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ปการศึกษา 2559 

 

บทคัดยอ 

 

 งานวิจัย เรื่องความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว จังหวัด สุพรรณบุรี นี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสังเกตแบบมีสวน

รวม และสัมภาษณเชิงลึก แลวนํามาวิเคราะหดวยเครื่องมือ content analysis  เพื่อวิเคราะหหาผล

ความยั่งยืน   และปจจัยความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา  โดย

มี วัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาความยั่งยืนของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา

ของเข่ือนกระเสียว  

 2. เพื่อหาปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร 

จัดการน้ําของเข่ือนกระเสียว 

                  3. เพ่ือศึกษา ปญหาอุปสรรค ของการมีสวนรวมภาคประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า 

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับ

การบริหารจัดการน้ําเพื่อใชในภาคการเกษตรใหแกหนวยงานอื่นๆ  ท่ีมีลักษณะงานคลายกับกรณี 

ศึกษานําไปปฏิบัติ  
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ผลการวิจัยพบวา  

 

  ผลของความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1. ไมมีความขัดแยงระหวางชาวนาและชาวไรออย  ภาคอุตสาหกรรม  โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษากระเสียว การประปาภูมิภาค  และมีกิจกรรมทํารวมกันอยางตอเนื่อง  

 2. ยังมีการรวมคิดรวมทํา (Collaboration) มีการประชุมแผนการใชน้ํา ประชุมขอ

สนับสนุนการใชน้ํารวมกับคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว รวมกําจัดวัชพืชใน

คลองชลประทาน 

 3. มีการตอยอดจัดกิจกรรมตาง ๆ การประชาสัมพันธ  ถามตอบปญหาเรื่องน้ําทาง

รายการวิทยุ และกิจกรรมอื่นๆ  

 4. การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม  มีการประชุมแผนการใชน้ํา  ขอสนับสนุนน้ํา  และ

เชิญกลุมผูใชน้ําทุกกลุมเขารวม  ทุกกลุมผูใชน้ําสามารถเสนอแผนการใชน้ํา เสนอการขอสนับสนุนน้ํา

ไดในท่ีประชุม ถามีเหตุผลสมควร ท่ีประชุมก็อนุมัติใหตามท่ีเสนอ   

 ปจจัยความสําเร็จของความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร

จัดการน้ํา กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว จังหวัด สุพรรณบุรี  มาจาก 3 ประการสําคัญ  

                  1. บทบาทผูบริหารกรมชลประทาน การผลักดันนโยบายการมีสวนรวมของประชาชน

ดานบริหารจัดการน้ําอยางตอเนื่อง  โดยมีกองสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนเปนหนวยงานท่ีนํา

นโยบายไปปฏิบัติรวมกับชลประทานในพื้นท่ี 

  2. บทบาทชลประทานในพื้นท่ี เจาหนาท่ีชลประทานในพื้นท่ีเปนผูประสานงาน

เครือขาย  มีการอบรมดานเครือขายมาโดยเฉพาะกับกองสงเสริมการมีสวนรวม กรมชลประทาน มี

การพบปะกลุมผูใชน้ําและเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ  เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

  3. บทบาทภาคีเครือขายและภาคประชาชน กลุมผูใชน้ําคือภาคีเครือขายและภาค

ประชาชน   มีการรวมคิดรวมทํากับชลประทานในพื้นท่ี  ภาคีเครือขายและภาคประชาชนมีความ

พอใจในการรวมคิดรวมทํา 

 

คําสําคัญ: ความยั่งยืน, การมีสวนรวมภาคประชาชน, การบริหารจัดการน้ํา, การรวมคิดรวมทํา 
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ABSTRACT 

 

 The Sustainability of Public Participation in Water Management, Case 

Study of Krasiew Dam in Suphanburi Province is a qualitative research which participant 

observation and in - depth interviews, content analysis to the outcomes of the 

sustainability and identify key success factors of public Participation in water 

management. The objectives of the research are inclusive of  

                 1. Study  the  sustainability of  public Participation in  the  water 

management of Krasiew Dam. Suphanburi Province 

                 2. Identify  key  success factors  of  the  sustainability  of  public 

Participation in the water management of Krasiew Dam, Suphanburi Province 

 3.  Analyze issues and barriers that blocks public Participation in water 

management  
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                 4. Propose  and  recommend  approaches  to  promote  the 

sustainability of  public Participation in water management in the agricultural sector 

for public organizations that share similar cases / issues  

The research results revealed that :  

 The outcomes of the Sustainability of Public Participation in Water 

Management, Case study: Krasiew Dam, Suphanburi Province are inclusive of  

 1. No conflict between rice farmers against sugar cane farmers  and 

industry and  Krasiew Dam’s Water Delivery and Maintenance project and Danchang 

provincial waterworks authority and there have been activities that they jointly 

participate on regular basis.  

 2. Continuous meetings and collaboration between the public sector 

and the Krasiew Project’s Irrigation Management Committee in the water management 

planning, request for support on water usage/ consumption and collaboration in weed 

eradication in the watercourse/ waterway  

 3. Build on the public relations activities (PR), questions-and-answers 

(Q&A) sessions about water via radio channels and many activity coordination 

                 4. Ensure  fair  allocation  and  distribution  of  water  via water usage 

planning and request   for supports on water. It is necessary to ensure that all water 

users participate in meeting and are able to propose water usage plan and request 

for supports on water.  If  the  plan and request are sensible, the committee will 

approve the plan 

 The result of the survey suggests that there are three key success factors 

comprising of  

 1. The leadership of the Royal Irrigation Department of Thailand (RID) 

constantly drive the policy to involve public sector in local water management, with 

the implementation co-led by the central’s Public Participation Promotion Division 

and local Irrigation offices  

                 2. The well-trained local irrigation officers effectively coordinate with 

public networks. These officers are trained by RID ’ s central Public Participation 
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Promotion Division. Contributions from the local Irrigation officers to public comprise 

of The local irrigation officers regularly meet with farmers to educate about the 

irrigation and water management.  

 3. There are good collaborations between network partners and public 

sector in local irrigation; network partners and public sector  satisfied collaboration 

 

Keywords: Sustainability, Public Participation, Water Management, collaboration  
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เรื่อง รวมท้ังญาติ  และผูมีพระคุณทุกทาน 

 

 

 

 

 

 

 นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช  

 

  

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(7) 

 

สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (1) 

 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ (6) 

 

สารบัญตาราง (10) 

 

สารบัญภาพ (11) 

 

บทท่ี 1 บทนํา 1

  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 6 

1.3 คําถามการวิจัย 6 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 6 

1.5 ประโยชนของงานวิจัย 7 

1.6 วิธีการศึกษาวิจัย 7 

1.7 นิยามศัพท 8 

 

บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   10

  

2.1 สวนท่ี 1 การมีสวนรวมของประชาชน   10 

2.2 สวนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 41 

2.3 สวนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 56 

2.4 สวนท่ี 4 กรอบแนวคิด 62 

 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(8) 

 

บทท่ี 3 ขอมูลโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี            64 

            

3.1 ท่ีมาของโครงการ 64 

3.2 ขอมูลระบบชลประทาน 64 

3.3 ผูท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 66 

3.4 ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว    66 

3.5 การปรับปรุงการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม                    67 

3.6 รูปแบบการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม 73 

3.7 หนาท่ีของคณะกรรมการจัดการชลประทาน  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา         74 

     กระเสียวและคณะกรรมการแตละภาคสวน                        

3.8 ผลการดําเนินงานในท่ีผานมาของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว             77 

จังหวัดสุพรรณบุรี   

           3.9ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ํา                 80 

                และบํารุงรักษากระเสียว ต้ังแตป 2546 - 2553      

   

บทท่ี 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล                                                                         89 

 

           4.1 ผลของความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา          89 

4.1.1 การไมมีความขัดแยง                                                               89 

4.1.2 การรวมคิดรวมทํา(Collaboration)                                             94 

4.1.3 การกิจกรรมดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง                                           96 

4.1.4 การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม                                                     99 

           4.2 ปจจัยความสําเร็จของความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร       101 

 จัดการนํ้า    

4.2.1 บาทบาทผูบริหารกรมชลประทาน                                              101 

4.2.2 บทบาทของโครงการชลประทานในพื้นท่ี                                       106 

4.2.3 บทบาทของเครือขายและภาคประชาชน                                       107 

            4.3 ปญหาและอุปสรรค                                                                          111 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(9) 

 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                                                                 113 

  

5.1  สรุปผลวิจัย                                                                                    113 

 5.2  ขอเสนอแนะ                                                                                  116 

 

รายการอางอิง                                                                                                 119 

 

ภาคผนวก                                                                                       123 

 
 

ภาคผนวก ก ขอมูลรายช่ือผูใหสัมภาษณ                                                        124 

ภาคผนวก ข อัตรากําลังฝายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน                        125 

                 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา กระเสียว จังหวัด สุพรรณบุรี 

ภาคผนวก ค  แบบสอบถามเรื่องความเขมแข็งดานตางๆ                                     126 

 

ประวัติผูเขียน                                                                                                  136 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(10) 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หนา 

2.1  เปรียบเทียบความแตกตางการพูดคุยในลักษณะถกเถียงกับการสนทนาแลกเปล่ียน         40 

ความคิดเห็น  

3.1  แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560- 2564                                               102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(11) 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี หนา 

2.1 แสดงการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักและกลยุทธการนําเขาสู          21 

     กระบวนการมีสวนรวม 

2.2 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ            24 

3.1 ข้ันตอนการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน                     70 

3.2 ลําดับองคการพัฒนาองคกรผูใชน้ํา              71 

3.3 ข้ันตอนการจัดต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)            72 

3.4 ข้ันตอนการยกระดับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน                73 

3.5 ข้ันตอนการดําเนินงานอาสาสมัครชลประทาน             74 

3.6 แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ํา             75 

   โดยคณะกรรมการจัดการชลประทานและองคกรผูใชน้ําชลประทาน           

3.7 การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว        77 

3.8 การประชุมของสมาชิกผูใชน้ําชลประทาน             80 

3.9 องคประกอบของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว 81 

3.10 โครงสรางคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว        82 

3.11 การรวมตัวของกลุมผูใชน้ําชลประทานในเขตโครงการฯ             83 

3.12 การประสานงานระหวางกลุมผูใชน้ํา อบต. และชลประทานเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม        84 

3.13  การแกไขปญหาน้ําเสียท่ีเกิดจากบริษัทไทย อะไกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)         85 

3.14  การรวมประชุมเพื่อแกไขปญหาของชมรมชาวไรออย            86 

3.15  การรวมกันติดต้ังทอกาลักน้ําของกลุมผูใชน้ํา             86 

3.16  การจัดงานรวมพลคนรักษน้ํากระเสียว             87 

3.17 การประชาสัมพันธของคณะกรรมการชลประทาน            88  

3.18 การพรองน้ําจากอางเก็บน้ํากระเสียว              88 

3.19 ความสามัคคีระหวางเกษตรกร เจาหนาท่ีชลประทาน และหนวยงาน           89 

4.1 รายงานสรปุผลการดําเนินการขจัดขอรองเรียน              93 

     ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2560 

4.2 การช้ีแจงสถานการณน้ําใหแกกลุมผูใชน้ํา             94 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

(12) 

 

4.3 กิจกรรมรวมพล คนรักษน้ํา จะจัดงานดังกลาวทุก ๆ ป            94 

4.4 การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา (1/2)                    95 

4.5 การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา (2/2)           96 

4.6 การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการกําจัดวัชพืช            96 

4.7 การไปดูงานคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว           97 

4.8 กิจกรรมตอยอด การมีสวนรวมภาคประชาชน (1/2)                               98 

4.9 กิจกรรมตอยอด การมีสวนรวมภาคประชาชน (2/2)            98 

4.10 การต้ังกลุมไลนเพื่อการส่ือสารดานการบริหารจัดการน้ํา เข่ือนกระเสียว              99 

4.11 การจัดรายการวิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธเรื่องการบริหารจัดการน้ํา         100 

      เข่ือนกระเสียว 

4.12 เว็บไซด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว           101 

4.13 ผูอํานวยการกองแผนงาน ติดตามโครงการประชารัฐ เกษตรแปลงใหญ         105 

      โครงการกระเสียว        

4.14 แนวทางการขยายผลโครงการกระเสียว เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560         106 

4.15 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน        108 

4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว         109 

       สมัยวิสามัญ (1/3)  

4.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว          110 

       สมัยวิสามัญ (2/3) 

4.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว          111 

       สมัยวิสามัญ (3/3) 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

                                                                              

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ตอนยุคสมัยกอนนั้น  แมน้ําลําคลองมีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก รวมท้ัง

ใชน้ํา  เพื่ออุปโภค - บริโภค  หรือการใชแมน้ําเปนทางสัญจรคมนาคมดวย  เนื่องจากเมื่อกอนทาง

คมนาคม  ถนนหนทางไมสะดวกอยางเชนปจจุบัน  มีการใชเรือเปนหลักในการเดินทางมาต้ังแตสมัย

สุโขทัยก็วาได  รวมท้ังยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว  ทรงใชเรือพระท่ีนั่งในการเสด็จประพาสตน เปนการเสด็จเพื่อทรงพักผอนพระราชอิริยาบถ 

และพระองคยังเสด็จทางเรือเพื่อตรวจราชการตามหัวเมืองตางๆ0

1  

 งานชลประทานในประเทศไทยมีการพัฒนาการอยางตอเน่ือง  โดยเร่ิมตนอยางจริงจังใน 

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ัง กรมคลอง 

เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2445  โดยมีนายโฮมัน วันเดอร ไฮเด  เปนเจากรมคลอง  ทําหนาท่ีดูแล 

ปรับปรุง ทะนุบํารุงคลองตาง ๆ  เพื่อแกไขปญหาเรื่องการจัดการน้ํา  เชน การขุดลอกคลอง  การขุด

คลองข้ึนมาใหม  เปนตน และตอมาเปล่ียนเปน กรมทดน้ํา  โดยมีการกอสรางโครงการชลประทาน

ขยายออกไปท่ัวทุกภาค  ท้ังภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   แมน้ําใน

ประเทศไทย  ถาแบงตามลุมน้ําหลักๆท่ีสําคัญ  ประกอบดวย 25 ลุมน้ําดวยกัน  อาทิเชน ปง วัง ยม 

นาน  เจาพระยา  เปนตน  และลุมน้ําหลักก็ยังประกอบดวยลุมน้ําสาขาตาง ๆ อีกมากมาย  โดยลุม

น้ําหรือแมน้ําแตละสายใชในสัญจรคมนาคม  ใชในการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การอุปโภค - 

บริโภคเปนหลัก  เพื่อมาหลอเล้ียงในทุก ๆ สวน  เพราะน้ําเปนส่ิงสําคัญ  ดังคําท่ีวา  น้ําคือชีวิต

นั่นเอง  หรือแมกระท่ังการบริหารน้ํา  เพื่อจายน้ําใหหลอเล้ียงระบบนิเวศนใหคงอยู  โดยใชน้ําหลอ

เล้ียงในแมน้ําไมใหตล่ิง  คันดิน ของแมน้ําลําคลองพังทลายเสียหาย  ใหสัตวน้ําพืชน้ําดํารงชีวิตอยูได  

ไมใหเปนพื้นดินแหงแลงจนแตกระแหง  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมางานกอสรางโครงการชลประทานได

ขยายออกไปอยางกวางขวาง  เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต  และความตองการบริโภค

ภายในประเทศ   ตอมาในป 2470  ไดเปล่ียนเปน  กรมชลประทาน  เพื่อทําหนาท่ีใหครอบคลุมใน

1 พลลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ภาพเกาเลาเรื่อง ชุด ตามรอยเสด็จประพาสตน,(กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพบันทึกสยาม,2533),1. 
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ทุกดานมากข้ึน  ท้ังดานการขุดคลอง  การทดน้ํา  การสงน้ํา  และการสูบน้ํา  เพื่อชวยเหลือพื้นท่ี

เพาะปลูกอยางท่ัวถึง   

 ถือไดวาพระมหากษัตริยทุกพระองค  จนกระท่ังถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทุกพระองคมีความผูกพันกับ

สายน้ํา  มีพระราชกรณียกิจท่ีทรงเกี่ยวของกับสายน้ําเกี่ยวของกับแมน้ํา  ทรงสนพระทัยและหวงใย

ปญหาความเดือดรอนของพสกนิกร  ทรงมีแนวทางพระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําใน

ดานตาง ๆ  เชน การสรางเข่ือนกักเก็บน้ํา  การปองกันน้ําทวม  ไดพระราชทานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาดานตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาแหลง

น้ําอันเปนหัวใจหลักสําคัญของการดํารงชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด  อาทิ โครงการอางเก็บน้ําเขา

เตา  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริแหงแรก  ท่ีกรมชลประทานกอสราง เมื่อป 2506 และนับจากนั้นเปนตนมา  กรม

ชลประทานไดสนองพระราชดําริในการศึกษา  พิจารณา  และกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําสําเร็จ

กวา 2,000 โครงการท่ัวประเทศ   ซึ่งพัฒนางานดานชลประทานมาอยางยาวนาน2 

 เมื่อประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน  มีการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน  ความตองการน้ําเพื่อการ

เกษตรกรรม  การอุปโภค - บริโภค  นับวันยิ่งมีความตองการเพิ่มมากข้ึน  อีกท้ังในบางปฝนตกนอยมี

ความแหงแลง ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา  ทําใหประสบปญหาเกดิข้ึน อาทิเชน ปญหาการแยง

น้ําระหวางเกษตรกรกันเอง  เนื่องจากเกษตรกรไมมีความรูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา

ชลประทาน  ทําใหเกิดการทะเลาะกัน  เปนตน  จึงทําใหตองหาแหลงน้ํา  หรือพัฒนาแหลงน้ํา หรือ

การพัฒนาการกักเก็บน้ําใหรองรับกับประชากรและการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลง  แตในบางปมี

ปริมาณฝนมาก ก็เกิดปญหาน้ําทวมท่ีอยูอาศัย การเกษตรไมสามารถเก็บเกี่ยวไดขายได  ทําให

เกษตรกรเปนหนี้เปนสิน  ไมสามารถลืมตาอาปากได  บางคนตองมาหางานทําท่ีกรุงเทพ  ทําใหเกิด

ปญหาการจราจรตามมาเพราะคนเพิ่มข้ึน  หรือแมกระท่ังอาจทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมตามมา

เพราะตกงาน 

 กรณีศึกษา  เข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานชลประทานท่ี 12 กรม

ชลประทาน  เริ่มสงน้ําใหกับเกษตรกรป 2525 - 2543  โดยการบริหารน้ําโดยเจาหนาท่ีชลประทาน  

เกิดปญหาคือมีความขัดแยง  ทะเลาะกัน  เพื่อแยงชิงน้ํามาใชในภาคการเกษตร  ตอมาป 2544  ถึง

ปจจุบัน  ไดเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการน้ํา โดยใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

น้ํา  ตามคําส่ังผูวาฯ ในการแตงต้ังคณะ กรรมการ JMC รวมระยะเวลาการบริหารจัดการนํ้าแบบมีสวน

รวม 14 ป  ซ่ึงปญหาความขัดแยง  ทะเลาะกัน  เพื่อแยงชิงน้ํามาใชในภาคการเกษตรก็หายไป  เพราะ
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ประชาชนไดเขามามีสวนรวมบริหารทรัพยากรของตน  และพอใจท่ีหนวยงานรับฟงทุกปญหาเร่ืองนํ้า

ของทุกกลุม ไดรับนํ้าอยางเสมอภาคและเปนธรรม กรมชลประทาน มีการวางแผนการใชนํ้ารวมกับกลุม

ผูใชนํ้าในทุกกลุม  มีการประชุมรวมกันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณการใชน้ํา  และไดแจงใน

