http://www.irre.ku.ac.th/
http://www.irre.ku.ac.th/
http://www.irre.ku.ac.th/
http://www.ryt9.com/s/cabt/17380
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มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และคณะ. 2544. แนวความคดิในการจดัสรรทรพัยากรน ้าตามธรรมชาต ิ  
     และการประเมนินโยบาย. แนวนโยบายการจดัการน ้าส าหรบัประเทศไทย เล่ม 2.  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว) ชุดโครงการวจิยัด้านทรพัยากรน ้า.  
      กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย: 409-430. 

มูลนิธิชัยพัฒนา. ม.ป.ป. เกษตรทฤษฎีใหม่. ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2554. 
               จาก www.pcru.ac.th/king project 7.php. 
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 พ.ศ.2553. คน้วนัที ่25 พฤษภาคม 2554. จาก www.3.rid.go.th/ 
วิกฤตการณ์ด้านทรพัยากรน ้า. คน้วนัที ่15 เมษายน 2554. จาก www.environnet.in.th/. 
วชิยั สุภาโสด. 2552. แนวคิดการพฒันาทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตร. ส านักอุทกวทิยา  

     และบรหิารน ้า, กรมชลประทาน. ค้นวนัที่ 10 มถุินายน 2554.  
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ภาคผนวก ก 
ประเดน็การสมัภาษณ์เชงิลกึ และประเดน็การประชุมกลุ่มยอ่ย 
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ประเดน็การสมัภาษณ์เชิงลึก 
“การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตรโดยการประยกุต์ระบบท่อ 

กบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน” 

 
1.  ดา้นยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน 
2.  ดา้นงบประมาณ 
3.  ดา้นบุคลากร 
4.  ดา้นการบรหิารจดัการ 
5.  ดา้นเทคโนโลย ี
6.  กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
7.  ดา้นการประสานความร่วมมอื 
8.  ดา้นการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม 
9.  ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินการทีผ่่านมา 
10. แนวทางแก้ไขปญัหา และขอ้เสนอแนะ   
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ประเดน็การประชุมกลุ่มย่อย 
“การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตร 
โดยการประยุกตร์ะบบท่อกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน” 

 
 

1.  ปญัหาดา้นน ้าของต าบลตะพง 
2.  การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแลง้ 
3.  การประยกุตก์ารใชน้ ้าระหว่างโครงการของภาครฐักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
4.  การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
5.  ผลทีเ่กษตรกรไดร้บัจากการบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรดว้ยระบบท่อ 
6.  ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 

การจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อ 
ประเภทเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าส าหรบัไร่นา 
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ข้อก าหนดการจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อ 
ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าส าหรบัไร่นา 

 

 
ข้อก านดในการจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  

สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าส าหรบัไรน่า ของกรมชลประทานมดีงันี้ 
 

1. ข้อก าหนดทัว่ไป 
1.1  มพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 500 - 3,000 ไร ่
1.2  เป็นพืน้ทีท่ีร่บัน ้าไมถ่งึตามแรงโน้มถ่วงของโลก 
1.3  เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมอยูห่่างจากแหล่งน ้าทีจ่ะท าการสูบโดยประมาณไมเ่กนิ 3 กโิลเมตร 
1.4  แหล่งน ้าบรเิวณทีต่ ัง้สถานีสบูน ้าจะตอ้งมปีรมิาณน ้าไหลผ่านไมน้่อยกว่า 0.6 ลกูบาศกเ์มตร 

ต่อวนิาท ี โดยเป็นค่าเฉลีย่ในช่วงเดอืนมนีาคม ถงึพฤษภาคม ตามสถติขิอ้มลูอุทกวทิยา เพยีงพอ 
ทีจ่ะสูบน ้าใหก้บัพชืฤดูแลง้ หรอืในระยะทีฝ่นทิง้ช่วง โดยจะต้องค านึงถงึการใชน้ ้าของโครงการ
สบูน ้าดว้ยไฟฟ้าทีไ่ดจ้ดัตัง้ไปแลว้ และการใชน้ ้าเพื่อประโยชน์ดา้นอื่นๆ 

1.5 กรณแีหล่งน ้าทีเ่ป็นบงึ สระ หนองน ้าธรรมชาต ิตอ้งมคีวามจไุมน้่อยกว่า 2 ลา้นลกูบาศกเ์มตร   
ส าหรบัอ่างเกบ็น ้าจะตอ้งมนี ้าตน้ทุนเหลอืเพยีงพอ 

1.6  ระบบส่งน ้าอาจจะเป็นระบบท่อส่งน ้าหรอืคลองส่งน ้าดาดคอนกรตี แลว้แต่กรณ ี
1.7  จะตอ้งมคีวามสงูหวัน ้า (ไมร่วมการสญูเสยีจากแรงเสยีดทานภายในท่อ) ในการสบูน ้า  

ไมเ่กนิ  45  เมตร  
1.8  การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสามารถขยายเขตไฟฟ้าเขา้มายงัสถานีสบูน ้าได ้
1.9  มคีวามเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรมและดา้นเศรษฐกจิ ใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 

และไมม่ปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อสงัคม 
     1.10  ก่อนเริม่โครงการ เกษตรกรอย่างน้อย  80 %ของพืน้ทีจ่ะต้องลงนามยนิยอมปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดในการจดัตัง้สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าโดยผ่านความเหน็ชอบจากองคก์รส่วนทอ้งถิน่ 
     1.11  เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ จงัหวดัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องรบัไปดูแลในการส่งน ้า 
และบ ารงุรกัษารว่มกบัเกษตรกร ภายใน 1 ปี 
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2. ภาระหน้าท่ีของกรมชลประทาน 
2.1  ก่อสรา้งคลองส่งน ้าดาดคอนกรตี หรอืระบบท่อส่งน ้าเพื่อส่งน ้าไปยงัพืน้ทีโ่ครงการ 
2.2  จดัหา ตดิตัง้ เครือ่งสบูน ้าขบัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มอุปกรณ์เครือ่งสูบน ้า และตดิตัง้  