แตละกลุมวาสามารถจัดสรรน้ําไดปริมาณเทาไร  ปไหนแลงก็จัดสรรในปริมาณจํากัด  และให

เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชใหสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ีไดรับการจัดสรรในแตละกลุมผูใช

น้ํา1

2 

การมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 และ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ป พ.ศ. 2548  รัฐบาลทุก

ยุคทุกสมัย ตองตระหนักถึงพึงพอใจและไมพึงพอใจของประชาชน   ถาประชาชนไมเอาดวย  รัฐบาล

ก็อยูไมได เมื่อรัฐบาลสรางแนวทางการมีสวนรวม  จึงมอบใหกระทรวง กรม นําไปปฏิบัติ รวมถึงดานการ

มีสวนรวมของภาคประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา  ซึ่งกรมชลประทานนํานโยบายการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนมาสูการปฏิบัติเพื่อการสรางความพึงพอใจ  ลดความขัดแยงเรื่องการใชน้ําของภาค

การเกษตร อุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรม  กรมชลประทานไดนํามาเปนนโยบายในแผน

ยุทธศาสตรในหลาย ๆ ปท่ีผานมา  เชนป  พ.ศ. 2560 - 2564  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

แหลงนํ้า และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน ตามศักยภาพลุมนํ้า  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารจัดการนํ้า

อยางบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการใชนํ้า ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การปองกัน

ความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา  และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริม

อํานาจประชาชนในระดับพื้นท่ี (Empowering) การสรางเครือขาย  และการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในงานการบริหารจัดการน้ําชลประทาน (Networking collaboration Participation) โดยมี

เปาประสงค คือ การยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี  ไปสูระดับการเสริม

อํานาจการบริหารจัดการน้ําจาก Participation  เปน  Empowering  การเพิ่มเครือขายให

ครอบคลุมทุกกลุมผูใชน้ํา  (เครือขายผูใชน้ําเกษตร อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม อ่ืน ๆ ) การสราง

จิตสํานึกการใชนํ้าของประชาชน  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ   โดยกําหนดเปนกลยุทธ  คือ 

1. เพิ่มอํานาจและสรางการมีสวนรวมของประชาชน  และชุมชนในพื้นท่ี 

  1.1  การใหความรูและขอมูลต้ังแตเริ่มโครงการจนส้ินสุดโครงการ  โดยเฉพาะกลุมผู

ไดรับผลกระทบกับโครงการ  รวมท้ังการสรางการตระหนักถึงทรัพยากรน้ําท่ีมีอยางจํากัด 

2 กรมชลประทาน, สถิตในฤทัยราษฎร ปราชญแหงน้ํา 115 ป ,(กรุงเทพมหานคร : กรม

ชลประทาน , 2560),34-36.  
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  1.2  การรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาส  และใหเขามามีสวนรวมในงาน

ชลประทานและแกไขปญหาน้ําในพื้นท่ี 

  1.3  ใหอํานาจกลุมผูใชน้ําท้ังในระดับชุมชน  ลุมน้ํายอย  ลุมน้ําใหญ  ในการจัดสรร

การใชน้ําในระดับพื้นท่ี 

            1.4  การพัฒนาเครือขาย JMC ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีชลประทาน  และเสริมสราง

ความเขมแข็งให JMC ท่ีจัดต้ังแลว 

 2. การสรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานกับภาคประชาชน  และ NGO 

   2.1  การใหความรูและขอมูลต้ังแตเริ่มโครงการจนส้ินสุดโครงการ  รวมท้ังการ

สรางการ ตระหนักถึงทรัพยากรน้ําท่ีมีอยางจํากัด 

    2.2  การรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาส  และใหเขามามีสวนรวมในงาน

ชลประทานและแกไขปญหาน้ําในพื้นท่ี 
     2.3  การสงเสริมสนับสนุน (จัดงบประมาณให) ใหเขามามีสวนรวมในการศึกษา

ผลกระทบในการดําเนินโครงการ 

 3. การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคราชการ (สวนราชการ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ทองถ่ิน) 

   3.1  พัฒนาหนวยงานชลประทานในระดับพื้นท่ีเพื่อสรางเครือขายกับหนวยงานใน

ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 

   3.2  การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด/งบประมาณจังหวัดและกลุม

จังหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานนํ้าใหมีความเช่ือมโยงกับแผนงานกรม

ชลประทาน 

   3.3  เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการใหคําปรึกษา

และความรู  ดูแลรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการถายโอน) และการกอสรางแหลงน้ําท่ี

เช่ือมโยงกับโครงการของกรมชลประทาน2

3   

                 เมื่อกรมชลประทาน   นําหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาใชในการปฏิบัติงานท่ี

เข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีการประชุมกลุมผูใชน้ํารวมกัน มีการวางแผนรวมกัน รวมคิด 

3 “แผนยุทธศาสตร พ.ศ.2560-2564 กรมชลประทาน”, kromchol.rid.go.th/person/ 

train/web_train%2059/p.nit/thailand%204.0/ppt.pdf (สืบคนเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ) 
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 รวมทําอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  ทําใหปญหาตาง ๆ หายไป คือ ทุกสวน ทุกฝาย ทุกกลุมผูใชน้ํามี

ความพึงพอใจกันในทุกกลุม การไดรับการจัดสรรน้ําอยางเสมอภาคและเปนธรรม  และถามองใน

ปจจุบันเพื่อหาความยั่งยืน เพื่อตอยอดโครงการดังกลาว  และถอดบทเรียนความย่ังยืนไปปรับใชยัง

โครงการชลประทานอ่ืน ๆ ของกรมชลประทานซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. 2558 – 

2563 ท่ีวา “ มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใหทุกสวนนําไปใช

ขับเคล่ือนเปนสวนหนึ่งของนโยบายท่ีผลักดันใหผลออกมาเปนรูปธรรม  และเพ่ือวางแนวทางการ

พัฒนาและปฏิรูปใหเกิดความตอเน่ือง วางรากฐานอนาคตท่ีดีใหกับลูกหลานในอนาคตไดโดยมั่นคง  คือ

การท่ีประเทศมีความสงบสุข  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ไมใชความรุนแรงหรือ

วิถีนอกกฎหมาย   มั่งค่ัง คือ การท่ีประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตามสมควรแกฐานะ  เช่ือมโยง

เศรษฐกิจกับตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานใหมากข้ึน  มีการบริหารจัดการภายในประเทศ

อยางบูรณาการ  และย่ังยืน คือ การคํานึงถึงความเหมาะสม คุมคา ในการปฏิบัติงาน รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง มีภูมิคุมกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3

4    

การมีสวนรวมดังกลาว  ไดรับรางวัลดีเดนรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนประเภท

นวัตกรรมการใหบริการ   จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ป พ.ศ. 2553   และ

รางวัลรองชนะเลิศรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน  จากองคการสหประชาชาติ   ประเภทการ

สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟก เมื่อป พ.ศ. 2554   จึงตองการศึกษาปจจัยความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชน

กับการบริหารจัดการนํ้าของโครงการดังกลาว เพื่อเสนอเปนแนวทางดานปจจัยความยั่งยืนกับ

หนวยงานของกรมชลประทานท่ีเกี่ยวของกับงานประเภทดังกลาว 

                 การศึกษามุงเนนวิจัยดานความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร

จัดการน้ํา กรณีศึกษา  เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยโครงการดังกลาวไดรางวัลดาน

นวัตกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ท้ังในไทยและตางประเทศเมื่อหลายปท่ีผานมา  ทํา

ใหผูวิจัยมีความสนใจความยั่งยืนของความสําเร็จดังกลาว  วาปจจุบันยังประสบความสําเร็จอยูหรือไม  

เพื่อนําการศึกษาวิจัยไปเปนแนวทางการมีสวนรวมภาคประชาชนของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

อื่นๆ ของกรมชลประทาน และมองวาสามารถนํา ไปใชกับการมีสวนรวมขบวนการอื่น ๆ ได  

 

4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.), “วิสัยทัศนประเทศ

ไทยป พ.ศ. 2558 – 2563”, www.stabundamrong.go.th  (สืบคนเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560) 
 

 

 

                                            



Ref. code: 25595803010452MNG

6 

 

1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

1. เพื่อศึกษาความยั่งยืนของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ําของ

เข่ือนกระเสียว  

2. เพื่อหาปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร

จัดการน้ําของเข่ือนกระเสียว 

3. เพื่อศึกษา  ปญหาอุปสรรค  ของการมีสวนรวมภาคประชาชนในการบริหารจัดการ

น้ํา 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชน

กับการบริหารจัดการน้ําเพื่อใชในภาคการเกษตรใหแกหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะงานคลายกับ

กรณีศึกษานําไปปฏิบัติ  

 

1.3  คําถามวิจัย 

 

 1.  ปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการ

น้ําของเข่ือนกระเสียว 

 2.  ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมภาคประชาชนกบัการบริหารจัดการน้ําของ

เข่ือนกระเสียว 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง  “ ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

กรณีศึกษา  เข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี ”  มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับ

การบริหารจัดการน้ํา กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  มิติดานการบริหารจัดการน้ํา  วา

หลังจากท่ี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนกระเสียว หลังจากท่ีไดรางวัล จากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และองคการสหประชาชาติ เมื่อป พ.ศ. 2553  และป พ.ศ. 2554 

ตามลําดับนั้น  ปจจุบัน ยังมีความยั่งยืนในแตละดานท่ีกลาวมาขางตนอยูอีกหรือไม  ปจจัยความยั่งยืน

มีอะไรบาง  และมีความยั่งยืนไปในทิศทางใด  มากนอยเพียงไร 
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                 2.  ขอบเขตประชากร  โดยใชประชากรในพื้นท่ีความดูแลของเข่ือนกระเสียว โดย

แบงกลุมตัวอยาง ประชากรออกเปน 4 กลุม คือ 

                        1.  กลุมผูใชน้ําชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม    จํานวน 2 กลุม 

     2.  กลุมผูใชน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค              จํานวน 1 กลุม 

     3.  คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  1 ทาน 

     4.  เจาหนาท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว     2 ทาน  

     

1.5  ประโยชนของงานการวิจัย  

 

1.  ไดทราบถึงปจจัยความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหาร

จัดการน้ํา  

 2.  การนําแนวทางความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารน้ํา  

เพื่อการใชน้ําในภาคการเกษตรอยางยั่งยืน  มาเปน Model   ใหแกหนวยงานอื่น ๆ  ในกรม

ชลประทานไปปฏิบัติ  

 

1.6  วิธีการศึกษา 

 

ความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการนํ้า  กรณีศึกษา เข่ือน

กระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนการมุงวิจัยเพื่อศึกษาความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชน  

ในความยั่งยืนดานสังคม  สิ่งแวดลอม  ในการบริหารจัดการนํ้าของพ้ืนท่ีในการดูแลของเข่ือนกระเสียว  

โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 

                 1.6.1  กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการศึกษา 

                           วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใชรูปแบบสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview)  โดยใช

ชุดคําถามท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัยไวอยางคราว ๆ    เพื่อใหการสัมภาษณเปนไปอยางยืดหยุนและ

สามารถปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมกับผูใหขอมูลที่มีความแตกตางกันทั้งความรู  อายุ   และ

ประสบการณ   อาชีพ   อาทิเชน   ทัศนคติ   ความคิดเห็นท่ีมีตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา    ในมิติของความยั่งยืนของการมีสวนรวมดานการบริหารน้ําของ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนกระเสียว ท้ังฤดูฝน ฤดูแลง  แผนการใชน้ําในอนาคต  การประชุม

เสวนาคณะกรรมการชลประทาน (JMC)   การรวมแรงรวมมือความสามัคคีของคนในชุมชน  บทบาท
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ขององคกรปกครองทองถ่ิน   การปฏิบัติของเจาหนาท่ีกรมชลประทานตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

พฤติกรรมการใชน้ําของเกษตรกร  ประปา  และโรงงาน  การใชน้ําอยางประหยัดและพอเพียง  ดาน

การดูแลบํารุงรักษาคลองชลประทาน ระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีรับผิดชอบของเข่ือนกระเสียว 

ความอุดมสมบูรณของตนไม  สัตวน้ํา  มลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ประโยชนดานอื่นๆ ของเข่ือน เชน 

การทองเท่ียว   การชวยรกัษาระบบนิเวศน   เปนตน   รวมกับการใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) โดยผูวิจัยลงพื้นท่ีไปเก็บขอมูลการสังเกตแบบมีสวนรวม  ในส่ิงแวดลอม

รอบ ๆ ตัว ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดูแลของเข่ือนกระเสียว   

งานวิจัยนี้อาจเปนแนวทางในการหารูปแบบความยั่งยืนของการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับบริหารจัดการน้ํา  และสามารถนํารูปแบบหรือ model ความยั่งยืนดังกลาวนี้ไปใชกับ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาอื่น ๆ ของกรมชลประทาน  และผูวิจัยคิดวา รูปแบบดังกลาวสามารถ

ประยุกตใชการดานการมีสวนรวมภาคประชาชนดานขบวนการอื่น ๆ ไดดวย 

1.6.2  ประชากรและกลุมตัวอยางเปาหมายการเก็บขอมูล  

      ประชากรท่ีใชในการศึกษาการวิจัยความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชน

กับการบริหารจัดการน้ําทําการศึกษาจากกลุมตาง ๆ ดังนี้  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

  1. กลุมผูใชน้ําชลประทาน ภาคอุตสาหกรรม  จํานวน 2 กลุม 

  2. กลุมผูใชน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค  ซึ่งมี     จํานวน 1 กลุม 

  3. คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว 1 ทาน 

  4. เจาหนาท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว    2 ทาน 

1.6.3  การวิเคราะหขอมูล 

                          เม่ือผูวิจัยลงภาคสนามท่ีโครงการเข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 ครั้ง  

ดวยวิธีวิจัยแบบสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายท่ีกลาวมาขางตนแลวน้ัน 

จะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแบบวิเคราะหเน้ือหา (content Analysis) การวิเคราะหแบบอุปนัย 

 

1.7  นิยามศัพท 

 

“ความยั่งยืนของการมีสวนรวมการบริหารน้ํา”  หมายถึง การบริหารจัดการน้ําสมัยใหม 

การนําภาคประชาสังคม  มารวมคิดรวมทําในการบริหารจัดการน้ํา เพื่อความคงอยูของน้ําท่ีเหมาะสม

และเพียงพอ มีใหลูกหลานไดใชในอนาคต 
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 “ภาคประชาสังคม”  หมายถึง  สังคมท่ีประชาชนในระดับตาง ๆ มีการรวมตัวกันอยาง

แข็งแกรง  เพื่อท่ีจะเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินทางเลือกสาธารณะ ท่ีมีผลกระทบตอ

พัฒนาการในดานตาง ๆ ของทองถ่ิน 

 “ คณะกรรมการจัดการชลประทาน ”  หมายถึง   องคกรและเครือขายสูงสุดในการ

บริหารจัดการโครงการชลประทาน  ประกอบดวยตัวแทนจากสวนตาง ๆ  ในพ้ืนท่ีชลประทานโครงการ

กระเสียว  อาทิเชน   องคกรผูใชนํ้า  เจาหนาท่ีโครงการชลประทาน   องคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูใน

พื้นท่ี หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยเครือขายดังกลาวเปนศูนยกลางในการบูรณาการการทํางาน

รวมกันระหวางสวนตาง ๆ มีหนาท่ีแบงปนน้ํา   กําหนดมาตรการควบคุมการใชน้ําและการบํารุงรักษา  

รวมกันคิด   รวมกันดําเนินการ   ต้ังแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการในแตละกิจกรรมรวมกัน 
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      บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการ

น้ํา กรณีศึกษา  เข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ  โดยแบงเปนหัวขอ  ดังนี ้

1.  การมีสวนรวมของประชาชน 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 

3.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

2.1  การมีสวนรวมของประชาชน                 

 

2.1.1  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

                        การมีสวนรวมของประชาชน  ไดมีผูใหความหมายท่ีมีความหลากหลาย  และมี

ความแตกตางกัน  ซึ่งแนวคิดของแตละทานท่ีมีความหลายหลายและแตกตางนั้น  เปนไปตามความ

เขาใจ  และประสบการณของแตละคน ดังนี้     

 คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  และคณะ4

1   ใหความหมายการมีสวนรวมของ

ประชาชน  (Public Participation)  หมายถึง  การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการ

เมือง   และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ   รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน

และของชาติ    ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน  โดยการใหขอมูลแสดง

ความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก

ประชาชน 

1 คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 :  ปญหา อุปสรรค และทางออก, (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ สถาบันพระปกเกลา, 2545) , 1-16. 
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นรินทรชัย  พัฒนาพงศา 5

2 ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวน

รวม คือ การท่ีฝายหนึ่งฝายใดท่ีไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคย

มาเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากข้ึน เปนไปอยางมี อิสรภาพ  เสมอภาค  มิใชมีสวนรวม

อยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งข้ึนและการเขารวมนั้นตองเริ่มต้ังแตข้ันแรกจนถึงข้ัน

สุดทายของโครงการ 

นิรันดร จงวุฒิเวศย 6 3 ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม  

หมายถึง  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  ซึ่งผลของการ

เกี่ยว ของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน  กับท้ังทําใหเกิดความสวน

รวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 

วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 7

4 ไดสรุปวาการมีสวนรวมของประชาชน   หมายถึง การ

เขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มท่ีของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกข้ันตอนของโครงการหรืองาน

พัฒนาชนบท   โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ

การมีสวนเขารวมจะเปนเคร่ืองประกันวาสิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการท่ีสุดน้ัน จักไดรับการตอบสนองและ

ทําใหมีความเปนไปไดมากข้ึนวาส่ิงท่ีทําไปนั้นจะตรงกับความตองการท่ีแทจริง  และมั่นใจมากข้ึนวา

ผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชน เสมอหนากัน 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ

มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี

สําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

2 นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอยาง. 

กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 598Print , 2546), 30-35. 
3 นิรันดร จงวุฒิเวศย, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 56-78. 