สายไฟฟ้าแรงต ่าพรอ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า   
     2.3  ด าเนินการและว่าจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และ
ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 
     2.4  ประชาสมัพนัธ์ เพื่อปลุกจติส านึกให้เกษตรกรและผู้น าชุมชนทราบ และรูคุ้ณค่าของ
การอนุรกัษ์ดนิ และน ้า รวมทัง้การประหยดัการใช้น ้าในการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น ้าระดบั
แปลงนาระดบัโครงการ และระดบัลุ่มน ้า 
     2.5  จดัท าคู่มอืการใชง้านและการบ ารงุรกัษาสถานีสูบน ้า พรอ้มทัง้ฝึกเจา้หน้าทีข่องเกษตรกร
ทีจ่ะปฏบิตังิานในดา้นน้ี ในระยะแรก 
     2.6  ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางดา้นวศิวกรรมและบ ารงุรกัษา ตามค ารอ้งขอของเกษตรกร 
     2.7  ก าหนดแผนการซ่อมแซมสถานีสบูน ้าใหก้ลุ่มเกษตรกรปฏบิตั ิ
 
3. ภาระหน้าท่ีของเกษตรกร 

3.1  ราษฎรรวมกลุ่มกนัรอ้งขอและลงนามยนิยอมใหด้ าเนินโครงการภายใตข้อ้ก าหนดของ 
กรมชลประทาน 
     3.2  ในระหว่างก่อสรา้ง ใหเ้กษตรกรรวมตวัเป็นกลุ่มผูใ้ชน้ ้า และยืน่เรือ่งขอจดัตัง้เป็นสหกรณ์ 
ผูใ้ชน้ ้าภายใน 1 ปี หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
     3.3  ยอมให้ใช้ที่ดนิบรเิวณที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการโดยไม่คดิค่าชดเชยที่ดิน หรอื  
ค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรยีกร้องขอคนืภายหลงัด้วย พร้อมลงลายมอืชื่อในหนังสอืยนิยอม
โอนกรรมสทิธิใ์หใ้ชท้ีด่นิ 

3.4  ตอ้งรบัภาระค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการสูบน ้าทัง้หมด 
3.5  เป็นผูบ้ ารงุรกัษาและซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ท่อส่งน ้า  ใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่อียูเ่สมอ  
3.6  พรอ้มจะให้ความร่วมมอืในการควบคุมการปิด - เปิดระบบจ่ายน ้า เพื่อให้เกษตรกร 

ผูใ้ช้น ้าไดร้บัประโยชน์ทัว่ถงึกนั และรบัค าแนะน าทางดา้นวชิาการเกษตร เพื่อใหไ้ด้ผลผลติสูงขึน้
  
4. ภาระหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

4.1  รบัมอบสถานีสูบน ้าทัง้โครงการและมเิตอร์ไฟฟ้า จากกรมชลประทานภายใน 1 ปี 
หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

4.2  ด าเนินการจดัตัง้กลุ่มผู้ใช้น ้าระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาให้เป็นสหกรณ์ผู้ใช้น ้า 
ภายใน 1 ปี หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
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     4.3  ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายภายหลงัการรบัมอบสถานีสูบน ้าไปบรหิารงาน  
ดงันี้    
           4.3.1  ค่าจา้งพนกังานสบูน ้า 
           4.3.2  ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา 
           4.3.3  สมทบค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการสบูน ้า 
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หนังสือรบัรองท่ีจะปฏิบติัตามข้อก าหนด 
การจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อ 

ประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าส าหรบัไร่นา 

 
ขา้พเจา้ผูม้รีายนามขา้งทา้ยนี้ ขอรบัรองว่าจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไข ของ

ขอ้ก าหนดในการจดัตัง้ และด าเนินการโครงการชลประทานระบบท่อ ประเภทเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าส าหรบัไร่นา มรีายละเอยีด  ดงัต่อไปน้ี 
 

ภาระหน้าท่ีของกรมชลประทาน 
1.  ก่อสรา้งคลองส่งน ้าดาดคอนกรตี หรอืระบบท่อส่งน ้าเพื่อส่งน ้าไปยงัพื้นทีโ่ครงการ 

 2.  จดัหา ติดตัง้ เครื่องสูบน ้าขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน ้า และ 
ตดิตัง้สายไฟฟ้าแรงต ่าพรอ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า   

3.  ด าเนินการ และว่าจา้งการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงู 
และตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 

4.  ประชาสมัพนัธ ์เพื่อปลุกจติส านึกใหเ้กษตรกรและผูน้ าชุมชนทราบ และรูคุ้ณค่าของ 
การอนุรกัษ์ดนิและน ้า รวมทัง้การประหยดัการใช้น ้าในการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น ้าระดบั
แปลงนา ระดบัโครงการ และระดบัลุ่มน ้า 

5.  จดัท าคู่มอืการใช้งานและการบ ารุงรกัษาสถานีสูบน ้า พร้อมทัง้ฝึกเจ้าหน้าที่ของ 
เกษตรกรทีจ่ะปฏบิตังิานในดา้นนี้ในระยะแรก 
 6.   ใหค้ าปรกึษา และแนะน าทางดา้นวศิวกรรมและบ ารุงรกัษาตามค ารอ้งขอของเกษตรกร 