  4 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2531), 65. 
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การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ หมายถึง 

กิจกรรมท่ีหนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหประชาชนเขามารวมในข้ันตอนการบริหารราชการตางๆ 

ต้ังแตรวมคิด รวมตัดสินใจ  รวมดําเนินการ  รวมรับผลประโยชน  และรวมประเมินผล 

                 2.1.2 ความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน  และการ

วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

1.  เพื่อตองการใหประชาชนเกิดความผูกพัน และมีจิตสํานึกเปนเจาของ

ทองถ่ินของตนเอง 

2.  เพื่อใหหนวยงานของรัฐตางๆ บริหารงานดวยความโปรงใส  ตรงกับ

ความตองการของประชาชน และรับผิดชอบตอประชาชนมากท่ีสุด 

3.  เพ่ือใหมีการตรวจสอบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐทุกข้ันตอน 

   ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 

1. เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม 

ทําใหการตัดสินใจรอบคอบข้ึน 

2. การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจไดรับการ

ยอมรับจะชวยลดความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ 

3. การสรางความฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมืองและเกิด

ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4. การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึก

เปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การมีสวนรวมต้ังแตตนสามารถลดการเผชิญหนาและลดความขัดแยง

ท่ีรุนแรงได 

6. ชวยทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเกิดความใกลชิดกับประชาชน และไวตอ

ความรูสึกหวงกังวลของประชาชน  และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวลของ

ประชาชน 

7. การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของคนสาธารณชน 

ถือวาเปนการใหการ ศึกษาชุมชน  เพื่อเรียนรูกระบวนการตัดสินใจ  และเปนเวทีฝกผูนําชุมชน 

8. ชวยใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากข้ึน เปนการเพ่ิมทุนทาง

สังคมและชวยเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองท่ีกระตือรือรนสอดคลองกับการปกครองตามหลัก

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
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9. เกิดความรูสึกรวมและรูสึกและแสดงความเปนเจาของทองถ่ินของ

ตนเอง 

10. มีประสบการณและคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง 

11. เห็นความสําคัญของตนเองและสวนรับรู ถึงปญหาอุปสรรค   

และสามารถแกไขปญหาของทองถ่ินตามเจตนารมยของตนเองได 

12. สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงเปาหมาย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาความเปนอยูและการบริการท่ีดีข้ึน 

13. สามารถปองกันการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐท่ีไม

โปรงใส ไมถูกตอง และไมเกิดประโยชนในทองถ่ินได 

         การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) 

1) ความหมายและความสําคัญ 

 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนเครื่องมือประเภทหนึ่ง  ท่ี

ชวยระบุผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  ชวยประเมินผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  และประเมินวา

ผลประโยชนนั้นมีผลตอโครงการท่ีจะจัดทําอยางไร  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  จึงชวยใหเราได

ขอมูลท่ีสําคัญมากเก่ียวกับวาใครบางท่ีถูกกระทบจากโครงการท้ังทางบวกและทางลบ  ใครบางท่ีอาจมี

อิทธิพลสูง  และมีศักยภาพตอความอยูรอดของโครงการ  ฉะนั้น โครงการจึงตองนําบุคคลเหลานี้เขา

มารวม  เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุนโครงการ หรือบุคคลบางกลุมอาจไมมีอํานาจอิทธิพล  แต

เปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการ เชน เปนชาวบานท่ีจะไดรับประโยชนจากการมีโครงการ  การ

สนับสนุนของบุคคลกลุมนี้จึงสําคัญตอความอยูรอดของโครงการ  ฉะนั้นจึงตองทําความเขาใจต้ังแต

ตน เปนตน  ขอมูลเหลานี้จึงเปนประโยชนตอการวางแผนการมีสวนรวมสําหรับโครงการท่ีจะจัดทํา

ข้ึนต้ังแตข้ันตอนริเริ่มการวางแผน  การนําแผนไปปฏิบัติ  และติดตามผลในเวลาตอมา 

2) ใครคือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล องคกร 

สถาบัน หรือ ชุมชนท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการมี

โครงการ/นโยบายนั้น นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมถึงผูไมเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ

ดวย เชน องคกรระดับชาติและสถาบันการศึกษา  องคกรเอกชน  รัฐบาลทองถ่ิน  คู สัญญา 

(Contractor) เปนตน 

อาจจําแนกผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน 3 กลุม คือ 

ก. ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) คือ 

บุคคล หรือ กลุมผูไดรับผลจากโครงการโดยตรง   ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ  ไมวา
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จะเปนผลทางบวกหรือลบ อาทิเชน ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับผลโดยตรงจากโครงการ มักมีการ

แบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงตามเพศ ช้ันทางสังคม รายได อาชีพ หรือกลุมผูใชบริการ 

ข. ผูมีสวนไดสวนเสียรอง (Secondary Stakeholders) คือ 

บุคคล กลุม องคกร สถาบัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในโครงการ  ซึ่งอาจแบงเปนเกี่ยวของโดยเงินทุน 

(เปนผูออกทุน เชน บริษัทคูสัญญาท่ีไดรับสัมปทาน) หรือเก่ียวของโดยเปนหนวยงานผูดําเนินโครงการ 

(เชน กระทรวง ทบวง กรมผูมีอํานาจ หนาท่ี) หรือเกี่ยวของโดยเปนหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมิใชเจาของ

โครงการโดยตรง  แตมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของรวมตลอดถึงจังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน

ท่ีต้ังของโครงการ  หรือเกี่ยวของโดยเปนผูติดตามเรื่องนั้นๆ มาโดยตลอด (เชนบุคคล หรือ NGOS) 

หรือสถาบัน เชน นักการเมืองในทองท่ี  ผูนําชาวบาน  ผูอาวุโส  ผูนําทางศาสนา ฯลฯ อันเปนบุคคลท่ี

อาจมีบทบาทอํานาจในการเปนผูนําทางความคิด เปนตน 

ค. ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ( Key Stakeholders) ไดแก ผูมีสวน

ไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญ (Importance) หรือ มีบทบาทอํานาจ (Influence) ท่ีสงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของโครงการ 

       3) ทําไมตองทําการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

- เพื่อชวยในการระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

และแยกกลุมสนับสนุนกับกลุมคัดคาน  และตระหนักถึงกลุมท่ีควรใหความใสใจ   เชน  กลุม

ผูดอยโอกาส  กลุมเด็ก  กลุมชาวเขา  เปนตน  ซึ่งอาจกระทบจากการจัดทําโครงการของภาครัฐ 

- ชวยวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานบทบาท  อํานาจและ

อิทธิพลท่ีอาจสงผลตอโครงการท่ีจะจัดทํา 

- ชวยเปนขอมูลในการพิจารณาระดับการมีสวนรวมและเทคนิคท่ี

เหมาะสมในกิจกรรมการมีสวนรวมแตละกิจกรรม  แตละข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ  ใน

โครงการท่ีจะจัดทํา 

- ชวยประเมินกิจกรรมของโครงการดังกลาวในอนาคต  ซึ่งมุงเปา

มาท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทําโครงการ  และปรับ

ความสัมพันธระหวางโครงการกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทางท่ีสรางสรรคมากข้ึน 

- เพื่อระบุประเด็นทางสังคมอื่น ๆ เชน ความออนไหวทาง

วัฒนธรรม  ทางดานภาษาซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ 

- เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีภาครัฐท้ังระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน  

ไดทํางานรวมกันและไดรวมประสานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  และกลุมหลัก ๆ ในพื้นท่ีโดยวิธีพบ

หนากันอยางไมเปนทางการ 
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 - การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  ถาใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวน

รวม  จะชวยใหเจาหนาท่ีภาครัฐไดรวบรวมขอมูลท่ีเปนมุมมอง  และทัศนคติของกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียเกี่ยวกับสาเหตุ  ปญหาการแกไขเปนตน  ซึ่งเปนประโยชนในการจัดทําโครงการในอนาคต  โดย

ไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

      4) การดําเนินการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  การดําเนินการ

วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย มีการดําเนินการในลักษณะดังตอไปนี้ 

                     -  มีการระบุและใหคํานิยามคุณลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

-  แสดงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

- ระบุความขัดแยงในผลประโยชนหรือ  การมีผลประโยชนขัดกัน

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อชวยใหผูจัดสามารถวางแผนการจัดการดานความขัดแยงดังกลาว

ระหวางดําเนินโครงการ 

- ระบุความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ความรวมมือและ

การสนับสนุนท่ีโครงการจะไดรับ 

-  ประเมินศักยภาพของบุคคลและกลุมตางๆ ในการเขารวม 

-  ประเมินระดับการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับวงจรของโครงการ 

เชน อาจเปนระดับใหขอมูลระดับปรึกษาหารือ  หรือระดับรวมคิดรวมทํา  แลวแตเปาหมายในแตละ

ชวงของวงจร 

      5) ข้ันตอนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถแบงออกมาได 

4 ข้ันตอนดวยกัน กลาวคือ 

      5.1  ระบุผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

    5.2  ประเมินประโยชนและผลกระทบของโครงการท่ีอาจมีตอผูมี

สวนไดสวนเสียหลัก 

      5.3  ประเมินบทบาท อํานาจ และความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

             5.4  วางยุทธศาสตรเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมใน

กระบวนการมีสวนรวม 

    5.1) ระบุผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  เพื่อประเมินวา 

       - ใครเปนผูมีแนวโนมท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการ 

             - ใครบางท่ีอาจถูกกระทบในทางลบ 
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       - มีกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะ (เชน ชนกลุมนอย ชาวเขา เปน

ตน) อยูในบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียหรือไดรับผลกระทบบางหรือไม 

       - ใครบางท่ีสนับสนุน  ใครบางท่ีคัดคาน 

       - กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  มีความสัมพันธกันอยางไร 

  5.2) ประเมินประโยชนและผลกระทบของโครงการ ท่ีอาจมีตอผู

มีสวนไดสวนเสีย 

        - ผูมีสวนไดสวนเสียมุงหวังอะไรจากโครงการ 

        - ผูมีสวนไดสวนเสียมีทรัพยากรหรือกําลังดานใดบาง และ

ทรัพยากรและกําลังท่ีมีอยูสามารถนํามาใชในการรณรงคไดหรือไม 

        - เปาหมายของโครงการขัดแยงกับผลประโยชนของผูมีสวน

ไดสวนเสียอยางไรบาง 

        - ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดประโยชนอะไรบางจากโครงการ 

        5..3) ประเมินบทบาท อํานาจ  และความสําคัญของผูมีสวนได

สวนเสีย 

        มีศัพทบางคําจําเปนตองเขาใจและแยกแยะใหชัดเจน  ไดแก  

บทบาทอํานาจ (Influence) และความสําคัญ (Importance) 

 5.3.1) บทบาทอาํนาจ  หมายถึง  อํานาจท่ีกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียมีตอโครงการ ในรูปของการควบคุมกระบวนการตัดสินใจของโครงการ เชน อาจเปนหนวยงาน

เจาของผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือมีลักษณะความเปนผูนํา  หรือควบคุมทรัพยากรสําคัญตอ

โครงการ เชน วัตถุดิบ หรือมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น หรือมีการจัดกลุมเปนองคกรท่ีเขมแข็งท่ี

พรอมจะระดมพลขับเคล่ือนไหว  คัดคาน  หรือมีความสัมพันธสวนตัวกับนักการเมืองพรรครัฐบาล 

เปนตน 

 5.3.2) ความสําคัญ  หมายถึง   การท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเภทนี้เขามารวมมือ (หรือไมรวมมือ)ยอมมีผลตอความอยูรอดของโครงการ เชน  ชาวบานในพื้นท่ี

ท่ีโครงการต้ังอยู แมมีบทบาทอํานาจตํ่า แตมีความสําคัญตอการจัดทําโครงการ เชน เปนกลุมเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคของโครงการ แสดงวาหนวยงานผูจัดตองใชความพยายามเอาพวกนี้มารวม     

ในการวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาท่ีของผูมีสวนไดสวนเสีย อาจดูจากดานอํานาจ และ

สถานภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ในประเด็น ๆ ดังนี ้

- กลุมผูมีสวนไดสวนเสียมีการจัดองคกรไดดีมากนอยแคไหน 
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- กลุมมีความสามารถในการคุมทรัพยากรหลัก ๆ  อยางไรบาง 

- ผูมีสวนไดสวนเสียมีอิทธิพล อํานาจท่ีไมเปนทางการอยางไร (เชน ความสัมพันธ

สวนตัวกับนักการเมืองทองถ่ิน หรือ นักการเมืองระดับชาติ เปนตน) 

- ผูมีสวนไดสวนเสียมีความสัมพันธเชิงอํานาจกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ได

อยางไร 

- ผูมีสวนไดสวนเสียประเภทกลุมเปาหมายของโครงการ เห็นดวยกับโครงการ

หรือไม และมีบทบาทตอความสําเร็จ/ลมเหลวของโครงการอยางไรบาง 

    5.4) วางยุทธศาสตรใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมใน

กระบวนการมีสวนรวม 

       โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  

            - ผลประโยชน/ความสําคัญ/อิทธิพลของผูมีสวนไดสวน

เสียแตละกลุม 

          - ความพยายามใหผูมีสวนไดสวนเสียหลักๆ ท่ีอาจไมมี

อิทธิพล และทรัพยากร แตเปนผูมีความสําคัญตอโครงการเขามารวม 

         - สรางรูปแบบการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมตลอดโครงการ 

หลังจากไดขอมูลจากการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียขางตนแลว   อาจวางหลักการใน

การวางแผนวาใครควรเขามารวมในกระบวนการ ดังนี ้

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจสูงและความสําคัญสูง ตองใหเขามามีสวน

รวมอยางใกลชิดต้ังแตเริ่มตนโครงการ 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจสูง แตความสําคัญตํ่า เชน  ผูมีอิทธิพลดาน

ความคิดในทองถ่ินอาจไมใชกลุมเปาหมายโดยตรง  แตอาจขัดขวางโครงการได จึงตองส่ือสารให

ขอมูลท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจนอย  แตมีความสําคัญสูง เชน เปนชาวบาน

ในพื้นท่ี  ตองใหความสําคัญสูง และพยายามใหเขามามีสวนรวม 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจตํ่า และความสําคัญตํ่า  เชน NGOs ท่ีอยูใน

พื้นท่ี แตไมไดมีบทบาทในเรื่องโดยตรง อาจไมตองใหความสนใจมากนัก 
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                6) วิธีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

    การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย เริ่มจากข้ันตอนดังตอไปนี ้

    6.1) ข้ันตอนการจัดทําตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยดําเนินตามข้ันตอนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 4 ข้ันตอนท่ีไดกลาวไวขางตน ไดแก 

       - ระบุผูมีสวนไดสวนเสีย 

       - ประเมินผลประโยชนและผลกระทบของโครงการท่ีอาจมีตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

       - ประเมินบทบาทอํานาจ และความสําคัญของผูมีสวนไดสวน

เสีย 

       - วางแผนยุทธศาสตรเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ มี

สวนรวมในกระบวนการ 

        6.2) ใหคะแนนความสําคัญของความสําคัญของผูมีสวนไดสวน

เสีย ดังนี้ 

        - คะแนน 0 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ียังไมมีขอมูล 

        - คะแนน 1 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญนอย

หรือไมมีความสําคัญ เชน ไมใชกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 

        - คะแนน 2 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญบาง 

        - คะแนน 3 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญปาน

กลาง 

        - คะแนน 4 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญมาก 

        - คะแนน 5 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญอยาง

ยิ่ง เปนเปาหมายหลักตามวัตถุประสงคของโครงการ 

        6.3) วิเคราะหบทบาทอํานาจของผูมีสวนไดสวนเสีย และให

น้ําหนักในลักษณะเดียวกัน ดังนี้  

       - คะแนน 0 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ียังไมมีขอมูล 

              - คะแนน 1 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความสําคัญนอย 

และผลกระทบท่ีมีตอความสําเร็จของโครงการตํ่า 

       - คะแนน 2 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจบาง 
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       - คะแนน 3 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจปาน

กลาง 

       - คะแนน 4 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจมาก 

และอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการคอนขางสูง 

      - คะแนน 5 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีบทบาทอํานาจสูง 

และสามารถสงผลกระทบ ตอความสําเร็จของโครงการได 

    6.4) ทําตารางแผนท่ีสรุปการวิเคราะหบทบาทอํานาจและ

ความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อดูผลการวิเคราะหวา ผูมีสวนไดสวนเสียแตละคนหรือกลุมมี

บทบาทตอความสําเร็จของโครงการมากนอยเพียงใด 

    6.5) สรางยุทธวิธีเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียหลักไปใชในการวาง

แผนการมีสวนรวม โดยจัดระดับการมีสวนรวมและเทคนิคการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียตอไป 

                   การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  นําไปสูประโยชนท่ีจะไดรับสําหรับขับเคล่ือน

กระบวนการมีสวนรวม 7 ประการ กลาวคือ 

  (1)  ชวยในการระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักท่ีเกี่ยวของ และแยกกลุมสนับสนุน

และกลุมคัดคาน   และตระหนักถึงกลุมท่ีควรใหความใสใจ   อาทิเชน   กลุมผูดอยโอกาส  กลุมเด็ก 

กลุมชาวเขา  เปนตน ซึ่งอาจถูกกระทบจากประเด็นการมีสวนรวม 

  (2)  ชวยวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานบทบาท   อํานาจและอิทธิพล   ท่ี

อาจสงผลตอประเด็นการมีสวนรวมและระดับการมีสวนรวมท่ีตัดสินใจดําเนินการ 

  (3)  ชวยเปนขอมูลในการพิจารณา  สอบทานความเหมาะสมของการจัดลําดับ

(sequence)  ระดับการมีสวนรวม  และเทคนิคท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการมีสวนรวมแตละกิจกรรม 

  (4)  ชวยประเมินผลการตัดสินใจในการผลักดันประเด็นการมีสวนรวม  ซึ่งอาจได

ขอสรุปของโครงการในอนาคต  ซึ่งมุงเนนท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึน

จากการจัดทําโครงการเปนการลวงหนา  และเกื้อหนุนใหเกิดการปรับความสัมพันธระหวางสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบโครงการกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทางสรางสรรคมากข้ึน 
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  (5)  เพื่อระบุประเด็นทางสังคมอื่น ๆ เชน ความออนไหวทางวัฒนธรรมทางดาน

ภาษา เปนตน  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการขับเคล่ือนกระบวนการมีสวน

รวมตามหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

  (6)  เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีภาครัฐท้ังระดับชาติ  ภูมิภาคและทองถ่ินไดทํางาน

รวมกัน  และประสานงานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  และกลุมหลัก ๆ ในพื้นท่ี  โดยวิธีพบหนากัน

อยางไมเปนทางการ 

  (7)  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  หากใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม  จะ

ชวยใหเจาหนาท่ีภาครัฐไดรวบรวมขอมูลท่ีเปนมุมมองและทัศนคติของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ

สาเหตุ ปญหา  การแกไข  ซึ่งเปนประโยชนในการจัดทําประเด็นการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

ในอนาคต  โดยมีพื้นฐานความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี  และเปนการเตรียมพรอมสําหรับการ

รองรับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

  ข้ันตอนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  แบงออกได 4 ข้ันตอน คือ 

  (1)  ระบุผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

  (2)  ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากดานท่ีเปนประโยชนและท่ีเปนผลกระทบทาง

ลบของประเด็นการมีสวนรวมท่ีอาจมีตอผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

  (3)  ประเมินบทบาท  อํานาจ  และความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การประเมินดานบทบาทอํานาจและความสําคัญ  เปนการประเมินในข้ันตน  ตาม

ความรูเทาท่ีพอหาไดในขณะนั้น  แตถาตองการประเมินใหครอบคลุมและลึกกวานี้  อาจตองใชวิธีการ

ปรึกษาหารือกับผูท่ีอยูในพื้นท่ี 

  (4)  วางยุทธวิธีเพื่อนําผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมกระบวนการมีสวนรวมอยาง

เหมาะสม 

                    การประยุกตใช 4 ข้ันตอน ของการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใชภาพ

ท่ี 2.1 โดยใชกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักเปนหนวยวิเคราะห 
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ภาพที่ 2.1 แสดงการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักและกลยุทธการนําเขาสูกระบวนการมีสวนรวม, 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและใหคําปรกึษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 การใชระดับบทบาทอํานาจ ความสําคัญและระดับปฏิกิริยาตอบสนองทําใหภาพท่ี 2.1  

สะทอนใหเห็นถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  โดยมีขอคนพบท่ีนาสนใจ ดังนี้  

  (1)  จําเปนตองระมัดระวังมิใหกลุมคล่ืนใตน้ํารวมตัวกับกลุมแรงตานดวยการจัดเวที

การมีสวนรวมแยกตางหากจากกัน โดยนํากลุมคลื่นใตนํ้ามารวมเวทีกับกลุมพลังเงียบใหมาก  มิฉะนั้น 

กระบวนการมีสวนรวมมีโอกาสสูงท่ีจะดําเนินไปทามกลางการผูกขาดทัศนะดานลบ 

  (2)  คนหาผูแทนกลุมพลังเงียบ และใหความรูและทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับประเด็นการ

มีสวนรวม   ตลอดจนทาทีและทัศนะท่ีเหมาะสมในกระบวนการมีสวนรวมแกกลุมคล่ืนใตน้ํา ซึ่งกลุม

พลังเงียบจะทําหนาท่ีไดดีกวากลุมภาคีหุนสวน ท่ีแสดงจุดยืนสนับสนุนอยางโจงแจงชัดเจนอาจทําให

กลุมคลื่นใตนํ้าอึดอัดใจ 

                   (3)  หาโอกาสใชการมีสวนรวมในระดับความรวมมือ เพ่ือขยายแนวรวมระหวางกลุมพลัง

เงียบกับกลุมภาคีหุนสวน  ในการรวมกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานออกแบบและเอ้ืออํานวยใหกระบวนการมี