7.  ก าหนดแผนการซ่อมแซมสถานีสูบน ้าใหก้ลุ่มเกษตรกรปฏบิตั ิ
 

ภาระหน้าท่ีของเกษตรกร 
1. ราษฎรรวมกลุ่มกนัรอ้งขอและลงนามยนิยอมใหด้ าเนินโครงการภายใต้ขอ้ก าหนด 

ของกรมชลประทาน 
2. ในระหว่างก่อสรา้ง ให้เกษตรกรรวมตวัเป็นกลุ่มผู้ใช้น ้า และยื่นเรื่องขอจดัตัง้เป็น 

สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าภายใน 1 ปี หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
3. ยอมใหใ้ชท้ีด่นิบรเิวณทีด่ าเนินการก่อสรา้งโครงการโดยไมค่ดิค่าชดเชยทีด่นิ หรอื 

ค่าตอบแทนใด ๆ และไมเ่รยีกรอ้งขอคนืภายหลงัดว้ย พรอ้มลงลายมอืชื่อในหนังสอืยนิยอมโอน
กรรมสทิธิใ์หใ้ชท้ีด่นิ 

4. ตอ้งรบัภาระค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการสบูน ้าทัง้หมดเป็นผูบ้ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 
คลองส่งน ้า ท่อส่งน ้า ใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่อียูเ่สมอ 
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5. พรอ้มจะใหค้วามร่วมมอืในการควบคุมการปิด - เปิดระบบจ่ายน ้าเพื่อใหเ้กษตรกร 
ผูใ้ชน้ ้าไดร้บัประโยชน์ทัว่ถงึกนั และรบัค าแนะน าทางดา้นวชิาการเกษตรเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติสงูขึน้  
 

ภาระหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
1. รบัมอบสถานีสูบน ้าทัง้โครงการและมเิตอรไ์ฟฟ้า จากกรมชลประทานภายใน 1 ปี 

หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
2. ด าเนินการจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้าระหว่างการก่อสรา้งและพฒันาใหเ้ป็นสหกรณ์ผูใ้ชน้ ้า 

ภายใน 1 ปี หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 
3. ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ้่ายภายหลงัการรบัมอบสถานีสบูน ้าไปบรหิารงาน  ดงันี้ 

               3.1  ค่าจา้งพนักงานสบูน ้า 
               3.2  ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา 
               3.3  สมทบค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการสบูน ้า 
 
                               เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั  ขา้พเจา้ทัง้หมดซึง่เป็นผูใ้ชน้ ้าจากโครงการน้ี 
ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
  
                             ลงนาม…………………………………………ผูแ้ทนเกษตรกร 
                                      (……………………………………….) 
 
                             ลงนาม…………………………………………ผูแ้ทนองคก์รส่วนทอ้งถิน่ 
                                      (……………………………………….) 
 
                             ลงนาม…………………………………………ผูแ้ทนกรมชลประทาน 
                                      (……………………………………….) 
 
                             ลงนาม…………………………………………พยาน 
                                      (……………………………………….) 
 
                             ลงนาม…………………………………………พยาน 
                                      (……………………………………….) 
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บญัชีรายช่ือเกษตรกรในการจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อ                               
สถานีสบูน ้าด้วยไฟฟ้าส าหรบัไร่นา 

 
ล าดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขทีบ่ตัร

ประชาชน/บตัรอื่นๆ 
ลายเซน็ต ์ หมายเหตุ 
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ข้อก าหนดการจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อ 
ประเภทเพ่ิมปริมาณฯต้นทุน 

 
 ขอ้ก าหนดในการจดัตัง้โครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิม่ปรมิาณน ้าต้นทุนของ
กรมชลประทาน มดีงันี้ 
 
1. ข้อก าหนดทัว่ไป 

1.1  เป็นโครงการเพิม่ศกัยภาพของแหล่งน ้าโดยจดัหาน ้าต้นทุนใหแ้ก่อ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง  ขนาดเลก็  บงึ  สระ และหนองน ้าธรรมชาต ิโดยการวางระบบท่อส่งน ้าจากแหล่งน ้า 
ไปยงัพืน้ทีเ่ป้าหมาย  การส่งน ้าจะท าไดโ้ดยใชเ้ครื่องสูบน ้าเป็นหลกั นอกจากบางพืน้ทีท่ีล่กัษณะ 
ภมูปิระเทศอ านวยอาจจะส่งน ้าไดโ้ดยใชแ้รงโน้นถ่วง (by gravity) 

1.2  การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสามารถขยายเขตไฟฟ้าเขา้มายงัสถานีสบูน ้าได ้
     1.3  มคีวามเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรมและดา้นเศรษฐกจิ ใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุน 
และไมม่ปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบต่อสงัคม 

1.4  รฐัจะจา่ยค่าชดเชยทีด่นิเฉพาะส่วนของระบบชลประทานหลกั  ไดแ้ก่ หวังานโครงการ 
สถานีสูบน ้า  แนวท่อส่งน ้าสายประทาน ไปยงัแหล่งเก็บกกัน ้าเท่านัน้ และราษฎรยนิยอมรบั 
ค่าชดเชยทีด่นิบรเิวณทีก่่อสรา้งโครงการในส่วนทีร่ฐัก าหนดใหม้กีารชดเชยค่าทีด่นิ 
 
2. ภาระหน้าท่ีของกรมชลประทาน 

2.1  ก่อสรา้งหวังานโครงการ ระบบท่อส่งน ้าสายประธาน 
2.2  จดัหา ตดิตัง้ เครือ่งสบูน ้าขบัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มอุปกรณ์เครือ่งสบูน ้า ตดิตัง้สายไฟฟ้า 

แรงต ่า พรอ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า   
     2.3  ด าเนินการและว่าจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และ 
ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 

ประชาสมัพนัธ์ เพื่อปลุกจติส านึกให้เกษตรกร และผู้น าชุมชนทราบ และรูคุ้ณค่าของ 
การอนุรกัษ์ดนิและน ้า รวมทัง้การประหยดัการใช้น ้าในการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น ้าระดบั
แปลงนาระดบัโครงการ และระดบัลุ่มน ้า 
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ภาคผนวก ค 

การจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 
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การจดัตัง้กลุ่มผูใ้ช้น ้า 
 

 
1.  ความหมายของกลุ่มผู้ใช้น ้า 

กลุ่มผูใ้ชน้ ้า หมายถงึ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี จากแหล่งน ้าขนาดเลก็ทีร่วมตวักนัเพื่อประกอบ
กจิกรรมของกลุ่ม ทีม่วีตัถุประสงคอ์ย่างเดยีวกนั และไดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรูจ้ากหน่วยงานราชการ
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้กลุ่มผูใ้ช้น ้า 
    2.1  เพื่อด าเนินการจดัสรรแบ่งปนัน ้าระหว่างสมาชกิในกลุ่มไดอ้ย่างเป็นธรรม 
    2.2  เพื่อดแูล บ ารงุรกัษาแหล่งน ้า ใหอ้ยูใ่นสภาพดแีละมปีระสทิธภิาพ 
    2.3  เพื่อเป็นตวัแทน ในการตดิต่อและประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ  
    2.4  เพื่อใหส้มาชกิเกดิความรกั หวงแหนแหล่งน ้าและกจิกรรมทีส่รา้งขึน้ 
    2.5  เพื่อใหส้มาชกิใชน้ ้าอยา่งประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสุด 
    2.6  เพื่อใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างสมาชกิ เจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั 
ในดา้นวชิาการ และกจิกรรมอื่นๆ ทัง้ในและนอกสถานที่ 
 
3.  ขัน้ตอนและวิธีการจดัตัง้กลุ่มผูใ้ช้น ้า 

ในการบรหิารจดัการน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ ต้องมกีารรวมตวัของกลุ่มผู้ใชน้ ้า เพื่อด าเนิน
กจิกรรมร่วมกนัตามความต้องการของกลุ่มฯ โดยกลุ่มฯ ต้องร่วมมอืในการจดัท ากฎ ระเบยีบ 
กตกิา และรปูแบบการใชน้ ้าอย่างทีเ่หมาะสม  ก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ดงันัน้ การจดัตัง้กลุ่มผูใ้ชน้ ้า จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ควรมขีัน้ตอนและวธิกีาร ดงันี้  
    3.1  จดัประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รบัฟงั และแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ในการพฒันาโครงการ โดยควรด าเนินการดงันี้  
 3.1.1  สอดแทรกกระบวนการเรยีนรู ้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัความจ าเป็นในด้าน
การบรหิารจดัการน ้าโดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตอ้งเขา้มามสี่วนรว่มเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.1.2  รว่มกนัพจิารณาสภาพปญัหาหรอืความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ในโครงการ
ทีจ่ะก่อสรา้งหรอืทีก่่อสรา้งแลว้พรอ้มทัง้หาวธิกีารแกไ้ขเพื่อมใิหเ้กดิขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ภายในชุมชน 
 3.1.3  การคดัเลอืกคณะกรรมการบรหิารกลุ่มผูใ้ชน้ ้าดงันี้ 
         3.1.3.1 รบัสมคัรสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้าซึง่เกดิจากความสมคัรใจ 
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         3.1.3.2 คดัเลอืกสมาชกิฯเป็นคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ และให้เลอืกสมาชกิ   
ในคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ เป็นประธานหน่ึงคนส่วนต าแหน่งอื่นๆ ใหแ้ต่งตัง้ตามระเบยีบ 
 3.1.4  ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ 
         3.1.4.1 วางกฎระเบยีบ กตกิา และขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ เกี่ยวกบัการใช้น ้า การดูแล 
บ ารงุรกัษา 
         3.1.4.2 แนะน า และควบคุมสมาชิกให้ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบ กติกา และ  
ข้อปฏบิตัิต่างๆ ที่ก าหนด 
         3.1.4.3 รายงานปญัหา และอุปสรรค ในการกระจายน ้าและการดูแลรกัษาคลองส่งน ้า
ต่อหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
         3.1.4.4 จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ และสมาชกิผูใ้ช้น ้าอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อรว่มกนัวางแผนการใชน้ ้า การดแูลและบ ารงุรกัษาแหล่งน ้า 
         3.1.4.5 ประสานงานกบัส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งและสมาชกิ  ในเรื่องของการ
บรหิารจดัการน ้า 
         3.1.4.6 ไกล่เกลีย่กรณพีพิาทในพืน้ทีแ่หล่งน ้า 
 3.1.5  บทบาทหน้าทีส่มาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้า 
         3.1.5.1 ปฏบิตักิารตามกฎ ระเบยีบ กตกิาทีก่ าหนด 
         3.1.5.2 ช่วยกนัดูแล บ ารุง รกัษาแหล่งน ้า และตรวจสภาพแหล่งน ้าและอาคาร
ประกอบเบือ้งตน้ 
         3.1.5.3 ใหข้อ้มลู ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการดแูล บ ารุงรกัษาแหล่น ้าแก่คณะกรรมการ 
บรหิารกลุ่มฯ 
 