สวนรวมดําเนินไปอยางราบรื่น 

 

      ระดับของอํานาจ บทบาท และความสําคัญ 

ระดับของอํานาจ บทบาท และความสําคัญ 

กลยุทธการเจรจาตอรองเพ่ือ 

สรางทางเลือกในการตัดสินใจ 

รวมกับกลุมอ่ืน 

กลยุทธการใชพลัง 

เงียบ เปนแกนกลาง 

ในการสรางความรู 

และทัศนคติท่ีดีแก 

กลุมคลื่นใตนํ้า 
คัดคาน 

มาก นอย 

กลยุทธการแบงแยกเพือ่ลดทอนแรง
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  2.1.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Level of Participation) 

         ส่ิงท่ีจําเปนตองหาความชัดเจนกอนการเปดใหประชาชนเขามามสีวนรวมคือ 

การเปดใหประชาชนมีสวนรวม ควรเปนระดับใด การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําท่ีมีความหมาย

กวาง และมีหลายระดับจากการมีสวนรวมนอยไปสูการมีสวนรวมมาก นักวิชาการไดจัดระดับการมี

สวนรวมไวหลากหลาย  แตในท่ีนี้ขอใชแนวคิดระดับของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเสนอโดย 

International Association for Public Participation (IAP2) ซึ่งเปนสถาบันฝกอบรมการมีสวน

รวมของประชาชน  ท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง IAP2  ไดจัดระดับการมีสวนรวมไว  5 ระดับ 

ดังตอไปนี ้

        - การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform) 

        - การมีสวนรวมในระดับท่ีปรึกษาหารือ (Consult) 

        - การมีสวนรวมในระดับเขามามีบทบาท (Involve) 

        - การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration) 

        - การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน (Empower) 

                จากการท่ีมีความพยายามในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาครัฐมากข้ึน 

หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตองปรับระบบการบริหารราชการใหเปนประชาธิปไตย  ซึ่งเรียกวา การ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ท่ี

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาครัฐอาจจะดําเนินการไดในหลายมิติ  ตามความเหมาะสม  

และความตองการพ้ืนฐานของประชาชน ในแตละสังคม  และเพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของและหนวยงานภาครัฐ  

เลือกตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมแบบใดใหตรงกับหนวยงาน เพ่ือใหได

ประสิทธิผลตอหนวยงานใหมากท่ีสุด  ไดมีการกลาวถึงในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1  การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform)  เปนการใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ   ของหนวยงานภาครัฐ    เปนระดับท่ีประชาชนจะเขา

มามีสวนรวมในข้ันตอนนอยท่ีสุด  ซ่ึงเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

งานของภาครัฐ   โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง ทันสมัย  และ

ประชาชนสามารถเขาถึงได 

ระดับท่ี 2  การมีสวนรวมในระดับเขามามีบทบาท (Involve) เปนการเปดโอกาส

ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ  การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐอยางอิสระ

และเปนระบบ   โดยหนวยงานภาครัฐจะจัดใหมีกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็น  การปรึกษา 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

23 

 

หารือ  ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ  และนําขอเสนอแนะ  ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชน

เปนหวงไปเปนแนวทางการปรับปรุงนโยบาย  การตัดสินใจ  และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน  

ระดับที่ 3  การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration) เปนระดับ

ท่ีหนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  หรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนด

นโยบาย  การวางแผนงานโครงการ  และวิธีการทํางานตาง ๆ  โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีจัดระบบ  

อํานวยความสะดวก   ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน   การมีสวนรวม

ระดับน้ีมักจะดําเนินการในรูปแบบกรรมการ ท่ีมีตัวแทนภาคประชาชนเขารวม 

ระดับท่ี 4  เปนระดับสรางความรวมมือ  (Collaboration) เปนระดับท่ีหนวยงาน

ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมีบทบาทเปนหุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงานภาครัฐ  

ระดับท่ี 5  การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน  (Empower)  เปน

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ  ใน

การบริหารงาน  และในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  เพื่อเขามาทดแทนการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ี

เนนใหประชาชนเปนเจาของดําเนินภารกิจและภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทานั้น 

                การมีสวนรวมของประชาชน แบงออกเปน 5 ระดับ ตามความเขมขนของบทบาทของ

ประชาชนในการเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจในงานบริหารราชการแผนดินของกระทรวง  ระดับ

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Spectrum) 5  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังภาพท่ี 

2.2 

 

 

 

 

 

5 “ดัดแปลงมาจากระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation Spectrum), 

ท่ีพัฒนาโดย International Association for Participation”, https://www.iap2.org/ (สืบคน

เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560). 
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                      ภาพท่ี 2.2  แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ, 

                      ท่ีมา: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 ภาพท่ี 2.2  แสดงใหเห็นระดับความเขมขนของการมีสวนรวมในรูปของสามเหล่ียม   

ปรามิดกลับหัว  เพื่อช้ีใหเห็นวาระดับการมีสวนรวมต้ังแตข้ันใหขอมูลขาวสาร (inform) ไปจนถึง

ระดับเสริมอํานาจ (empower) มีผลตอการเปดโอกาสใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  มี

โอกาสแสดงบทบาทไดอยางกวางขวางแตจะเจาะจงคับแคบลงเรื่อย ๆ เมื่อลดระดับจากฐานของปรา

มิด  ซึ่งเปนสัญลักษณของพื้นท่ีการมีสวนรวมท่ีกวางลงสูยอด  ซึ่งเปนสัญลักษณของพื้นท่ีการมีสวน

รวมท่ีแคบ  ดวยเหตุดังนั้นจากระดับเสริมอํานาจไปสูระดับใหขอมูลขาวสาร  ประชาชนและกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตองานบริหารราชการแผนดินลดนอยลงเรื่อย ๆ  

ทวาในอีกดานหนึ่งนั้น  ยิ่งระดับการมีสวนรวมมุงข้ึนสูฐานของปรามิดมากข้ึนเทาใด  

ยอมมีผลตอระยะเวลา (time consuming) ท่ีกระทรวงจําเปนตองใชในกระบวนการมีสวนรวมในแต

ละระดับมากข้ึนเทานั้น  เชนเดียวกันกับบทบาทของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะเขามาเกี่ยวของใน

กระบวนการมีสวนรวมเพิ่มตามมากข้ึนไปดวย 

การตัดสินใจวาจะเปดใหประชาชนมีสวนรวมในระดับใดคงเปนเร่ืองของนโยบายของ

หนวยงาน หรือผูนําหนวยงานตองกําหนดใหชัดเจนต้ังแตตน และตองแจงใหประชาชนทราบกอนการมี
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สวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวม

ประสบการณท่ีผานมาหลายครั้งในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม ภาครัฐอาจตองการกําหนดระดับ

การมีสวนรวมไวแคการใหขอเท็จจริง/ขอมูล (Inform) และการปรึกษาหารือ (Consult) ในขณะท่ี

ประชาชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน คาดหวังวาการเปดใหประชาชนมีสวนรวมหมายถึงมีอํานาจใน

การตัดสินใจ (Empower) ซึ่งถาไมมีการส่ือสารสรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการจัด และระดับ

การมีสวนรวมใหชัดเจนต้ังแตตน  จะนําไปสูความขัดแยงได  การวางแผนการมีสวนรวมกับประชาชน  

โดยกําหนดระดับการมีสวนรวมท่ีชัดเจนจึงมีความจําเปน 

2.1.4 เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน (Participation Techniques) 

เนื่องจากเทคนิคการมีสวนรวมมีหลากหลาย เพื่อใหผูใชไดเห็นถึงความแตกตาง

ในลักษณะของเทคนิค จึงแบงกลุมเทคนิคการมีสวนรวม ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมเทคนิคการมีสวนรวมในการใหขอมูลแกประชาชน  เปนกลุมเทคนิคท่ี

มีการส่ือสารทางเดียว  เพื่อตองการใหประชาชนรับทราบขอมูล   ซึ่งอาจเปนการใชส่ือประเภทตาง ๆ   

ไดแก  ส่ือเอกสาร ยกตัวอยาง เชน  การจัดทําเอกสารขอเท็จจริง จดหมายขาว การจัดทําส่ือวีดีทัศน 

หรือศูนยขอมูล  นอกจากนี้ กลุมเทคนิคน้ี  ยังรวมรูปแบบของการสื่อสารกับประชาชนประเภทตาง ๆ  

เชน วิทยุ การแถลงขาว การสัมมนาทาง 

วิชาการใหกับส่ือมวลชน  การช้ีแจงขอมูลในการประชุมของทางราชการ เปนตน 

ตัวอยางเทคนิคเหลานี้ ไดแก 

 - เอกสารขอเท็จจริง 

 - จดหมายขาว 

 - แผนพับ 

 - โฆษณาทางส่ือ 

- รายงานการศึกษา 

- การจัดทําวีดีทัศน 

- การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 

- การแถลงขาว 

- เวทีนําเสนอขอมูล 

- การส่ือผานวิทยุกระจายเสียง 

- ทัศนะศึกษา/การเยี่ยมชมโครงการ 

- การนําเสนอ 
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 - การช้ีแจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการ 

2) กลุมเทคนิคการมีสวนรวมท่ีเนนการรับฟงความคิดเห็น หลายเทคนิคในกลุม

น้ีเปนส่ือสารแบบสองทาง มีการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นได แตจุดเนนหรือ

วัตถุประสงคหลักของเทคนิคอยู ท่ีการไดขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน การสัมภาษณ

รายบุคคล ท่ีผูสัมภาษณควรพูดคุยใหขอมูลหรือการจัดทําประชาพิจารณ เปนตน ตัวอยางของเทคนิค

กลุมนี้ ไดแก 

- การสัมภาษณรายบุคคล 

- การสนทนากลุมยอย 

- การสํารวจความคิดเห็น 

- สายดวน สายตรง 

- ประชาพิจารณ 

3) กลุมเทคนิคการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือ เปนรูปแบบท่ีเปนการส่ือสาร

สองทางมีการแลกเปล่ียนขอมูลและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของเทคนิคอยางชัดเจน จึงเปนกลุม

เทคนิคท่ีมีการมีสวนรวมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับคอนขางสูง ตัวอยาง

เทคนิค ไดแก 

- เวทีสาธารณะ 

- เวทีผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การประชุมระดมสมอง 

- การพบปะแบบไมเปนทางการ 

- การประชุมกลุมแบบยอยในการวางแผน 

- การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2.1.5 การวางแผนการมีสวนรวมของประชาชน 

การวางแผนอยางเปนระบบกอนการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม จะทําใหทราบ

วาผูตองการเขามามีสวนรวม หรือผูท่ีควรเขามามีสวนรวมคือใคร ทราบวาระดับการมีสวนรวมและ

เทคนิคการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมนั้นควรเปนอยางไร  ดังนั้น การวางแผนการมีสวนรวม จําเปนตองหา

คําตอบใน 3 เรื่องคือ 

  - ใครควรเขามามีสวนรวม ? 

  - การมีสวนรวมของประชาชน ควรเปนไปในระดับใด ? 

   - กิจกรรม หรือเทคนิคการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร ? 
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การจัดทําแผนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย 2 แผน 

คือ 

    - แผนงานหลักการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

     - แผนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนประจําป 

การวางแผนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีประสิทธิผล  ประกอบดวย 

4 ข้ันตอนหลัก คือ 

    ก) ข้ันเตรียมการ 

    ข) ข้ันการจัดทําแผนการมีสวนรวม 

    ค) ข้ันการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

    ง) ข้ันการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ 

ก) ข้ันเตรียมการ 

   1) เตรียมทีมงาน : ในข้ันตอนแรกของการวางแผน   หนวยงานของโครงการ

(สํานัก/กอง หรือโครงการ)  จําเปนตองเตรียมทีมงาน  ลักษณะและขนาดของทีมงาน  โดยข้ึนอยูกับ

โครงการท่ีตองการสรางการมีสวนรวม  ซึ่งทีมงานนี้ควรประกอบดวย 

- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการดังกลาวโดยตรง 

- เจาหนาท่ีท่ีทราบข้ันตอนการตัดสินใจ 

- ผูท่ีมีความรูความชํานาญทางดานเทคนิคการมีสวนรวมและการส่ือสาร

โดยเฉพาะ เจาหนาท่ีควรเปนผูท่ีไดรับการฝกฝนเฉพาะ ไมใชเปนเพียงนักประชาสัมพันธ (ทีมงานอาจ

มาจากความรวมมือของวิทยากรกระบวนการในพื้นท่ีในเขตสํานักชลประทานหรือ บุคลากรท่ีผานการ

ฝกอบรม จากกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือเครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน - คสช) 

  2) ตรวจสอบสถานการณภายในหนวยงาน : หลังจากได ทีมงานแลว 

แผนการมีสวนรวมท่ีดีตองปฏิบัติไดจริง ดังนั้น ตองมีการตรวจสอบสถานการณภายในของหนวยงาน

ท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินงานโครงการ 

- ตรวจสอบวาโครงการท่ีตองตัดสินใจ เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบท่ี

กําหนดมีวิธีการเฉพาะหรือไม  เชน เปนประเภทโครงการท่ีตองทําการประเมินผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม (EIA) 

- ตรวจสอบขอมูลวาข้ันตอนการตัดสินใจในเรื่องนั้นเปนอยางไร มี

กําหนดการหรือยัง 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

28 

 

- ตรวจสอบรายช่ือของผูรับผิดชอบในการใชขอมูลจากสาธารณะ

เหลานั้น  และผูสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการแกประชาชน  รวมท้ังผูท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจ 

- ระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมมากนอยเพียงใด  

อาทิเชน โครงการกอสรางเข่ือนขนาดใหญ ใชเวลา 5 -10 ป โครงการขนาดกลาง 2 - 4 ป โครงการ

ขนาดเล็ก 1 - 2 ป 

- ตรวจสอบงบประมาณท่ีมีเพื่อการดําเนินงาน 

    ซ่ึงทุกขอมูลเปนเร่ืองท่ีทีมงานตองนํามาพิจารณาในการเลือกรูปแบบการมีสวนรวม 

        3) ประเมินสถานการณ : นอกจากการประเมินสถานการณภายในของ

หนวยงานเจาของโครงการแลว  สิ่งท่ีจําเปนมากในข้ันตอนการเตรียมการ คือ  การประเมินสถานการณ

ภายนอก  ซ่ึงหมายถึง  สาธารณชน  หรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการท่ีจะดําเนินการ การ

ประเมินสถานการณนี้ชวยทําใหการออกแบบหรือกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมเหมาะสมกับชุมชน 

เพราะชุมชนแตละชุมชนแตกตางกัน และอาจมีเอกลักษณเปนของตัวเอง การเก็บขอมูลในข้ันนี้อาจ

เปนการพูดกับหนวยงานในพื้นท่ี ขาวสารจากหนังสือพิมพการสัมภาษณผูนําชุมชน ซึ่งการประเมิน

สถานการณนี้เกี่ยวของกับ 

    - กําหนดระดับความสนใจของประชาชนหรือชุมชนในประเด็นท่ีตอง

ตัดสินใจขอมูลเหลานี้ชวยในการเตรียมรองรับ โดยพิจารณาจาก 

      1) ประเด็นหรือโครงการนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีความเห็นไมลงรอยกัน

หรือไม 

      2) ชุมชนนั้นเคยมีประวัติหรือประสบการณการมีสวนรวมหรือแสดง

ความสนใจตอประเด็นหรือโครงการอื่นๆ หรือไมอยางไร 

      3) ปริมาณและขนาดพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ 

      4) มีการสอบถามจากประชาชนมากหรือไม  และเปนความหวงกังวล

ในเรื่องใดบาง 

      5) มีการรวมตัวเปนกลุมในพื้นท่ีหรือไม   โดยเฉพาะกลุมท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นการตัดสินใจ 

ข) ข้ันการจัดทําแผนการมีสวนรวม 

        จากขอมูลตาง ๆ ในข้ันเตรียมการ  ทีมงานตองนํามาวิเคราะห  เพื่อจัดทํา

แผนการมีสวนรวมของประชาชน 
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    1) ระบุและวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย : แตละประเด็นการตัดสินใจ

ยอมมีผูสนใจหรือไดรับผลกระทบไมเทากัน  บางประเด็นมี 20 คน  บางประเด็นอาจมีจํานวนพัน  

และนอกจากนั้น คําวาสาธารณะหรือประชาชนก็แตกตางกันไปตามประเด็นการตัดสินใจ ในข้ันนี้

ทีมงานตองดําเนินการ 2 ข้ันตอน คือ 

        - ระบุผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งหมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ผลกระทบท้ังทางบวกและลบจากการตัดสินใจนั้น 

        - วิเคราะหความสําคัญและอิทธิพลผูมีสวนไดสวนเสีย  ไมใชทุกกลุมผู

มีสวนไดสวนเสียจะมีรูปแบบการมีสวนรวมเดียวกัน  และแตละกลุมมีประเด็นกังวลใจท่ีแตกตางกัน 

บางกลุมอาจมองประเด็นการตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญมาก บางกลุมอาจตองการเพียงแสดงความ

คิดเห็น ฉะนั้น ทีมงานตองวิเคราะหประเภทของกลุมตามระดับความสนใจ ซึ่งชวยกําหนดรูปแบบการ

มีสวนรวมไดสอดคลองตองกัน 

    2) คาดการณระดับการโตเถียง :  ข้ันตอนนี้ทีมงานตองประเมินหรือ

คาดการณจากขอมูลข้ันเตรียมการวาระดับของการถกเถียง  หรือการโตแยงจะเปนอยางไร   ซึ่งการ

ประเมินเปนเรื่องยาก   แตอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด เชน 

        - เคยมีการถกเถียงหรือโตแยงในประเด็นนี้มากอนหรือไม 

        - มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวของหรือไม 

        - เปนเหตุผลของการรวมกลุมใดบางหรือไม 

ถามีท้ัง 3 ตัวช้ีวัดอาจคาดการณวาประเด็นน้ัน มีระดับของถกเถียงโตแยงกันสูง ซ่ึงทีมงาน

ตองวางแผนมีสวนรวมอยางระมัดระวงัและรอบคอบมากข้ึน 

        3) ระบุเปาหมายของการมีสวนรวม : ข้ันตอนนี้เปนการระบุวาอะไรคือ

วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในแตละข้ันตอนของการตัดสินใจ การตัดสินใจในแตละประเด็นอาจมี

รูปแบบท่ีแตกตางกันไป โดยท่ัวไปมีอยู 4 ข้ันตอน คือ 

        3.1) ข้ันการระบุปญหา/ความตองการ 

        3.2) ข้ันการศึกษาทางเลือก 

        3.3) ข้ันการประเมินทางเลือก 

        3.4) ข้ันการเลือกทางเลือก 

สําหรับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการมีสวนรวมนั้นคือ ส่ิงท่ีตองการจากการมีสวน

รวมของประชาชน เชน เพ่ือใหสาธารณชนทราบขอมูลเก่ียวกับปญหาและทางเลือก เพ่ือฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับทางเลือกตางๆ หรือ เพ่ือพูดคุยกันถึงเกณฑประเมิน ในข้ันน้ียังรวมถึงการระบุถึงการ
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แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อท่ีจะทําใหแตละข้ันตอนของการตัดสินใจมีความสมบูรณ ซึ่งเปนเรื่องของการ

พิจารณาวามีขอมูลอะไรท่ีหนวยงานตองใหกับสาธารณะ และขอมูลอะไรท่ีหนวยงานตองการจาก

สาธารณะ เพื่อทําใหวัตถุประสงคในแตละข้ันบรรลุผล 

    4) ระบุเง่ือนไขพิเศษของชุมชน : ในข้ันนี้พิจารณาวาชุมชนหรือพื้นท่ีท่ี

ไดรับผลกระทบหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือประเด็นการตัดสินใจ มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษท่ี

อาจจะกระทบตอรูปแบบการมีสวนรวม ตัวอยางเชน ชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรม ประเด็น

เกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมือง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลากหลายอยูกระจัดกระจาย  หรือ

ประเด็นเปนท่ีสนใจขององคกรพัฒนาระดับชาติ 

    5) การเลือกเทคนิคและกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน : เปาหมาย

ของการวิเคราะหท่ีผานมาเพื่อใหไดขอมูลสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวน

รวมท่ีเหมาะสม ดังนั้น เมื่อมาถึงข้ันนี้ ทีมงานมีขอมูลเกี่ยวกับ 

        - วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในแตละข้ันตอนของการตัดสินใจ 

        - ผูท่ีไดรับผลกระทบท่ีมีความสําคัญและระดับความสนใจ 

        - ขอมูลของโครงการท่ีตองใหสาธารณะ และขอมูลท่ีตองไดรับจาก

ประชาชน 

        - ลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษ 

ซึ่งขอมูลเหลานี้ชวยในการเลือกเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสม และบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีนยิมใชท้ังในระดับสากลและสังคมไทย 

เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเทคนิคการมีสวนรวมแลว  ข้ันตอไปควรนํากิจกรรมการมีสวนรวม

ท้ังหมดมาจัดเรียงใหเห็นลําดับกอนหลัง รวมท้ังระบุผูรับผิดชอบและเวลาท่ีคาดวาจะเสร็จส้ิน  

    6) การเขียนแผนการมีสวนรวม : การเขียนแผนการมีสวนรวม จะชวย

ทําใหความคิดชัดเจนและกอใหเกิดความรวมมือชวยในการประสานงาน และสามารถส่ือสารกับ

ประชาชนไดงายข้ึน ขอมูลท่ีอยูในแผน ควรประกอบดวย 

        - วัตถุประสงค 

        - ภูมิหลังและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน 

        - ประเด็นสําคัญท่ีตองมีการปรึกษาหารือ 

        - ระดับความสนใจ 

        - กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

        - กระบวนการตัดสินใจ 
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        - กิจกรรมการมีสวนรวม 

ค) ข้ันตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

        หลังจากมีการวางแผนการมีสวนรวมในระดับตอไป คือ การดําเนินการตาม

แผน ซึ่งตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละกิจกรรมการมีสวนรวม เชน การจัดเวทีสาธารณะ

ตองมีการตัดสินใจวาจะจัดท่ีใด เมื่อไร ใครเปนวิทยากร ส่ิงสําคัญควรตระหนักคือ ความยึดหยุนใน

การนําไปสูการปฏิบัติ และการตรวจสอบและปรับปรุงแผนการมีสวนรวมใหสอดคลองกับสถานการณ 

หากมีการเปล่ียนแปลง จําเปนตองแจงผูเกี่ยวของ อาจรวมถึงประชาชนดวย 

ง) ข้ันการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review ; AAR)  

 การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review ; AAR) เปนข้ันตอน

หนึ่งในวงจรการทํางานเปนการทบทวนวิธีการทํางาน ท้ังดานความสําเร็จและปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีไมใช

เพ่ือคนหาคนท่ีทําผิดพลาด ไมใชการกลาวโทษใครท้ังส้ิน แตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณทํางาน เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมใหเกิดปญหานี้ข้ึนอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซึ่งวิธีการ

ท่ีดีอยูแลว 

 AAR มีใชครั้ งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณป 1970 โดยมี

วัตถุประสงคในขณะน้ันเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แกไขชองโหวท่ีอาจทําใหเปนรองฝายตรงขาม

หรือทําใหสูญเสียทหารฝมือดีในการทําศึกสงครามและส่ิงสําคัญคือ ไดฝกการทํางานเปนทีมไปพรอม

กันดวย จนกระท่ังป 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเปนภาคสวนท่ีมีภาวการณแขงขันสูงและแขงขันตลอดเวลา

เพื่อความอยูรอดขององคกร ไดเริ่มนําเทคนิคนี้มาใชในการทํางานเพื่อพัฒนาองคกร เพื่อสวนครอง

ตลาดท่ีสูงข้ึน ซึ่งจุดนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมากมายและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

จุดเดนของ AAR มีอะไรบาง 

1. ทําใหเรียนรูวา ในการทํางานตางๆ  ไมควรช่ืนชมความสําเร็จแตเพียงดานเดียว  ตอง

ยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย และควรใหความสนใจมากกวาความสําเร็จดวยซ้ํา เพราะปญหาคือ 

โอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนัน่เอง 

2. ฝกการรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพือ่นรวมงานท่ีอาจทําใหคุณรูไดวา”ทุก

ปญหามีทางออก” นั้นเปนอยางไร 

3. ฝกการทํางานเปนทีม 

4. สามารถใชเทคนิคนี้กับงานทุกอยาง ไมวาจะเปนงานประจําท่ีดูเหมือนวาไมสําคัญ 

เชน การรับโทรศัพท การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวท่ีไดรับเงนิสนับสนุนหลายพันลาน

บาท 
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5. ผูเขารวมคือเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมแผนก หรือทีมงาน ซึ่งเปนจุดท่ีแตกตางจาก 

Peer Assist ท่ีเปนการขอคําแนะนําจากผูรูภายนอกกลุม 

ข้ันตอนกับการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (AAR) 

1. ควรทําการวิเคราะหหลังการปฏิบัติทันที 

                      2. ในการวิเคราะหหลังการปฏิบัติจะไมมีการกลาวโทษ ซ้ําเติม ตอกย้ําซึ่งกันและกัน ไม

มีความเปนเจานายหรือลูกนอง มีแตบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

                      3. มีผูนําในการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ   โดยกระตุนต้ังคําถามใหทุกคนไดแสดงความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะของตน  โดยคําถามท่ีมักถามบอยๆ ไดแก  ส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางาน

คืออะไร?  ส่ิงท่ีเกิด ข้ึนคืออะไร?  ทําไมจึงแตกตางกัน?  และส่ิงท่ีไดเรียนรูและวิธีการลด/แกความ

แตกตางคืออะไร? เปนตน 

4. ถามตัวคุณเองวาส่ิงท่ีคุณไดรับคืออะไร 

5. หันกลับมาดูวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร 

6. ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงตางกัน 

                       7. จดบันทึก เพื่อเตือนความจําวาวิธีการใดบางท่ีคุณไดเคยนํามาแกปญหาแลว อยางไรก็

ตามคุณตองเขาใจวา คําตอบหรือวิธีแกปญหาท่ีไดรับจากการทํา AAR คงไมใชคําตอบสุดทายสําหรับ

งานนั้น เพราะเมื่อเวลาเปล่ียนไป บริบทเปล่ียนไป ยอมทําใหเกิดปญหาใหมไดตลอดเวลา ซึ่งวิธีการ

แกปญหายอมเปล่ียนแปลงไปดวย 

2.1.6 กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

เพื่อใหการพฒันาและบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน  ประสบความสําเร็จ

ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด  ประชาชน  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  มีความพึงพอใจตอ

การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน  โดยในแตละระยะของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  มี

การดําเนินงานและหนวยงาน รับผิดขอบ  ดังนี้ 

- ระยะกําหนดโครงการ ดําเนินงานพิจารณาวางโครงการ งานศึกษาความ

เหมาะสม งานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม งานกําหนดพื้นท่ีพัฒนาระบบชลประทานในไรนา 

ดําเนินการโดย สํานักบริหารโครงการ สํานักงานชลประทาน และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

- ระยะกอนการกอสราง ดําเนินงานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจปฐพีและ

ธรณีวิทยา งานออกแบบ และงานจัดหาท่ีดิน ดําเนินการโดย สํานักสํารวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม กองกฎหมายและท่ีดิน สํานักงานชลประทาน และ

สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
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- ระยะระหวางการกอสราง ดําเนินงานเตรียมการกอสราง และงานกอสราง 

ดําเนินการโดย สํานักโครงการขนาดใหญ สํานักงานชลประทาน  และสํานักจัดรูปท่ีดินกลาง  

- ระยะหลังการกอสราง ดําเนินงานสงน้ําและบํารุงรักษา โดยใหเกษตรกรเขามา

มีสวนรวมผานกระบวนการจัดต้ังองคกรผูใชน้ําชลประทาน จัดต้ังอาสาสมัครชลประทาน จัดต้ัง

คณะกรรมการภาคประชาชนหรือคณะกรรมการจัดการชลประทาน ดําเนินการโดย สํานักงาน

ชลประทาน 

จากกิจกรรมงานตาง ๆ ท่ีดําเนินงานในระยะการมีสวนรวม จําเปนตองเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อสรางความรวมมือ ลดความขัดแยง ตลอดจนการดําเนินงาน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงกําหนด

กระบวนงานการมีสวนรวม เปน 6 กระบวนงาน ดังนี9้ 6 

 1) กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (กระบวนงาน

หลัก) 

 2) กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรและเครือขาย 

 3) กระบวนงานวางแผนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 4) กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 5) กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน งานพัฒนาระบบ

ชลประทานในไรนา 

 6) กระบวนงานการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

 7) กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานสงน้ําและ

บํารุงรักษา 

 8) กระบวนงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามระดับการมี

สวนรวม6 

 แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  ใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังท่ีสนับสนุนและคัดคาน  เพื่อใหไดมุมมองอยางรอบคอบและรอบดาน  กลยุทธท่ีกลาวมา

6 มนัส กําเนิดมณี และคนอื่นๆ, คูมือการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน ,พิมพ

ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : บูมคัลเลอรไลน , 2552), 13-42. 
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ขางตนจึงมิไดมีเปาประสงคอยูท่ีการกีดกันผูคัดคานออกจากกระบวนการมีสวนรวม  ในทางตรงกันขาม 

คือความพยายามหาทางนําผูคัดคานเขาสูกระบวนการมีสวนรวมเพื่อชวยลดความเส่ียงจากความ

ขัดแยงท่ีไมสรางสรรค 

 ข้ันตอนของสวนราชการผูรับผิดชอบควรดําเนินการดังนี ้

    (1) คัดเลือกเทคนิคการมีสวนรวมใหเหมาะสมกับระดับการมีสวนรวม อยางไรก็

ตามการคัดเลือกรูปแบบการมีสวนรวม ควรคํานึงถึงหลักเกณฑซึ่งเรียกวา 4S ดังนี้ 

 Strating early ผลักดันใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมต้ังแตตน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งหากประเด็นการมีสวนรวมเขาขายประเภทท่ี 3 (type 3) จะตองพยายามสรางกระบวนการมีสวน

รวมใหเร็วท่ีสุด  เพื่อใหภาคประชาชนเขามารวมกําหนดประเด็นปญหาและหาทางออกรวมกัน  

เนื่องจากความละเอียดออนของประเด็นปญหา  ยอมหมายถึงระยะเวลาท่ีตองใชในการทําความเขาใจ

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ท่ียาวนานกวาประเด็นการมีสวนรวมประเภทอื่น 

  Stakeholders สรางกระบวนการมีสวนรวมใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละประเภท  โดยรวมกลุมบุคคลท้ังท่ีเห็นดวย และไมเห็นดวยเขามารวมในกระบวนการ 

  Suitability เลือกใชรูปแบบการมีสวนรวมใหเหมาะสมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม 

  Sincerity พึงระลึกไววา  หากปราศจากความจริงใจ  กลยุทธและรูปแบบการมี

สวนรวมยอมเบ่ียงเบนจากหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมท่ีถือวา “ประชาชน” คือ 

“หุนสวน” หัวใจของการแสดงออกถึงความจริงใจในท่ีนี้คือ การใหขอมูลปอนกลับ (feed back) แก

ประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียวาทัศนะความคิดเห็นท่ีไดรับจากรูปแบบการมีสวนรวมนั้น  มี

ผลตอการตัดสินใจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพียงใด 

     (2)  ผสมผสานรูปแบบการมีสวนรวมท่ีคัดเลือกตามขอท่ี (1) ใหครอบคลุมหลัก 

ADD กลาวคือ 

          Assess  การประเมินสถานการณปญหารวมกัน 

          Design  การออกแบบทางเลือกดําเนินการรวมกัน 

          Decide  การตัดสินใจดําเนินการรวมกัน 
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 เนื่องจากการผสมผสานรูปแบบการมีสวนรวมเชนนี้  จะชวยสรางหลักประกันวา  

การกําหนดและนํานโยบายสูการปฏิบัติท่ีใหความสําคัญกับประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

แทจริง  อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยพยายามต้ังตนท่ีระดับ

ปรึกษาหารือไปสูระดับการเสริมอํานาจ 

 (3)  การนําผลท่ีไดรับหลังจากการมีสวนรวมของประชาชนไปกําหนดนโยบายสู

การปฏิบัติ  ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

  - จัดประชุมคณะกรรมการตามองคประกอบและอํานาจหนาท่ี  ดังท่ีได

นําเสนอไวในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

  - การใหขอมูลปอนกลับแกประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

เลือกใชชองทางการส่ือสารท่ีแนใจไดวา  ประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรู

ไดอยางแทจริง เชน สถานีวิทยุชุมชนหรือหอกระจายขาว เปนตน 

 ท้ัง 3 หลักของ ADD จากขอท่ี (2) การขับเคล่ือนตามรูปแบบการบริหารราชการแบบ

มีสวนรวมท้ัง 5 รูปแบบ เปรียบดัง “ข้ันตอนพื้นฐาน” อยางไรก็ตามตางมีขอควรคํานึงถึงเฉพาะ

แตกตางกันไป  

2.1.7 แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นสาธารณะ

(Participatory Governance in Public Issue Formulation) 

                      1. ความหมายของประเด็นสาธารณะ 

        ประเด็นสาธารณะ (Public issue) หมายถึง ประเด็นปญหา  ประเด็นการ

พัฒนา  ตลอดจนประเด็นความทาทายท่ีมีความสําคัญระดับชาติ  ภูมิภาคหรือทองถ่ิน  เนื่องจากเปน

ท่ียอมรับของรัฐบาลหรือสังคมโดยรวมวา จําเปนตองหาทางดําเนินการ  มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบ

เสียหายตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของกับประเด็นสาธารณะนั้น  อีกท้ังยังสงผลเสียหายตอความ

นาเช่ือถือของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน 

 ประเด็นสาธารณะ มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ  กลาวคือ 

 ประการท่ี 1 เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับปญหาหรือเหตุการณ ท่ีมีผลกระทบตอ

ประชาชนสวนใหญ 
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 ประการท่ี 2 มีระดับความรุนแรงของปญหาหรือเหตุการณ  หรือเปนเรื่องท่ี

กระทบตอศีลธรรม  ความเช่ือพื้นฐานของสังคม  และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวม 

 ประการท่ี 3 เปนเรื่องท่ีสนใจของรัฐบาล  สังคม  ซึ่งแสดงออกผานการวิจารณ

เกี่ยวกับขอบขายประเด็น(scope of issues) หรือแนวทางดําเนินการ (measures) ตลอดจน

ผลกระทบ (impacts) อยางกวางขวางหลังจากท่ีมีการหยิบยกข้ึนมาโดยผูนําหรือบุคคลสําคัญในคณะ

รัฐบาลหรือสังคม 

 ตัวอยางรูปธรรมท่ีถูกหยิบยกมาเปนประเด็นสาธารณะ  ไมวาจะโดยรัฐบาลหรือ

ผูนําทางสังคมก็ดี  หากไมอยูในรูปของขอบขายประเด็นก็มักจะอยูในรูปของการแสดงความคิดเห็นตอ

ประเด็นสาธารณะนั้นดวย  และบอยครั้งท่ีประเด็นสาธารณะอยูในรูปของปญหา เชน ปญหาราคาขาว  

ปญหาอัตราเงินเฟอ  และการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ เปนตน 

 ในหลายกรณี  การหยิบยกประเด็นสาธารณะมักอยูในรูปการแสดงความคิดเห็น

ของผูหยิบยกประเด็นนั้น เชน การใชกําลังสลายการชุมนุมเรียกรองของพันธมิตรภาคประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย  การขจัดผูคายาเสพติดใหส้ินซาก  และการต้ังรัฐบาลแหงชาติเพื่อยุติความขัดแยงทาง

การเมือง เปนตน 

                       ประเด็นสาธารณะตามคํานิยามขางตน  จึงแบงออกไดเปน 

 ประเด็นสาธารณะเรงดวนมาก  (hot issues) ไดแก  ประเด็นปญหาท่ีรัฐบาล

และสังคม  ยอมรับรวมกันวาตองเรงดําเนินการแกไขทันที 

 ประเด็นสาธารณะเรงดวนปานกลาง  (warm issues) ไดแก ประเด็นการพัฒนา

ซึ่งเปนท่ียอมรับของรัฐบาลและสังคม  วาไมจําเปนตองลงมือดําเนินการทันที  แตจําเปนตองมี

นโยบาย  แผนงานตลอดจนทรัพยากรรองรับภายใตกรอบเวลาท่ีชัดเจน 

 ประเด็นสาธารณะท่ีไมเรงดวน (cold issues) ไดแก ประเด็นทาทายซึ่งเปนท่ี

ยอมรับของรัฐบาลและสังคม  เห็นรวมกันวาเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีตองใชเวลาในการแกไขนาน  

ซึ่งยากตอการแกไขในระยะส้ันและระยะปานกลาง  แตรัฐสามารถเริ่มดําเนินการอยางคอยเปนคอย

ไปได หากมีความพรอมในการดําเนินการดวยทรัพยากรท่ีจําเปนเพียงพอ 

 โดยท่ัวไปประเด็นสาธารณะจะกลายเปนหัวขอถกเถียง  สงผลกระทบในวงกวาง

เมื่อรัฐบาลหรือผูนําทางสังคมหยิบยกข้ึนมาเปนเรื่องสําคัญ เพื่อเรงรัดดําเนินการอยางรวดเร็ว เชน 
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การแกไขปญหาราคาน้ํามันดวยพลังงานทดแทน เปนตน  ประเด็นสาธารณะดังกลาว  จะกลายเปน

ประเด็นสาธารณะเรงดวนมากและหากประเด็นสาธารณะนั้นไดรับการแปลงเปนนโยบาย แผน

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการหรือโครงการ  ท่ีสามารถดําเนินการบรรลุผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  จนเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ  ประเด็นสาธารณะดังกลาวก็จะกลายเปน

ประเด็นสาธารณะเรงดวนปานกลาง เชน ปญหาคาเงินบาทแข็งคา เปนตน 

 เมื่อใดก็ตาม  ในระหวางการแกไขประเด็นสาธารณะเรงดวนมาก  หากรัฐบาล

และสังคมเห็นวา  จําเปนตองใชเวลามากกวาท่ีคาดคิดไวเนื่องจากเปนปญหาเชิงโครงสราง  อีกท้ังยัง

เกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมภายนอกประเทศท่ีผันแปรยากแกการควบคุม  เชน ปญหาความยากจน  

ปญหาผลกระทบจากภาวะโลกรอน เปนตน  ประเด็นสาธารณะเรงดวนมากจะกลายเปนประเด็น

สาธารณะท่ีไมเรงดวน  อยางไรก็ตามหากรัฐบาลหรือสังคมตัดสินใจหยิบยกประเด็นสาธารณะนั้นๆ 

กลับมาแกไขอีกครั้งหนึ่ง  จะทําใหประเด็นนั้นเปนประเด็นสาธารณะเรงดวนมากได เชน ประเด็น

ปญหาความยากจนท่ีกระทรวงการคลังมีแนวคิดริเริ่มในการลดคาครองชีพจากราคาสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีเพิ่มข้ึนดวยการแจกคูปองคนจน เปนตน เสนอใหมีการรับรองสถานภาพขององคกรชุมชน

หรือเครือขายองคกรชุมชนตอกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  และสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชนจนสงผลใหผูแทนภาคประชาชนในสภานิติบัญญัติแหงชาติผลักดันพระราชบัญญัติสภาองคกร

ชุมชน พ.ศ. 2551 จนประสบผลสําเร็จ  เจตนารมณสําคัญของพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 

2551 ฉบับนี้ คือ การรับรองสถานภาพทางกฎหมายขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  