4.  แนวทางการพฒันาให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ามีความเข้มแขง็ 
    4.1 ฝึกอบรม โดยหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหก้ารส่งเสรมิ 
สนับสนุน กลุ่มผู้ใช้น ้าเขา้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดูงานในการดูแลบ ารุงรกัษาแหล่งน ้า หรอื
เรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการน ้า 
    4.2  การจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 
 4.2.1  ก าหนดกิจกรรมพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น ้า
ในแต่ละพื้นที่ เช่น การท าประมงน ้าจดื การท าการเกษตร และการท าอุตสาหกรรมในครวัเรอืน  
เพื่อหาแนวทางส่งเสรมิใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ามรีายไดจ้ากผลผลติ 
 4.2.2  ก าหนดกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การก าจดัวชัพชื ปรบัปรุงภูมทิศัน์  
การปลกูตน้ไม ้การท าความสะอาดบรเิวณแหล่งน ้า เป็นตน้ 
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 4.2.3  ก าหนดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความสามคัคขีองกลุ่มผูใ้ชน้ ้า โดยการใชว้ฒันธรรม 
ประเพณทีอ้งถิน่ในวนัส าคญั เช่น วนัอนุรกัษ์พฒันาแม่น ้า คู คลองวนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง 
สบืชะตาน ้า เป็นตน้ 
 
5.  แนวทางปฏิบติังาน 
    5.1  การท าแผนปฏบิตังิาน  เป็นแผนงานทีท่ าขึน้เพื่อก าหนดว่าในแต่ละรอบปี กลุ่มผูใ้ชน้ ้า
จะมีกิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด จะต้องเตรียมการและติดต่ อประสานงานกับบุคคล หรือ
หน่วยงานใดบ้าง  จงึจะช่วยใหค้ณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ มคีวามชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้ 
ซึง่แผนปฏบิตังิานจะตอ้งมกีารประชุมของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ  รว่มกนัจดัท าขึน้ 
    5.2  การจดัท ากฎ ระเบยีบ กตกิา เพื่อใหม้คีวามศกัดิส์ทิธิ ์ตอ้งมอีงคป์ระกอบดงันี้ 

5.2.1  สมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้ามสี่วนรว่มในการร่างกฎ ระเบยีบ กตกิา และลงมตริว่มกนั 
5.2.2  บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และมวีธิกีารปฏบิตัอิยา่งชดัเจน 
5.2.3  สามารถบงัคบัใชใ้หม้ผีลในทางปฏบิตัไิดอ้ย่างเสมอภาค 

    5.3  ขัน้ตอนการจดัท ากฎ ระเบยีบ  กตกิา  
 5.3.1  ประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อร่างกฎ ระเบยีบ 
กตกิา 
 5.3.2  จดัประชุมใหญ่สมาชกิกลุ่มผู้ใช้น ้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชกิ
กลุ่มผูใ้ชน้ ้าพจิารณาร่างกฎ ระเบยีบ กตกิา และลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ 2 ใน 3 ของสมาชกิทัง้หมด  
 5.3.3  จดัท ารายงานการประชุม กฎ ระเบยีบ กตกิา แจง้ใหส้มาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้าทราบทัว่กนั  
โดยลงลายมอืชื่อรบัทราบ 
 
6.  การติดต่อประสานงาน 
    การติดต่อประสานงานอย่างสม ่าเสมอ  ระหว่างคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น ้ า กับ
หน่วยงานของทางราชการต่างๆ ในทอ้งถิน่ จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั ส่งผลใหไ้ดร้บั
ความรว่มมอืและการช่วยเหลอื  ในการท างานจงึควรมกีารจดัระบบการประสานงาน ดงันี้ 
     6.1  ควรมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่มผูใ้ชน้ ้า และเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งร่วมกนั
อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
    6.2  คณะกรรมการและสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ ้า  ควรมกีารพบปะหารอืกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
    6.3  คณะกรรมการบรหิารกลุ่มผู้ใช้น ้า ควรมกีารจดัประชุมใหญ่เป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อชีแ้จงแผนการใชน้ ้าประจ าปีและผลการด าเนินกจิกรรมของกลุ่มทีผ่่านมา 
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7.  การประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การประชุมที่ดี  คือ การเข้าร่วมกันแสดงความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อหาข้อยุติ
อยา่งเหมาะสม  ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ อนัจะน ามาซึง่ความสามคัคี
ในกลุ่มสมาชกิ  
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ภาคผนวก ง 

งานพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ 
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งานพฒันาแหล่งน ้า 
 

 
 งานพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ เป็นงานปรบัปรุงแหล่งน ้าธรรมชาตเิพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ของประชาชนในพืน้ที ่งานดงักล่าวสามารถก่อสรา้งกระจายไปในทอ้งถิน่ทีห่่างไกล และทุรกนัดาร
ได้เกือบทุกท้องที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ทีข่าดแคลนน ้าใชใ้นกจิกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม น ้าอุปโภคบรโิภค โดยเฉพาะในฤดูแลง้ 
ซึ่งการก่อสรา้งงานดงักล่าว จะได้เร่งรดัการก่อสรา้งขึน้ตามที่ประชาชนรอ้งขอ หรอืปรบัปรุง
ซ่อมแซมงานเดมิทีร่าษฎรไดก่้อสรา้งไวใ้หค้งทนถาวร 
 งานพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ แบ่งออกไดห้ลายประเภท ได้แก่ สรา้งอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 
ขดุลอกหนอง ค ูคลอง และบงึธรรมชาต ิสรา้งสระเกบ็น ้า สรา้งฝายน ้าลน้ ระบบคลองส่งน ้า และ
ระบบสบูน ้า ขดุบ่อน ้าบาดาล และระบบประปา 
 
งานสร้างอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 
 อ่างเก็บน ้า คอื บรเิวณที่ต ่าทีน่ ้าไหลจากร่องน ้า หรอืล าน ้าตามธรรมชาตมิารวมตวักนั 
โดยสรา้งเขื่อนปิดกัน้ระหว่างหุบเขา หรอืเนินเขาสูง จนเกดิเป็นแหล่งเกบ็น ้าทีม่ขีนาดต่างๆกนั 
งานอ่างเก็บน ้าเป็นงานที่ใช้งบประมาณการก่อสรา้งที่สูงกว่าการก่อสรา้งงานพฒันาแหล่งน ้า
ประเภทอื่นๆ ดงันัน้ ต้องพจิารณาความเหมาะสมในการก่อสรา้ง ประกอบดว้ย แหล่งน ้าต้นทุน 
ลกัษณะภูมปิระเทศ และสภาพธรณีวทิยา ความต้องการใช้น ้า และการน าน ้าไปใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าการลงทุน มบีุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถด าเนิน
โครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม และมกีารจดัท าแผนการจดัสรรน ้า และการบ ารุงรกัษา
โครงการทีถู่กตอ้ง 
 
งานขดุลอกหนอง ค ูคลอง และบงึธรรมชาติ 
 งานขดุลอกหนอง ค ูคลอง และบงึธรรมชาต ิเป็นงานทีด่ าเนินการเพื่อลดตะกอนทอ้งน ้า 
ส่งผลให้การไหลเวยีนของน ้าเข้าออกหนองบงึธรรมชาติมขีนาดเล็ก สามารถใช้แรงงานจาก
ประชาชนในพื้นทีช่่วยกนัด าเนินการได ้แต่กรณีทีห่นอง คู คลอง และบงึธรรมชาตมิขีนาดใหญ่ 
จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรกลเขา้ด าเนินการ 
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งานสร้างสระเกบ็น ้า 
 สระเกบ็น ้า เป็นแหล่งกกัเกบ็น ้าฝน น ้าท่า หรอืน ้าที่ไหลออกมาจากดนิ ดว้ยการขุดดนิ
ใหเ้ป็นสระส าหรบัเกบ็ขงัน ้า โดยมขีนาดความยาว ความกวา้ง และความลกึของสระตามจ านวน
ทีต่อ้งการจะเกบ็น ้าไวใ้ชง้าน หรอืตามขนาดพืน้ทีท่ีส่ามารถเอือ้อ านวยต่อการสรา้งสระเกบ็น ้าได ้
ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามจุน้อย นิยมสรา้งในท้องที่ซึ่งไม่มลี าน ้าธรรมชาต ิหรอืสภาพภูมปิระเทศไม่
เอื้ออ านวยใหท้ าการก่อสรา้งอ่างเก็บน ้า และทีก่กัเก็บน ้าประเภทอื่น รูปแบบของการสรา้งสระ
เกบ็น ้าเป็นการจดัหาน ้าผวิดนิใหก้บัการเกษตรกรรม และเพื่อเกบ็ไวใ้ชอุ้ปโภคบรโิภคในฤดแูลง้ 
 