ดวยการจดแจงเปนองคกรชุมชนทองถ่ิน  ตามหลักเกณฑท่ีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนกําหนดไว เปน

ตน 

 เมื่อประเด็นสาธารณะมีท้ังลักษณะท่ีสงผลกระทบตอสังคมและการบริหาร

ราชการแผนดินอยางกวางขวางเชนนี้  การประยุกตใชหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในการ

กําหนดประเด็นนโยบายสาธารณะ  จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดวยเหตุผลสําคัญกลาวคือ เพื่อลดทอน

ปญหาในอดีตและเพื่อเปนการประกันวาจะมีการขับเคล่ือนประเด็นสาธารณะไปสูการปฏิบัติจริง 

                   2.  ขอควรคํานึงในการกําหนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไปใช

ในการกําหนดประเด็นสาธารณะ 
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 เนื่องจากประเด็นสาธารณะเปรียบดังปจจัยนําเขา(input) ของกระบวนการ

บริหารงานภาครัฐ  จนกระท่ังไดผลผลิตในรูปของนโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร โครงการ

บริการสาธารณะหรือกฎหมายรูปแบบตางๆ การมีสวนรวมของประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

จึงควรอยูในระดับปรึกษาหารือ  เพื่อท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบจะไดนําขอคิดเห็นจากการจัด

กระบวนการมีสวนรวมนั้น ไปใชในข้ันตอนของการตัดสินใจ  และการดําเนินการในรูปของนโยบาย  

แผนงาน  หรือโครงการตอไป  การจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดประเด็น

สาธารณะ  สวนราชการท่ีรับผิดชอบควรคํานึงถึงประเด็น ตอไปนี ้

    (1) การกําหนดขอบขายของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นสาธารณะอยางครอบคลุม  เจาะจงและชัดเจน  ในบริบทของการกําหนดประเด็นสาธารณะ  

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักแบงไดเปน 2 กลุม  คือ  กลุมท่ี 1  ไดแก   กลุมองคกรภาคประชาสังคม

หรือองคกรชุมชนทองถ่ิน   รวมท้ังสวนราชการท่ีมีบทบาทเคล่ือนไหวดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นสาธารณะนั้นอยูแลว  กลุมท่ี 2  ไดแก   กลุมประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบทางบวกและ

ผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตามประเด็นสาธารณะ 

   (2)  กําหนดวัตถุประสงคหรือผลท่ีตองการไดรับจากการปรึกษาหารือซึ่ง

สวนราชการสามารถกําหนดไดถึง 3 ระดับ  โดยอาจเลือกกําหนดเพียงแคระดับใดระดับหนึ่ง หรือ

เลือกท้ัง 3  ระดับรวมกันก็ได   ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความซับซอนของประเด็นสาธารณะและระดับ

ความเขาใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอประเด็นสาธารณะนั้น ๆ 

 วัตถุประสงคหรือผลท่ีตองการไดรับจากการปรึกษาหารือ ท้ัง  3 ระดับ  คือ 

 ระดับท่ี 1  เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดขอบขายประเด็น

สาธารณะท่ีสวนราชการไดมีการกําหนดไวแลว ดังกรณีประเด็นสาธารณะวาดวยการแกไขปญหาความ

ยากจน  ควรครอบคลุมหัวขอใดบาง เชน  การลดหนี้สินครัวเรือน  การเพิ่มรายไดและการเพิ่มโอกาส

การเขาถึงทรัพยากรหรือส่ิงมีคาทางสังคม  ไดแก โอกาสทางการศึกษา เปนตน 

 ระดับท่ี 2 เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันระบุประเด็นสาธารณะตามลําดับ

ความสําคัญ  โดยอาจกําหนดเจาะจงลงรายพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 
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 ระดับท่ี 3 เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดทางเลือกของการนํา

ประเด็นสาธารณะไปสูการปฏิบัติ เชน กําหนดเปนวาระแหงชาติหรือกําหนดเปนโครงการเรงดวน  

หรือกําหนดเปนกฎหมาย เปนตน 

 (3) การกําหนดกลไกในการนําความคิดเห็นท่ีไดจากการปรึกษาหารือเขาสู

กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการใหขอมูลปอนกลับแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขารวม

กระบวนการปรึกษาหารือในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  ยิ่งหากองคประกอบของกลไก

ดังกลาว  มีตัวแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยูดวย  จะชวยใหการประยุกตใชหลักการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวมบรรลุเจตนารมณมากข้ึน 

 (4) ในกรณีท่ีประเด็นสาธารณะนั้นเปนประเด็นสาธารณะเรงดวนมาก  

ควรเปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ  อันเปน

กระบวนการสนทนาเพื่อสรางความเขาใจ จุดยืน และผลประโยชนของแตละฝาย  อันจะนําไปสูการ

พยายามในการหาทางออกรวมกันท่ีทุกฝายยอมรับได 

 3.  ปจจัยแหงความสําเร็จในการนําแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไป

ใชในการกําหนดประเด็นสาธารณะเรงดวน 

     การใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดประเด็นสาธารณะ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ประเด็นสาธารณะเรงดวนมาก  มีปจจัยความสําเร็จท่ีผูดําเนินการและผูรวม

กระบวนการตัดสินใจแบบปรึกษาหารือตองพิจารณาถึงดังตอไปนี ้

      (1)  ยึดหลักการพูดคุยในลักษณะการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค    การสนทนาแบบนี้มีความแตกตางกับการพูดคุยในลักษณะถกเถียง   ซึ่งความแตกตาง

ของการพูดคุยสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางสรางสรรคกับการถกเถียง ดังแสดงในตารางท่ี 

2.1 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกตางการพูดคุยในลักษณะถกเถียงกับการสนทนาแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น 
 

การถกเถียง (Debate) การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Dialogue) 

1. เช่ือวามีคําตอบท่ีถูกตองอยางเดียว 

   (และฉันมีคําตอบนั้น) 

2. พรอมรบ : พยายามพิสูจนวาคนอื่นผิด 

3. เกี่ยวกับการเอาชนะกัน 

4. ฟงเพื่อหาชองโหวหรือขอบกพรอง 

5. ปกปองสมมติฐานของเรา 

 

6. จับผิดมุมมองของฝายอื่น 

7. ปกปองมุมมองเดียวจากมุมมองอื่น 

 

8. แสวงหาจุดออนและขอบกพรองในจุดยืนของ 

   ฝายอื่น 

9. แสวงหาทางออกท่ีตอบสนองจุดยืนของเรา 

1. เช่ือวาคนอื่นก็มีบางสวนของคําตอบ 

 

2. พรอมรวมมือ : พยายามหาความเขาใจรวมกัน 

3. เกี่ยวกับการพิจารณาหาส่ิงท่ีรวมกัน 

4. ฟงเพื่อท่ีจะทําความเขาใจ 

5. หยิบยกสมมติฐานของเราข้ึนเพื่อรับการ   

   ตรวจสอบและอภิปราย 

6. ตรวจสอบมุมมองของทุก ๆ ฝาย 

7. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อนํามาปรับ 

   ปรุงความคิดของตน 

8. แสวงหาจุดแข็งและคุณคาในจุดยืนของฝายอื่น 

 

9. คนพบโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ ท่ี 

   หลากหลาย 

 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและใหคําปรกึษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ในการจัดกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ในการกําหนดประเด็นสาธารณะ

ดวยการสานเสวนา หนวยงานผูจัดตองพยายามทําความเขาใจและยึดหลักการสนทนาตลอดกระบวนการ  

และหลีกเล่ียงบรรยากาศของการถกเถียง  อันจะนําไปสูการเผชิญหนา และความขัดแยง 

  (2) การยึดหลักรวมทุกกลุมท่ีเก่ียวของ (inclusiveness) กลาวคือ การรวม

ผูเกี่ยวของทุกฝายเขามาในกระบวนการสานเสวนา   ท้ังผูสนับสนุนและคัดคานประเด็นสาธารณะ 

ดวยเหตุนี้   การคัดเลือกผูแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ควรคัดเลือกใหครอบคลุมตามประเด็น

สาธารณะนั้น ๆ วามีผลกระทบตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใดบาง 
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  (3) สวนราชการตองสรางความมั่นใจใหกับผูแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

จากภาคประชาชนวา ความคิดเห็นและขอแนะนําจากการจัดกระบวนการสานเสวนามีความหมาย 

กลาวคือ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวจะถูกนํามาใชกําหนดทางเลือกของการกําหนด

นโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตรการปรับปรุงบริการสาธารณะ  หรืออาจนําไปสูการกําหนดเปน

กฎหมายประเภทตาง ๆ 

หากประเด็นสาธารณะนั้นเกี่ยวพันกับคานิยมทางสังคมหรือความขัดแยงท่ีมีมานาน  

สวนราชการจะตองเผยแพรขอมูล  ความเคล่ือนไหว  ความเปนมาและความกาวหนาของประเด็น

ดังกลาวโดยเร็ว  กอนท่ีประเด็นสาธารณะนั้นจะถูกตีความหลากหลายทิศทางจากส่ือมวลชนหรือ

จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย   ซึ่งจะทําใหการสรางกระบวนการมีสวนรวมอาจเปนชองทางนําไปสู

ความขัดแยงแตกหักได10
7 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 

     

 2.2.1 ความหมายของเครือขาย 

คําวา "เครือขาย" มีความสําคัญมากข้ึน ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ผูคนพูดถึงเครือขายของหนวยงานการพฒันา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพ

ตาง ๆ คนบางกลุมมอง "เครือขาย" วาเปนเพียงคําท่ีรูกันเฉพาะในวงการหนึง่ ปจจุบันมีองคกรจํานวน

มากตระหนักวา "เครือขาย" เปนเครื่องมือท่ีมีคุณคาในการพัฒนา แตเครือขายคืออะไร เครือขาย

ทํางานอยางไร ทําไมบางเครือขายประสบความสําเร็จ บางเครือขายไมประสบความสําเร็จ เจาหนาท่ี

พัฒนาชุมชน หนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี คนในชุมชน และองคกรชุมชน จะรวมกันสรางและพัฒนา

เครือขายไดอยางไร การจัดการภายในของเครือขายองคกรชุมชนควรเปนอยางไร เครือขายเมื่อสราง

ข้ึนมาแลวจะทําหนาท่ีอยางไร ชุมชนจะไดประโยชนอะไรบาง ลวนแตเปนคําถามท่ียังตองการ

กระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก 

7 พัชรี สิโรรส และคนอื่นๆ, คูมือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ

หนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวงท่ีเปนระดับนโยบาย. สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ปนเกลาการพิมพ , 2551), 47-62. 
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 เครือขาย คือ การเช่ือมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝาย

ตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน

โดยท่ีแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตนเอง 

การเช่ือมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูป

ของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความสัมพันธกันอยางชัดเจน 

 "เครือขาย"   ในปจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง  คือ  ขบวนการทางสังคม   

อันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  กลุม องคกร  สถาบัน  โดยมีเปาหมาย  

วัตถุประสงค และความตองการบาง อยางรวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยาง  โดยท่ีสมาชิกของ

เครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนตอกัน อีกประการหนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองคกร   เปน

กระบวนทัศนใหมท่ีทําใหมีการจัดความสัมพันธภายในองคกรหนึ่ง ระหวางคนในองคกร  และระหวาง

องคกรนั้นกับองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยการเปล่ียนจากการจัดการแบบลําดับช้ัน (hierarchical) 

มาเปนการสรางเครือขาย (networking) 
 

              กิจกรรมสําคัญท่ีสุดท่ีเครือขายทุกเครือขายทํารวมกัน  คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

แลกเปล่ียน ขอมูลขาวสารประสบการณ  แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน  ดําเนินกิจกรรม

บางอยางรวมกัน  ทําใหดานหนึ่งหลีกเล่ียงความซ้ําซอน  อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  เพราะเปนการประสานพลัง (synergy)   เปนการใชทรัพยากร   ใชพลังงานอยางประหยัด

และมีประสิทธิภาพ    โดยเฉพาะการรณรงคเรื่องตาง ๆ ถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา   
 

               เงื่อนไขสําคัญของเครือขาย  คือ  ตองมีการติดตอสัมพันธส่ือสารกันอยาง

สม่ําเสมอระหวางสมาชิก  อาจมีผูประสานซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุมประสาน  ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการ

ประสาน  แตไมใชเปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง 
 

             เครือขายอาจเปนเครือขายแบบผสมผสานระหวางสมาชิกท่ีแตกตางกันใน

สถานภาพ   เชน เปนผูนําชุมชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แตเมื่อทุกคนมีเปาหมายรวมกันก็

สามารถเปนเครือขายได  อีกแบบหน่ึง คือ  เครือขายขององคกรหรือคนท่ีมีสถานภาพเดียวกัน อาชีพ

เดียวกัน ระดับเดียวกัน เชน เกษตรกรนักวิจัย  องคกรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิจัย  เปนตน 

ในทางสังคมวิทยา  เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งท่ี

แตกตางไปจากกลุม  โดยท่ีกลุมจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน  รูวาใครเปนสมาชิก  ใครไมใชสมาชิก มีความ

เปนรูปธรรม มองเห็นได  มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง  แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธ

ทางสังคมท่ีไมมีขอบเขต  การเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นและมองไม

เห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของการเช่ือมโยงระหวางกันท่ีจะชวยใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี 3 
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ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปล่ียน เครือขายการติดตอส่ือสาร และเครือขายความสัมพันธในการ

อยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสรางข้ึนมาทําหนาท่ีสาน

ความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได 

แตละคน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน  ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทาง

สังคมของเครือขายจึงมีความซับซอนกวากลุม/องคกรมากนัก   

Paul Starkey  ใหความหมายของ "เครือขาย" วา คือ กลุมของคนหรือองคกรท่ี

สมัครใจแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะท่ีบุคคลหรือองคกร

สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน  การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคล

และองคกรท่ีกระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความ

สมัครใจ อีกท้ังใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพื่อนท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวา

สรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง 

องคกรเครือขาย หมายถึง องคกรบริหารเครือขาย องคกรสมาชิกของเครือขาย 

หรือภาพรวมขององคกรท่ีมีความสัมพันธกันในแวดวงอะไรสักอยางหนึ่ง แตเครือขายองคกรไมไดเนน

ท่ีรูปลักษณขององคกร  แตเนนลักษณะความสัมพันธระหวางองคกร 

จากการสังเคราะหเครือขายในหลายประเทศ Starkey พบวา เครือขายอาจ

จัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการจากหนวยราชการหรือหนวยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดข้ึนแบบไมเปน

ทางการ ดวยการวางแผนและการทํากิจกรรมรวมกันของบุคคลหรือองคกรท่ีสมัครใจ โครงสรางของ

เครือขายมีไดหลายรูปแบบ แตก็มีความสําคัญนอยกวากระบวนการติดตอกันหลายทิศทางของสมาชิก

ภายในเครือขาย เครือขายไมใชการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายช่ือเทานั้น แตตองมีการ

แลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกัน ชองทางการแลกเปล่ียนและรวมมือภายในเครือขายสามารถจัด

ข้ึนในลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพรเอกสาร 

และการทํากิจกรรมรวมกัน 

Adam Burke กลาววา การท่ีเครือขายดํารงอยูไดก็ดวยเหตุผลหลายประการ  

เชน เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเพื่อเปนศูนยรวมของการสนับสนุนเพื่อใหเกิดประโยชนจากการมี        

ประสบการณแตกตางกัน เพื่อเปนชองทางสําหรับแหลงทุน เครือขายเปนเวทีในการเจรจาตอรองกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ หนวยงานสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายดวยเปาหมาย 2 ประการ  

คือ  

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน   

2. เพื่อเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน 
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Burke  อธิบายวา  เครือขายกับการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกัน  กลาวคือ ท่ี

ระดับชุมชน การติดตอส่ือสารทําไดอยางรวดเร็วแบบปากตอปากในกลุมคนรูจักมักคุน  โครงการ

พัฒนามีสวนควบคุมกระบวนการดังกลาวผานการจัดต้ังกลุม / องคกรชุมชน  หรือประชาชน

กลุมเปาหมายของโครงการ วิธีการแบบปากตอปากในกลุมคนรูจักมักคุนถูกนํามาใชและคอนขาง

ประสบความสําเร็จ  รูปแบบนี้เปนลักษณะท่ีสําคัญของวิธีการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม  บางที

ปจจัยหลักท่ีเกี่ยวของคือความสมดุลระหวางเครือขายหลวม ๆ ท่ีมีอยูของชุมชนกับโครงสรางแบบ

ทางการท่ีทําใหขอมูลขาวสารไหลเวียนไดดีข้ึนท่ีนักพัฒนานําเขามา  เชน เครือขายระดับหมูบานใน 

Bangladesh, and "Naam"  เครือขายใน Burkina Faso. การศึกษาของ UNICEF ใน West Africa   

ช้ีใหเห็นวา  โครงการท่ีดําเนินการในพื้นท่ีดังกลาวตองมุงวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อสรางสภาพ แวดลอม

ใหเอื้อกับการทํากิจกรรมข้ันตอไป ซึ่งรวมถึงการสรางศักยภาพของประชาชน และกลุมองคกร เพื่อให

โครงสรางหรือองคกรในทองถ่ินสามารถดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในการสรางเครือขายต้ังแตการจูงใจ

เพ่ือมา  รวมเครือขายจนถึงการเกลี้ยกลอมระดับนโยบายใหสนับสนุนกิจกรรม ของเครือขาย  การทําให

เกิดเครือขายระดับชุมชน กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพนั้นจะแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ีการศึกษา

ของ UNICEF  สรุปวา เครือขายองคกรเปนชองทางท่ีมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพภาคประชาชน 

 

 เครือขาย (Network)  หรือเครือขายทางสังคม  (Social Network) 

หมายถึง 

         1. ตาขาย (Net) ท่ีโยงใยถึงกันและพรอมท่ีจะ “Work”  เมื่อตองการใชงาน 

         2. รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล   กลุม   หรือองคกรหลาย

องคกรท่ีตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง 

บุคคล กลุมหรือองคกรเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร  แมอาจจะ

ไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไวเมื่อฝายใดฝายหนึ่งมี

ความตองการท่ีจะขอความชวยเหลือ   หรือขอความรวมมือจากกลุมอื่น ๆ  เพื่อแกปญหาก็สามารถ

ติดตอไปได 

3. การเช่ือมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตาง ๆ   

เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหน่ึงรวมกัน  โดยท่ีแต

ละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตนเอง  การ

เช่ือมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ  เฉพาะกิจตามความจําเปน  หรืออาจอยูใน

รูปของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความ สัมพันธกันอยางชัดเจน 
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4.  สายใยของความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับ

บุคคลอื่น ๆ อีกหลาย ๆ คน 

5.  ระบบความสัมพันธในสังคมมนุษยท่ีวาดวยความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม   

ความสัมพันธเชิงอํานาจ  และการแลกเปล่ียนเรียนรู 

6.  ความสัมพันธท่ีอิงอาศัยท่ีเปนไปตามกฎของการไหลเล่ือนไปมาระหวาง

ความไรระเบียบกับการจัดระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดข้ึนใหมท่ีพรอมจะสานตอกับ

ส่ิงตางๆ โดยมุงเนนการสานตอกับปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย   เพื่อเขามาสรางสรรค

คุณคาใหม  ความรูใหม หรือสังคมใหมอยางเหมาะสม  โดยยึดหลักของความไววางใจท่ีมีตอกัน  ใน

ฐานะท่ีทุกกระบวนการเปนระบบเปดท่ีมีการเช่ือมโยงตอกัน  และเพื่อใหเกิดการกระทําตามภารกิจ

นั้น ๆ  จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  สายใย (Web)  ของความสัมพันธทางสังคม   มีความเปนเอกภาพ   มี