งานสร้างฝายน ้าล้น 
 งานสรา้งฝายน ้าลน้ เป็นงานก่อสรา้งอาคารทดน ้าประเภทหนึ่งในล าน ้าธรรมชาต ิโดยปกติ
สามารถสรา้งฝายปิดกัน้ล าน ้าธรรมชาตไิดทุ้กแห่งตามทีต่้องการ ล าน ้าที่มนี ้าไหลมาอย่างเพยีงพอ 
และค่อนขา้งสม ่าเสมอตลอดฤดกูาลเพาะปลกู ฝายจะช่วยทดน ้าในช่วงทีไ่หลมาน้อย และมรีะดบั
ต ่ากว่าตลิ่งให้สูงขึ้นจนสามารถผันน ้าส่งเข้าคลองส่งน ้า เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 
งานระบบคลองส่งน ้า 
 คลองส่งน ้า เป็นทางน ้าส าหรบัน าน ้าจากแหล่งน ้า ซึ่งเป็นต้นน ้าของโครงการชลประทาน
ไปยงัพื้นที่เพาะปลูกได้ทัว่ถงึด้วยคลองต่างๆที่มใีนเขตโครงการชลประทานนัน้ คลองส่งน ้า
แต่ละสาย จะมขีนาดใหญ่ หรอืเล็ก ยาว หรอืสัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่เพาะปลูก
ที่คลองสายนัน้ๆควบคุมอยู่ และจ านวนคลองส่งน ้าทัง้หมดก็จะขึ้นอยู่ก ับขนาดของพื้นที่
ชลประทานในเขตโครงการนัน้ดว้ย 
 คลองส่งน ้าทีเ่ริม่ต้นจากแหล่งน ้าทีต่้นน ้าของโครงการชลประทานเรยีกว่า “คลองส่งน ้า
สายใหญ่” เป็นคลองส าหรบัน าน ้าไปใชใ้นเขตโครงการทัง้หมด จงึมขีนาดใหญ่กว่าคลองส่งน ้า
สายอื่น โครงการชลประทานแต่ละแห่งอาจมคีลองส่งน ้าสายใหญ่ไดห้ลายสาย ทัง้นี้ ย่อมแลว้แต่
ขนาด และขอบเขตของโครงการทีก่ าหนดไว ้ในกรณีทีจ่ะส่งน ้าผ่านเขื่อนกกัเกบ็น ้าเขา้คลองส่งน ้า
โดยตรง คลองส่งน ้าสายใหญ่จะต่อจากปลายท่อปากคลองส่งน ้าทา้ยเขื่อนกกัเกบ็น ้า ส่วนโครงการ
เขื่อนทดน ้าจะสร้างคลองส่งน ้าสายใหญ่ต่อจากบรเิวณท้ายประตู หรอืท่อปากคลองส่งน ้า
ซึง่สรา้งอยูห่น้าเขือ่นทดน ้าออกไป 
 คลองส่งน ้าทีส่รา้งแยกจากคลองส่งน ้าสายใหญ่จะมขีนาดเลก็ลงมา เรยีกว่า “คลองซอย” 
ซึง่ท าหน้าทีน่ าน ้าส่งไปยงัพืน้ทีเ่พาะปลูกบรเิวณสองฝ ัง่ของคลองนัน้ คลองส่งน ้าสายใหญ่อาจมี
คลองซอยออกไปได้หลายสายตามความเหมาะสม คลองส่งน ้าที่สรา้งแยกจากคลองซอยจะมี
ขนาดเล็กลงไปอีก เรยีกว่า “คลองแยกซอย”  การมคีลองแยกซอยเพิม่ขึ้นจะท าให้ส่งน ้าได้
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แพร่กระจายทัว่ทัง้เขตโครงการดขีึน้ ซึ่งคลองซอยสายหนึ่ง อาจมคีลองแยกซอยได้หลายสาย 
และทีค่ลองแยกซอยอาจมคีลองส่งน ้าขนาดเลก็ๆเป็นคลองแยกซอย แยกออกไปอกีกไ็ด ้
 คลองส่งน ้าทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นคลองส่งน ้าสายใหญ่ คลองซอย หรอืคลองแยกซอย 
จะมแีนวคลองไปตามพืน้ทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณทีจ่ะส่งน ้าใหเ้สมอ เพื่อทีว่่าเมือ่ส่งน ้าออกจากคลองแลว้ 
จะได้ไหลลงสู่ที่ต ่าได้สะดวก และทัว่ถงึ คลองส่งน ้าสายใหญ่เป็นคลองส่งน ้าสายประธาน จงึมี
แนวลดัเลาะไปตามชายเนิน ส่วนคลองซอย และคลองแยกซอยจะมแีนวไปตามสนัเนิน ท าให้
คลองซอย และคลองแยกซอยทุกสายสามารถส่งน ้าใหพ้ืน้ทีท่ ัว่ไปส่วนใหญ่ได ้ซึง่จ านวนพืน้ทีส่่งน ้า
ทัง้หมดของโครงการชลประทานจะเป็นผลรวมของพืน้ทีส่่งน ้าจากคลองซอย และคลองแยกซอย
ทัง้หมด กบัพืน้ทีส่่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่  
 คลองส่งน ้าที่สร้างผ่านพื้นที่ดิน ซึ่งน ้าร ัว่ซึมได้น้อย จะสร้างเป็นคลองดินธรรมดา  
เพราะมรีาคาถูก แต่ถ้าสร้างในภูมปิระเทศที่มดีนิเป็นดนิปนทรายจะท าให้มนี ้าร ัว่ซมึ ซึ่งสูญหาย 
ไปจากคลองมาก จ าเป็นต้องหาวธิกีารป้องกนัไม่ใหน้ ้าสูญหารไปจากคลอง เช่น ดาดคลองดว้ย
คอนกรตี เป็นตน้ 
 
งานระบบท่อส่งน ้า 
 งานระบบท่อส่งน ้า เป็นระบบการส่งน ้าอกีวธิหีนึ่งนอกจากการส่งน ้าดว้ยระบบคลองส่งน ้า 
ระบบการส่งน ้าท าโดยเพิม่ความดนัให้น ้าสามารถไหลไปตามท่อส่งน ้าในปรมิาณที่ต้องการ  
ปรมิาณน ้าจะมากหรอืน้อยจะขึ้นอยู่กบัขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ  ระดบัความสูงจาก
แหล่งน ้าตน้ทุน ความสามารถในการสบู และส่งน ้าของเครือ่งสบูป ัม๊ 
 
งานระบบสบูน ้า 
 งานระบบสูบน ้าเป็นการตดิตัง้เครื่องจกัรกลเพื่อเพิม่แรงดนัให้กบัน ้า สามารถไหลผ่าน
ระบบท่อส่งน ้า หรอืคลองส่งน ้าเพื่อกระจายน ้าเขา้สู่พืน้ทีไ่ด ้งานระบบสูบน ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ งานระบบสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า งานระบบสูบน ้าดว้ยน ้ามนั งานระบบสูบน ้าดว้ยกงัหนัลม และ
งานระบบสบูน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
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           ตารางท่ี ค -1  ขอ้ด ีและขอ้เสยีในแต่ละชนิดของงานพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ 
 

ชนิดของงานพฒันา                
แหล่งน ้าขนาดเลก็ 

ข้อดีของระบบ ข้อเสียของระบบ หมายเหตุ 

1. งานสร่างอ่างเกบ็น ้า   - สามารถกกัเกบ็น ้าไดใ้นปรมิาณมาก   - ใชพ้ืน้ทีจ่ านวนมาก   - กรณีทีเ่ป็นอ่างเกบ็น ้าดว้ยการ 

ขนาดเลก็   - ช่วยลดการไหลหลากของน ้า   - ราคาสงู ผนัน ้าจากแหล่งน ้าอื่นตอ้งมรีะบบ 

   - เป็นแหล่งเตมิน ้าทีส่ าคญั   - มกีารสญูเสยีจากการระเหย และการซมึ สบูน ้า และระบบท่อสง่น ้า 

    

2. งานขดุลอกหนอง ค ูคลอง   - มคี่าใชจ้่ายไม่สงู และสามารถใชแ้รงงาน   - เพิม่ปรมิาณกกัเกบ็ไดน้้อย  