พลังความยึดโยง (cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

8.  การท่ีคนมาพบปะกันมาประชุมกัน  และทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอกัน  เพราะ

มีสิ่งท่ียึดโยงใจระหวางสมาชิกเขาดวยกัน  คือ  สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย   โดยบุคคล

จําเปนตองใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมในดานตาง ๆ    

โดยเฉพาะดานโอกาสในการส่ือสาร  การเขาถึงแหลง ขอมูลขาวสาร  และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

รวมกัน 

 9. การเช่ือมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง 

เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และในการเช่ือมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปน

ความสัมพันธกลับในเชิงบวก ท่ีจะสงผลใหเกิดพลังทวีคูณ (reinforcing)  เกิดการขยายผลแบบกาว

กระโดด  (quantum leap)  เปนพลังสรางสรรคท่ีเปล่ียนคุณภาพอยางฉับพลัน (emergence) โดย

เปาหมายท่ีปรารถนาในการสรางเครือขาย คือ การนําเอาจิตวิญญาณท่ีสรางสรรคของมนุษยมาถักทอ

เช่ือมโยงกัน ซึ่งการสรางเครือขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบส่ิงมีชีวิต ท่ีมีความสัมพันธตอกัน 

ดังนั้นจะตองสรางโอกาสในการเช่ือมโยงเครือขายและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด-ลองถูก) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการส่ือสารจะตองเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางเครือขาย 

 10. ความรวมมือท่ีเปนไปไดท้ังในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมี

ขอบขายและขนาดต้ังแตเล็กๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวาง

ประเทศ เปนสายใยของความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ และ

อีกหลายๆ คน ซึ่งเปนการมองในมิติของการจัดโครงสรางทางสังคมท่ีเอื้อตอการเสริมสรางและ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมคนในสังคมท่ีมีตอกัน 
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 11. ชุมชนแหงสํานึก (conscious community) ท่ีสมาชิกตางเปนสวนหนึ่ง

ของระบบโดยรวมท่ีมีความ สัมพันธกันอยางแนบแนน อาจจะดวยพื้นฐานของระบบคุณคาเกาหรือ 

เปาประสงคใหมของการเขามาทํางานรวมกัน  ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตรท่ีบุคคลและกลุมคนตางมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมท่ีสนใจรวมกัน  มีความ สัมพันธและการตัดสินใจรวมกัน โดยมีพันธะเช่ือมโยง

ระบบใหญบนพื้นฐานแหงความเปนอยูท่ีดีรวมกัน และมกีารติดตอส่ือสารดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู

เพื่อใหกลุมหรือเครือขายมีความยั่งยืน  (communication  and network) 

 12. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ท่ีผูคนในสังคมเห็น

วิกฤตการณหรือสภาพปญหาในสังคมท่ีสลับซับซอนท่ียากแกการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน  มา

รวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร  (civic group/organization) ไมวาจะเปนภาครัฐ   ภาคธุรกิจเอกชน  

หรือภาคสังคม (ประชาชน)   ในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกัน (partnership) เพื่อรวมกันแกปญหา หรอื

กระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ดวยความรัก ความสมานฉันท   ความเอื้ออาทรตอกัน

ภายใตระบบการจัดการ   โดยมีการเช่ือมโยงเปนเครือขายและประชาคมท่ีรวมกลุมขององคกรอิสระ 

สาธารณประโยชน ปจเจกชนและสาธารณชนเขาดวยกัน โดยในเครือขายประชาสังคมน้ันกระบวนการ

เช่ือมประสาน  การถายเทความคิดเห็น ทัศนคติ  และประสบการณทางการเมืองจะยกระดับจิตสํานึก

ของปจเจกบุคคล  จากการเปนฝายถูกกระทํามาเปนฝายกระทําตอสังคม 

13. การท่ีปจเจกบุคคล  องคกร  หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงท่ีจะ

ประสานเช่ือมโยงเขาหากันภายใตวัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ  

โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดง

ออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน 

14. รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ท่ีสมัครใจแลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสารระหวางกัน หรือกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตอส่ือสารอาจทําไดท้ังการ

ผานศูนยกลางหรือแมขาย และการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบท่ี

ยังคงความอิสระ โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจําเปน หรือเปนโครงสรางท่ีมีความ

ชัดเจน 

15. ความรวมมือและการเปดรับของฝายตางๆ ท่ีจะมีขอตกลงรวมกันในการ

ทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซึ่งขอกําหนดท่ี

เกิดข้ึนนั้นเปนความพยายามท่ีจะระดมทรัพยากร  กระบวนการ  ความรูและวิธีการตางๆ  เพื่อให

ไดมาซึ่งความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในส่ิงท่ีใหมนั้นเสมอ 

16. การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกัน เพื่อยกระดับแนวคิด

และกิจกรรมท่ีทํารวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู โดยเปนการเช่ือมโยง
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สายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกรและสถาบัน ซึ่งสมาชิกในเครือขายเขารวม

กิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสีย

เอกลักษณและปรัชญาของตน รวมท้ังมีการทํางานรวมกันท้ังในงานเฉพาะหนา และการประสาน

ผลประโยชนท่ีขยายวงกวางออกไป 

17. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning 

social networks) โดยเครือ ขายสังคมจะตองมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือมี

การขยายแนวคิดกระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได 

18. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนท่ีกวางขวาง  เพื่อสราง

ความสัมพันธทางสังคมท่ียุติธรรม และการสรางเครือขายท่ีกวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลอง

กับกระบวนการพัฒนาท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย  หรือเพื่อรูเทาทันการเช่ือมโยง

เครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไรพรมแดน 

ดังนั้น เครือขาย คือ กลุมของคนหรือองคกรท่ีสมัครใจแลกเปล่ียนขาวสาร

ขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสรางท่ีคนหรือองคกร

สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ ในความหมายนี้ สาระสําคัญคือ ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขาย

ตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 

และการเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคนหรือ

องคกรนั้น ๆ 

2.2.2  การสรางเครือขายและความจําเปนท่ีตองมีเครือขาย 

 การสรางเครือขาย  หมายถึง การทําใหมีการติดตอและการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร  และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  ในทัศนะของ Starkey  การสราง

เครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธฉันทเพื่อนท่ีตาง

ก็มีความเปนอิสระ มากกวาทําใหเกิดการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง  นอกจากนี้การสรางเครือขายตอง

ไมใชการสรางระบบการติดตอเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว  เชน การถายทอดขาวสารทาง

ส่ือสารมวลชน การสงนิตยสารจดหมายขาวใหกับสมาชิก เหลานี้ไมใชเครือขาย เครื่องมือของการ

ส่ือสารมวลชนอาจนํามาใชในเครือขายได  แตการใชเครื่องมือเหลานี้เพียงอยางเดียวไมสามารถเรียก

ไดวาเปนการสรางเครือขาย ดังนั้น เครือขายจึงไมใชการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายช่ือ

เทานั้น  แตตองมีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกัน   

 บทบาทหนาท่ีของผูประสานงานเครือขายองคกรชุมชน ดังนี้  

 1. เปนผูเช่ือมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา (facilitator) 

 2.  เปนผูเช่ือมใหเกิดการเปล่ียนแปลง (catalyst) 
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                3. เปนผูเช่ือมประสานใหเกิดเครือขาย ( networker) 

Starkey  เสนอแนวทางในการสรางเครือขายวาควรดําเนินการ ดังนี ้

1. เชิญองคกรและผูมีสวนไดเสียมารวมประชุม   โดยมีหัวขอการประชุมท่ี

นาสนใจเกี่ยวกับผลประโยชนรวม  หรือเปาประสงคท่ีเกี่ยวของกัน มอบหนาท่ีในการบริหารจัดการ

การประชุมใหกับบรรดาผูมีสวนไดเสียรวมกันรับผิดชอบ  การหาขอตกลงรวมในกิจกรรมท่ีเปน

ผลประโยชนรวมดังกลาว 

2. กําหนดวัตถุประสงคของการจัดต้ังเครือขาย  ทิศทาง  กิจกรรมหลัก  

และคุณสมบัติของสมาชิกใหชัดเจน  โดยใหสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดดวย  

เพื่อปองกันการครอบงําจากกลุมคนบางกลุม ท้ังนี้ควรมีการทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อปรับใหเหมาะสม

กับสภาพการณของสังคม และความตองการของสมาชิก 

3. จัดต้ังกลุมแกนของเครือขายท่ีปวารณาตัวเขามาทําหนาท่ีประสานงาน

จัดการและสงกําลังบํารุงใหกับสมาชิก   ซึ่งตองไมติดอยูกับกิจกรรมประจําวันขององคกรตัวเอง   และ

กลุมแกนตองดําเนินกิจกรรมของเครือขายใหบังเกิดประโยชนสูงสุด  ท้ังนี้ตองมีการหมุนเวียนเปล่ียน

กลุมผูนําเครือขาย เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของสมาชิก  และปองกันการผูกขาดอํานาจ 

4. ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและความผูกพันท่ีเหนียวแนน มีสวนอยาง

สําคัญตอความสําเร็จของเครือขาย   ควรเปดโอกาสใหสมาชิกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  

การเลือกกิจกรรมและวิธีการทํางานของเครือขายในลักษณะประชาธิปไตย 

5. เครือขายตองมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพื่อความมี

ประสิทธิภาพในการขับ เคล่ือนกิจการของเครือขาย  และความสามารถในการพึ่งตนเอง ทรัพยากรนี้

ไมไดหมายถึงเงินทุนเทานั้น แตยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก  วิธีการจัดการแบบมีสวน

รวม  เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ฯลฯ 

6. ทําใหเครือขายมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหเครือขายและ

ผูนําเครือขายไดรับการสนับสนุน   และความไวเนื้อเช่ือใจจากสมาชิกเครือขาย   อีกท้ังยังได

สามารถดําเนินงานไดกวางขวาง  อาจมีช่ือและสัญลักษณของเครือขายเพื่อใหเปนท่ีจดจําไดงาย และ

อาจสงขาวสารไปใหกับบุคคลเปาหมายท่ีสามารถใหการรับรองเครือขายได 

7. ควรสนับสนุนใหมีการเช่ือมโยงระหวางเครือขายกับเครือขาย  เพ่ือเสริม

ใหเครือขายมีความเขมแข็งมากข้ึน ซึ่งมีไดท้ังทางแนวราบ แนวต้ัง หรือในภูมิภาคตางระดับกัน การ

เช่ือมเครือขายทําไดท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยการมีกิจกรรมรวมกัน หรือเปนตัวแทน

รวมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ และการรวมกันประสานงานการประชุม 
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8. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเปนประจําสม่ําเสมอและถ่ีถวน โดย

ดูความสอดคลองของแผนการทํางานกับวัตถุประสงค ความกาวหนาและความสําเร็จของเครือขายในแต

ละระยะ  ท้ังนี้ควรใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดวิธีและเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมเครือขายและรวมเรียนรูตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 

9. ควรมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมดานการจัดการเครือขายใหกับองคกรแกน   

และผูนําเครือขาย สม่ําเสมอ 

10. ถาวัตถุประสงคของเครือขายดี การเช่ือมโยงภายในเครือขายเหมาะสม   

11. เอื้อใหเกิดความเคล่ือนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก  

โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอํานาจไปใหกับมวลสมาชิกท่ีไดรับประโยชน  การดําเนินงาน

ของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด 

 Burke ช้ีวาการรักษาความสมดุลระหวางหนวยงานสนับสนุนกับเครือขายเปน

เรื่องเปราะบาง การสนับสนุนของหนวยงานภายนอกอาจชวยใหเครือขายเขมแข็งไดดวยการชวย

กอต้ังและตกแตง โดยไมทําใหวัตถุประสงคของการสรางเครือขายเสียหาย ความชวยเหลืออาจ

ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพหรือ

ฝกอบรมเพ่ิมทักษะท่ีจําเปน เชน  การเจรจาหวานลอม  การติดตอส่ือสาร  การสรางความสัมพันธกับ

ส่ือมวลชน   การใชเทคโนโลยี การทําบัญชี เปนตน 

2. การจัดหาผูเช่ียวชาญตามความตองการของเครือขาย 

3. คาใชจายในการจัดหาเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรม

ของเครือขาย 

4. รับรองสถานภาพเพื่อใหเครือขายไดรับความสนใจจากรัฐบาลอยาง

จริงจัง 

5. การเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับองคกรระดับนโยบาย องคกร

ระหวางประเทศหรืออ่ืน ๆ 

6. เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเครือขายกับองคกรอื่น ๆ 

 Burke   เสนอแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายท่ีมุงรักษาความสมดุล

ระหวางความตองการของหนวยงานสนับสนุนและเครือขาย   ดังนี้ 

1. ปจจัยนําเขาจากภายนอก : ประเด็นสาํคัญท่ีสุด คือ  อันตรายอันเกิด

จากทรัพยากรจากภายนอกท่ีใหผลเสียมากกวาผลดี  การเปดกวาง  และกระบวนการวางแผนแบบมี

สวนรวมสามารถชวยได การรวมศูนยจะมีมาก ผานการจัดหาเงินอุดหนุน  และเปนการทําลายเครือขาย  
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จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองใหตัวแทนกลุมมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนท่ีหนวยงาน

สนับสนุนจะเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องนี ้

2. ความเปนเอกภาพ :  รูปแบบท่ีถูกออกแบบไวยากท่ีจะเติบโตได   แต

ละเครือขายอาจไมเหมือนกัน ตองเปดโอกาสใหเครือขายออกแบบของตัวเอง 

3. คํานิยาม  :  เครือขายตองนิยาม/กําหนดวัตถุประสงค  และขอบเขต

ประเด็นหรือขอบเขต พื้นท่ีของตัวเอง  เครือขายจําเปนตองแนใจวาไมซ้ําซอนหรือแขงขันกับเครือขาย

ท่ีมีอยูแลว  แตจะพัฒนาความ สัมพันธไปเช่ือมโยงกับสถาบันท่ีเกี่ยวของ 

4. ความเก่ียวของในวงกวาง : ถาจะใหเครือขายอยูรอด   เครือขายตอง

มีสมาชิกท่ีมีความมุงม่ันอยูเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมของเครือขายมากกวา 1 คน   ตองมีกลุมแกน

ของเครือขายท่ีคอยผลักดัน   คนกลุมน้ีควรเปนคนท่ีคอยกระตุนใหความสัมพันธภายในเครือขายมีอยู

อยางตอเนื่อง และควรติดตอส่ือสารกับสมาชิกท่ีหางหายไปใหบอยครั้ง สม่ําเสมอ มีการแบงงานใหกับ

สมาชิกรวมรับผิดชอบ 

5. การมีสวนรวม  :  ปกติเครือขายประกอบดวย สมาชิกขององคกร

พัฒนาเอกชน นักวิจัย     องคกรชุมชน เปนตน   ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการสงเสริมการติดตอ

สัมพันธกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียใกลชิด เพื่อใหแนใจวาคนเหลานี้ยังคงติดตอและเอื้อประโยชน

ใหกันอยู 

6. ความขัดแยงภายใน : สมาชิกเครือขายมักจะสงสัยระแวงกัน  หรือมี

วาระแฝงแปลก ๆ ออกไป  การเปดเผย  และการติดตอส่ือสารท่ีดีภายในเครือขาย  จะชวยลดความ

ตึงเครียดได  ความเปนประชาธิปไตย และกระบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความสําคัญสําหรับ

การจัดการกับเรื่องนี ้

7. รางวัล  :  การรับรูถึงความพยายามท่ีสมาชิกทุมเทใหกับเครือขาย  มี

ความสําคัญตอการรักษาไวซึ่งความกระตือรือรนของสมาชิก แตก็เปนท่ีหลีกเล่ียงไมพนท่ีเครือขายอาจ

มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาผานไป กลุมแยกตัวออกไปต้ังใหม วาระท่ีสนใจเปล่ียนไป สมาชิกลาออก

หรือเขามาใหม คุณคาของเครือขายอาจมาจากสายสัมพันธแบบไมเปนทางการท่ีเกิดข้ึนบริเวณรอบ ๆ 

เครือขาย 

8. ความยืดหยุน  :  เครือขายตองการกฎและความรับผิดชอบ แตตองไม

ตายตัวมากเกินไป ความสามารถในการปรับมีความสําคัญตอความยั่งยืนของเครือขาย ขณะท่ี

วัตถุประสงคของเครือขายควรจะชัดเจน แตก็ตองมีขอบเขตท่ีเครือขายสามารถเปล่ียนแปลงได 
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9. ทําประสบการณใหเปนเรื่องเปนราว  :  ถาเครือขายเปนการใช

ประโยชนจากประสบการณ การเรียนรูก็จําเปนตองถูกทําใหเปนเรื่องเปนราว เพื่อเปนประโยชนตอ

สมาชิกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

10. การใหเงินอุดหนุน  :  เครือขายไมอาจดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเอง 

จําเปนตองใชเงินและทรัพยากรอื่นท่ีไมใชตัวเงินในการทํางานของเครือขาย แหลงอุดหนุนเงินท่ี

หลากหลายเปนส่ิงจําเปนในการสรางความยั่งยืนใหกับเครือขาย 

11. ความถูกตองตามกฎหมาย  : เครือขายตองมีช่ือและมีการติดตอ

เพื่อจัดต้ังช่ือเสียงเรียงนามของเครือขาย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานระดับสูง และการ

ประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ จะชวยสรางความยั่งยืนและพลังอํานาจของเครือขาย 

ความจําเปนท่ีตองมีเครือขาย 

 เครือขายในการพัฒนาจะไมจําเปนถาคนหรือองคกรมีการติดตอสัมพันธกันกับ

คนหรือองคกรในสาขาเดียวกันท้ังแนวต้ังและแนวราบอยูแลวเปนอยางดี (เชน มีการติดตอกันระหวาง

หนวยงานวิจัย หนวยงานพัฒนา หนวยงานฝกอบรม หนวยงานสงเสริมและหนวยงานสนับสนุน

โครงการพัฒนาชนบท) หรือองคกรตาง ๆ ทราบถึงส่ิงท่ีเปนจริงเกี่ยวกับนโยบาย ผลการวิจัยและการ

ดําเนินงานในท่ีตาง ๆ ทราบถึงแหลงวิชาการ  แนวทางการพัฒนาทางการบริหาร  สังคมเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ของประเทศ รวมท้ังขอดีขอเสียของแตละแหลงและแตละแนวทางการพัฒนา มีทรัพยากรท่ีจะ

ดําเนินงานของตนเอง สามารถรวมมือกับเพื่อนในวงการเดียวกันในหนทางท่ีองคกรของตนจะไดรับ

ประโยชน หรือทําใหรัฐบาล องคกรและชุมชนรับฟงขอเสนอแนะขององคกรของตนไดอยูแลว แตใน

ความเปนจริงไมใชเชนนั้น หนวยงานพัฒนาไมวาจะเปนหนวยงานพัฒนาเอกชนหรือหนวยงานพัฒนา

ของรัฐ ตางหนวยตางทํางานกันไปไมเคยเกี่ยวของกับหนวยงานท่ีทํางานคลายคลึงกัน ยุงอยูกับการ

แกปญหาวันตอวันเพื่อใหหนวยงานของตนอยูรอด มีการทํางานซ้ําซอนกันในพื้นท่ีเดียวกัน แตละ

หนวยงานก็มีการสงขาวสารขอมูลไหลเวียนกันอยูภายในหนวยงานของตน  และขอมูลขาวสารมี

คอนขางจํากัด การทํางานใชกรอบความคิดหรือหลักการเฉพาะท่ีเคยใชอยางใดอยางหนึ่ง พัฒนาใน

สาขาแคบ ๆ และเปนไปตามนโยบายขององคกร หรือแมแตองคกรชุมชนในหมูบานเดียวกันก็ตางกลุม

ตางทํางานของตนไปไมเคยติดตอชวยเหลือกิจการของกันและกัน ไมเคยใหคําปรึกษาหารือซึ่งกันและ