และบงึธรรมชาต ิ จากประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้   - เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ จ าเป็นตอ้ง  

  ปรบัปรุงทอ้งน ้าบ่อยครัง้  

    

3. งานสรา้งสระเกบ็น ้า   - ใชง้านสะดวก   - ปรมิาณกกัเกบ็น ้าขึน้อยู่กบัขนาดของสระ   - ไม่สามารถก่อสรา้งได ้

   - ก่อสรา้งไดง้่าย สว่นใหญ่จะมปีรมิาณน้อย ในบางพืน้ที ่เช่น พืน้ที ่ทีด่นิมกีาร 

    - จ าเป็นตอ้งมรีะบบสบูน ้า และระบบท่อ ซมึน ้าสงู หรอืพืน้ทีท่ีม่ปีญัหา 

    - มกีารสญูเสยีจากการระเหย และการซมึ ดนิเคม็ 
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ตารางท่ี ค -1  (ต่อ) 
    

ชนิดของงานพฒันา                
แหล่งน ้าขนาดเลก็ 

ข้อดีของระบบ ข้อเสียของระบบ หมายเหตุ 

4. งานสรา้งฝายน ้าลน้ กรณีฝายแมว้ กรณีฝายแมว้  

   - ก่อสรา้ง และรือ้ถอนไดง้่าย เนื่องจาก   - ตอ้งการการบ ารุงรกัษามากกว่าฝาย  

 วสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งเป็นวสัดุทีห่าไดใ้นพืน้ที ่ ชนิดอื่น  

    - มปีรมิาณกกัเกบ็น ้าน้อย  

 กรณีฝายหนิและคอนกรตี กรณีฝายหนิและคอนกรตี  

   - มคีวามทนทานมากกว่าฝายแมว้ และ   - มคี่าใชจ้่ายสงูกว่าฝายแมว้  

 ตอ้งบ ารุงรกัษาน้อยกว่าฝายแมว้   

 กรณีฝายยาง กรณีฝายยาง  

   - ตดิตัง้ และรือ้ถอนไดง้่าย   - ดว้ยขนาดทีเ่ท่ากนั ราคาจะแพงทีส่ดุ  

   - สามารถระบายตะกอนดา้นหน้าฝายได ้   

    

5. ระบบคลองสง่น ้า   - สง่น ้าไดง้่าย ไมต่อ้งการเจา้หน้าที ่   - ตอ้งการแหล่งน ้าตน้ทุน   - มปีญัหาการแยง่น ้าจาก 

 ดแูลมาก   - มกีารสญูเสยีจากการระเหยและการซมึ  คนในพืน้ที ่

  กรณีทอ้งน ้าดาดคอนกรตี  

  การสญูเสยีจากการซมึจะน้อย  
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          ตารางท่ี ค -1  (ต่อ) 
 

ชนิดของงานพฒันา                
แหล่งน ้าขนาดเลก็ 

ข้อดีของระบบ ข้อเสียของระบบ หมายเหตุ 

5. ระบบคลองสง่น ้า    - เป็นระบบทีค่่อนขา้งใหญ่ใชพ้ืน้ทีม่าก  

    - ไม่เหมาะกบัพืน้ทีท่ีไ่ม่สม ่าเสมอ  

6. งานระบบท่อสง่น ้า   - ใชพ้ืน้ทีน้่อย   - มคี่าใชจ้่ายเริม่ตน้สงู  

   - ไม่มกีารสญูเสยีจากการระเหย   - ตอ้งการแหล่งน ้าตน้ทุน  

  และการซมึ   - ในบางพืน้ทีจ่ าเป็นตอ้งมรีะบบสบูน ้า  

   - สามารถสง่น ้าไดใ้นบรเิวณทีต่อ้งการ   

    

7. งานระบบสบูน ้า กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า  

   - สามารถสบูน ้าในปรมิาณทีส่งูมากได ้   - ตอ้งการไฟฟ้า  

    - มมีลพษิทางเสยีง  

 กรณีสถานีสบูน ้าใชน้ ้ามนั กรณีสถานีสบูน ้าใชน้ ้ามนั  

   - สามารถน าไปใชใ้นพืน้ทีท่ีไ่มม่ไีฟฟ้าได ้   - ตอ้งการถนนทีด่พีอทีจ่ะสามารถ  

  น าเครื่องมอืเขา้ท างานได ้  

    - เกดิมลพษิทางอากาศ และเสยีง  

    - ปรมิาณการสบูขึน้อยู่กบัก าลงัของ  

  เครื่องยนต ์  
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ตารางท่ี ค -1  (ต่อ) 
    

ชนิดของงานพฒันา                
แหล่งน ้าขนาดเลก็ 

ข้อดีของระบบ ข้อเสียของระบบ หมายเหตุ 

7. งานระบบสบูน ้า กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยกงัหนัลม กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยกงัหนัลม  

   - ไม่มคี่าใชจ้่ายในระยะยาว   - ตอ้งการความเรว็ลมในระดบัหนึ่ง และ  

   - ไม่มมีลพษิทางอากาศ และเสยีง ปรมิาณน ้าทีส่บูไดจ้ะขึน้กบัความเรว็ลม  

    - มคี่าใชจ้่ายในสว่นของตวักงัหนั  

 กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ กรณีสถานีสบูน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์  

   - ไม่มคี่าใชจ้่ายในระยะยาว   - มคี่าใชจ้่ายเริม่ตน้สงู  

   - ไม่มมีลพษิทางอากาศ และเสยีง   - สบูน ้าไดป้รมิาณน้อย  
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