กันก็มีอยูมากมาย  เมื่อเปนเชนนี้ ในยามท่ีตองการเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งอาจเปนปจจัยนําเขา 

เทคโนโลยี การฝกอบรม แนวความคิดในการวิจัย ขอเสนอโครงการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในกิจกรรม

การพัฒนา บุคคลหรือองคกรก็จะใชส่ิงตาง ๆ ท่ีพอจะหาไดใกลมือ และอาจมีการออกแบบใหมหรือ

สรางข้ึนใหมถาจําเปน ซึ่งตองเสียเวลาคนหายาวนานเครือขายสามารถชวยแกปญหาขางตนได ดวย
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การเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารรวมท้ังบทเรียนและประสบการณกับ

บุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอกหนวยงานหรือองคกรของตน และใหความรวมมือซึ่งกันและกัน  

2.2.3 ประเภทและรูปแบบของเครือขาย  

1.  เครือขายเชิงพื้นท่ี (area) 

2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 

3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี 

 1.  เครือขายเชิงพื้นท่ี (area network) หมายถึง  การรวมตัวของกลุม องคกร 

เครือขาย  ท่ีอาศัยพื้นท่ีดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกัน เปนกระบวนการพัฒนาท่ี

อาศัยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเปนเปาหมายนําทาง  และเปนการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีไมแยกสวน

ตาง ๆ ออกจากกัน  โดยยึดเอาพื้นท่ีเปนท่ีต้ังแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝาย  ลักษณะ

และโครงสรางของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี สามารถจัดไดหลายระดับตามพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน อาทิ 

  1)  การแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เชน 

   -   เครือขายระดับหมูบาน  ตําบลและอําเภอ เชน เครือขายประชาคม   

อ.แมสอด จ.ตาก   

 -   เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน 

       -   เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ 

       -   เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศ

ไทย 

       -   เครือขายองคกรระหวางประเทศ  เชน  เครือขายการพัฒนาของ UNDP 

เปนตน 

 2)  การแบงพื้นท่ีตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

-   เครือขายลุมน้ําปง 

-   เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ 

2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network)  หมายถึง  เครือขายท่ีใช

ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร  โดยมองขามมิติในเชิง

พื้นท่ี มุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ัน ๆ อยางจริงจัง   และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคี

อ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม   สามารถแบงไดอยาง

มากมายตามประเด็นกิจกรรม  และความสนใจท่ีเกิดข้ึนของฝายตาง ๆ  ท้ังภาครัฐ   เอกชน และภาค

ประชาชน  โดยไมยึดติดกับพ้ืนท่ีดําเนินการ แตใชหลักของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกําหนดความเปน

เครือขาย  เชน  
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-   เครือขายปาชุมชน 

-   เครือขายภูมิปญญาชาวบาน 

-   เครือขายธนาคารหมูบาน 

-   เครือขายผูสูงอายุ 

-   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค 

-   เครือขายส่ิงแวดลอม 

-   เครือขายปฏิรูปการศึกษา 

-   เครือขายสิทธิมนุษยชน 

-   เครือขายสุขภาพ ฯลฯ 

3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  หมายถึง เครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย

ภารกิจ/กิจกรรม  และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย  ซึ่ง

อาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคกรพัฒนาเอกชน  โดย

เครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนนการดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด  หลักการ  วัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของหนวยงาน  หรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชน นั้นๆ  ลักษณะและโครงสราง

ของเครือขายประเภทนี้  สําหรับสังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญ ๆ ไดแก 

1)  เครือขายภาครัฐ  เชน  เครือขายสถาบันการศึกษา  เครือขายกรมการ

พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  เครือขายองคกรอิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาท่ี

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

2)  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน  เชน   สภาหอการคา  สภาอุตสาหกรรม  

สมาคมผูสงออกเครือขาย SME ฯลฯ 

3)  เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขาย

องคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ  เครอืขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม  เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 

4)  เครือขายภาคประชาชน  เชน เครือขายปราชญอีสาน  เครือขายประมง

พื้นบานเครือขายสมัชชาคนจน  เปนตน 

2.2.4 องคประกอบของเครือขาย  

องคประกอบท่ีสําคัญของความเปนเครือขาย  ไดแก 

1.  หนวยชีวิตหรือสมาชิก   เปนองคประกอบเบ้ืองตนของความเปนเครือขายท่ี

สรางระบบปฏิสัมพันธโดยแตละหนวยชีวิตและแตละปจเจกบุคคล  จะดําเนินการสานตอเพื่อหาแนว

รวมในการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเกิดการดํารงอยูรวมกันตามหลักธรรมชาติท่ีทุกสรรพส่ิงจะตอง
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พึ่งพาอาศัยและสรางกระบวน การท่ีสืบเนื่องเพื่อรักษาความเปนไปของชีวิต  ดังนั้นหนวยชีวิตหรือ

สมาชิกในองคกรนั้นจะเปนองคประกอบหลักท่ีกอใหเกิดความเปนเครือขาย 

2.  จุดมุงหมาย  เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะหากวาบุคคล  

กลุม องคกร  มารวมกันเพียงเพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยไรความมุงม่ัน หรือจุดมุงหมายรวมกัน 

ความสัมพันธดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเปนเครือขาย เพราะความเปนเครือขาย จะตองมีความหมายถึง 

“การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงคและกระบวนการ

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

 3.  การทําหนาท่ีอยางมีจิตสํานึก  การท่ีแตละหนวยชีวิตหรือการท่ีแตละ

บุคคลจะมารวมกันนั้น  ส่ิงท่ีจะยึดโยงส่ิงตางๆ เขาดวยกัน  คือ การทําหนาท่ีตอกัน  และกระทําอยาง

มีจิตสํานึก  เพราะหากขาดจิตสํานึกตอสวนรวมแลว  กระบวนการนั้นจะเปนเพียงการจัดต้ังและ

เรียกรองหาผลประโยชนตอบแทนเทานั้น และการท่ีคนจะมารวมกลุมเปนองคกรเครือขายไดนั้น  

นอกจากจะมีความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอท่ีคลายคลึงกันแลว  บุคคลยังตองมีจิตสํานึกตอสวนรวม  

กลาวคือ  เมื่อพวกเขาเห็นปญหาหรือตองการท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จิตใจท่ีมุงมั่น

ซึ่งเปนปจจัยภายในของแตละบุคคล  ยอมเปนแรงขับเคล่ือนท่ีนําไปสูการคิดวิเคราะหและการคนหา

วิธี เพื่อแกไขปญหานั้นๆ รวมท้ังแสวงหาแนวรวมจากเพื่อนรวมอุดมการณ  เพื่อสรางพลังอํานาจใน

การตอรองหรือการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน   จนกลายเปนองคกรเครือขายท่ีทุกฝายตางก็มี

ความไววางใจตอกัน ท้ังน้ี  เพราะความเปนเครือขายน้ันสามารถท่ีจะตอบสนองกระบวนการแกไข

ปญหา ไดมากกวา 

 4.  การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน  ในองคประกอบของความเปน

เครือขาย  ส่ิงหนึ่งท่ีจะขาดมิไดก็คือ  การมีสวนรวม  การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปล่ียนเรียนรู  การ

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกจะเปนปจจัยท่ีหนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากข้ึน  เพราะ

การมีสวนรวมจะทําใหสมาชิกมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย  ซึ่งจะชวยใหทุกฝาย

หันหนาเขาหากันและพึ่งพากันมากข้ึน นอกจากนี้ ในระบบความสัมพันธของเครือขาย การ

แลกเปล่ียนเรียนรูก็มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะจะนําไปสูการใหและการรับ  รวมถึงการระดม

ทรัพยากรเพื่อใหภารกิจท่ีเครือขายดําเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึงเปาหมาย  การแลกเปล่ียนเรียนรูจึง

เปนท้ังแนวคิด  กระบวนการ และวิธีการของการจัดการเครือขาย  เปนกระบวนการสรางขอมูลท่ี

ตอเนื่อง  เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท่ีมาจากการมีสวนรวมแลว  พัฒนาการ

ของเครือขายจะเปนไปอยางชาๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวนรวมและการแลกเปล่ียนจึง

เสมือนกลไกท่ีเปนแรงผลักใหความเปนเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

55 

 

 5.  ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร   ถากลาวถึงเครือขายวาเปน

ความสัมพันธท่ีโยงใย แลว  ส่ิงท่ีมีความสําคัญตอเครือขาย คือ ขอมูลและการส่ือสารระหวางกัน  

นับต้ังแตการส่ือสารระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล กลุมกับกลุม  และระหวางเครือขายกับ

เครือขาย รวมท้ังระบบความสัมพันธในการแลก เปลี่ยนเรียนรูโดยกระบวนการสื่อสารน้ัน จะชวยให

สมาชิกในเครือขายเกิดการรับรู  เกิดการยอมรับในกระบวน การทํางานและชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดี

ตอกัน  ความสัมพันธท่ีเกิดจากการติดตอส่ือสารท่ีตอเนื่องเชนนี้  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

เครือขาย  ถาระบบความสัมพันธมิไดรับการตอบสนองหรือขาดการติดตอแลว  ความเปนเครือขายก็

อยูในภาวะท่ีเส่ือมถอย  ดังนั้น  การพัฒนาระบบเครือขายจะตองยึดหลักการของความสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางกัน  โดยมีกิจกรรมและขอมูลเพื่อใหเกิดความเล่ือนไหลของเครือขายนั้นๆ11

8 

ตามท่ีกลาวเรื่องเครือขายมานั้น  กรมชลประทานไดนําการการบริหารจัดการ

ชลประทานโดยใหเกษตรกรเขามามีสวนรวม เปนเครือขายภาคประชาชน  โดยมีการจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา 

อาสาสมัครชลประทาน   คณะกรรมการจัดการชลประทาน   โดยคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

จะประกอบดวยตัวแทนจาก 4 ภาคสวน ดังนี้ ตัวแทนจากองคกรผูใชน้ํา  ตัวแทนจากองคการบริหาร

สวนทองถ่ินในพื้นท่ี  ตัวแทนจากโครงการชลประทาน  และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

รวมตัวกันเปนเครือขาย และเปนศูนยกลางของการตัดสินใจ กํากับ ดูแลเรื่องตาง ๆ  เชน  กําหนด

มาตรการควบคุมการใชน้ําและการบํารุงรักษา รวมกันคิด  รวมกันดําเนินการ ต้ังแตเริ่มตนจนกระท่ัง

ส้ินสุดกระบวนการในแตละกิจกรรมรวมกัน  และไดรับประโยชนรวมกันในการบริหารจัดการน้ํา  โดย

เครือขายภาครัฐเปนพลังขับเคล่ือนใหดําเนินไปอยางเปนระบบดวยนโยบายของภาครัฐ  ปจจุบัน

ภาครัฐไดมีการปรับตัวและปฏิรูปกระบวนการทํางาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมี

สวนรวมมากข้ึน  เชน  การสงเสริมใหภาคประชาชนมีการรวมกลุมเปนเครือขาย  และมีการ

ปรึกษาหารือกันมากข้ึน  โดยผานชองทางดานกฎหมายและกระบวนการทํางาน  โดยกระบวนการ

สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาภาครัฐนั้น จะมีการดําเนินการในลักษณะของ

งานดานการพัฒนาชุมชน  เปนตน 

 

 

8 เสรี พงศพิศ, เครือขายยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง โครงการมหาลัยชีวิต, 

พิมพครั้งท่ี1, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2548): 197-219. 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข และคณะวิทยาการจัดการ12

9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ไดทําการศึกษา  เรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย  

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”  การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาล

นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนใน

การปองกันมหาอุทกภัยฯ และ 3) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐ

และเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยใชระเบียบวิธีวิจัย

แบบผสมผสาน  (Mixed Method) ประกอบด วย การวิ จั ย เ ชิ งปริ มาณ  (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและ

กลุมตัวอยางประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  สําหรับเทศบาลนคร

นนทบุรี ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ตําบล คือ ตําบลสวนใหญ ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบลบางกระ

สอ และตําบลทาทราย จํานวน  115,894 ครัวเรือน และเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุม

พื้นท่ี 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือและตําบลบาน

ใหม จํานวน 80,000 ครัวเรือน รวมท้ังส้ิน 195,894 ครัวเรือน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร

ของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดขนาดของกลุม

ตัวอยาง 400 ครัวเรือน และสุมตัวอยางตามสัดสวนของครัวเรือนในแตละตําบล  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

กําหนดผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีความเกี่ยวของและเช่ียวชาญในวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัย

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบดวย ผูบริหารระดับนโยบาย

ภาครัฐและเอกชน  ขาราชการ/นักการเมืองทองถ่ิน ผูนํา/หัวหนา/ประธานชุมชน และผูเช่ียวชาญ

ดานบริหารจัดการน้ําภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  รวมท้ังส้ิน 20 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ ความถ่ีและรอยละ และการมีสวนรวม

ในการปองกันมหาอุทกภัยฯ สถิติท่ีใชคือ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการวิจัยเชิง

คุณภาพ  เปนการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

9 ขนิษฐา ปาลโมกข และคณะวิทยาการจัดการ. “การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน

มหาอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร”ี, (รายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), บทคัดยอ. 
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 1.  การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ การคนหาปญหาและสาเหตุ

ของปญหา รองลงมาคือ ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรมดานการติดตามและประเมินผลตามลําดับ 

และอันดับสุดทายคือดานการลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติ 

2.  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย ฯ พบวา 

ประชาชนในครัวเรือนในชุมชนท่ีอาศัยในเทศบาล และตําบลตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการ

ปองกันมหาอุทกภัยฯ ไมแตกตางกัน และประชาชนในครัวเรือนในชุมชนท่ีมีสถานภาพและลักษณะ

พื้นท่ีตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย ฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 และ .001  ตามลําดับ 

3.  วิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนในเทศบาล

นครนนทบุรีและเทศบาล   นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   พบวา  กรอบวิธีการบริหารจัดการ

ปองกันมหาอุทกภัยฯ  มี  5 กรอบ คือ         

    1)  การเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย ไดแก   การเตรียมความพรอมดานการ

วางแผน  การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมืองบประมาณและบุคลากรเปนประจําทุกป การติดตาม 

สถานการณนํ้าจากแหลงขอมูลขาวสารท่ีมีความนาเช่ือถือ การประชุมเพ่ือหาแนวทางขอสรุปรวมกัน

และช้ีแจงแกฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การวางแผนปองกันท่ีดี  การสํารวจพื้นท่ีเพื่อศึกษาและคนหา

พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดน้ําทวม   การประสานความรวมมือและของรับการสนับสนุนจากทุก

ภาคสวน และการส่ือสารขอความรวมมือและสนับสนุนผานชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ   

    2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเขาพื้นท่ี ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวมทุกภาค

สวน  การวางระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางผังเมืองท่ีเปนระบบเก้ือหนุนการปองกันมหาอุทกภัยการ

มีผูนําท่ีเขมแข็ง  การจัดต้ังศูนยประสานงานขอความชวยเหลือและขอความรวมมือ การระดมการ

ชวยเหลืออยางเรงดวนและท่ัวถึง การประสานความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน  การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การมีสวนรวมและเสียสละของชุมชน   การจัดการเครือขาย  การ

จัดต้ังศูนยพักพิงหรือศูนยอพยพและศูนยอํานวยการการประเมินสถานการณและตรวจสอบขอมูล

อยางตอเนื่อง  

     3) การบริหารจัดการมีสวนรวมของชุมชน   ไดแก  การบริหารจัดการการมีสวน

รวม   การใชชองทางการส่ือสารเผยแพรขอมูลเชิญชวนการมีสวนรวม   การใชแรงจูงใจเชิง

บวก  การต่ืนตัวตอเหตุการณ หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนของประชาชน  การบริหารจัดการชุมชนโดย
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การสรางการมีสวนรวมผานกระบวนการส่ือสารรูปแบบการจัดกิจกรรม  การใชผูนําชุมชนระดับ

ทองถ่ิน  และการบริหารการมีสวนรวมผานเครือขาย   

     4) การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย  ไดแก  การเรงระบายน้ําออก

จากพื้นท่ีใหเร็วท่ีสุดการช้ีแจงขอเท็จจริงและทําความเขาใจกับชุมชน  การกําจัดขยะส่ิงปฏิกูลและการ

ทําความสะอาด  การสํารวจพ้ืนท่ีในชุมชนท่ีมีนํ้าทวมขังเพ่ือเรงติดตามเงินชวยเหลือเยียวยา การสํารวจ

พื้นท่ีและเรงช้ีแจงเรื่องงบประมาณชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม  การจัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ี  การ

สรางขวัญกําลังใจแกผูประสบมหาอุทกภัย  การสนับสนุนจากองคกรภายนอกพื้นท่ีดานงบประมาณ

และดานอื่น ๆ การจัดสรรงบประมาณทองถ่ินและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

     5) แนวทางในการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในอนาคต ไดแก  การสํารวจ

พื้นท่ีน้ําทวมเพื่อหาสาเหตุของการไมสามารถปองกันมหาอุทกภัยท่ีผานมาได  การจัดการขุดลอกคู

คลอง   การจัดการซอมแซมประตูระบายน้ําและจัดทําประตูระบายน้ําถาวร  การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 

เครื่องผลักดันน้ําและจัดทําสถานีสูบน้ํา  การจัดทําแนวคันก้ันนํ้าหรือเสริมถนน   การจัดทําเข่ือนก้ันนํ้า

ช่ัวคราว  การจัดทําเข่ือนก้ันนํ้าถาวร การประชาสัมพันธ ผานส่ือตาง ๆ เพื่อแจงขาวสารและแจงเตือน

เฝาระวัง  การประสานงานในระดับทองถ่ิน   การจัดทําหรือขยายทอระบายนํ้า  การบริหารการมีสวน

รวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ  และขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยใน

อนาคต   เชน   การสนับสนุนและเอาใจใสอยางจริงจังตอเนื่องของรัฐบาลตอสถานการณอุทกภัยใน

อนาคต  เปนตน 

สาริณี กุลสุนทรรัตนและธวัชชัย ศุภดิษฐ 1 3

10   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของผูใหญบานในการจัดการทรัพยากรนํ้า  บริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าหวยสาย

บาตร” การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูใหญบานในการจัดการ

ทรัพยากรนํ้าบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าหวยสายบาตร 2) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหผูใหญบานเขามามีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากร นํ้าบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าหวยสายบาตร และ 3) นําไปเปนขอเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน สงเสริมการมีสวนรวมของผูใหญบานในการจัดการทรัพยากรนํ้าให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใหญบานท่ีอยูในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

จํานวน 126 ตัวอยาง รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ 

10 สาริณี กุลสุนทรรัตนและธวัชชัย ศุภดิษฐ, .“การมีสวนรวมของผูใหญบานในการจัดการ

ทรัพยากรนํ้า  บริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าหวยสายบาตร”, (รายงานการวิจัย สาขารัฐประศาสนศาสตร    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556), บทคัดยอ.  
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คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติในการ ทดสอบสมมติฐาน คือ คา t – test , F – test และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ผูใหญบานสวนใหญ

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.48ผลการ

ทดสอบสมมุติฐาน พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําของผูใหญบาน  มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้า สวนขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ จะตองเพิ่ม

ศักยภาพการกระตุนในเชิงบวกตอการมีสวนรวมของผูใหญบานใหมากข้ึน  โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธตาง ๆ  และการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอยางเพียงพอ  รวมถึงควรมี

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม และวางแผนเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในพื้นท่ี  โดยให

ผูใหญบานและประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากข้ึน สงเสริมใหผูใหญบานมีทัศนคติท่ีดี และมีความ

รับผิดชอบ  เสียสละเวลาเพื่อประโยชนของสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้า รวมถึงควรเขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจ  มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน  มี

สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองในทุกข้ันตอนของการมีสวนรวม  และเปน

ตัวแทนในชุมชนในการประสานงาน 

สุวัฒน อินทรประไพ14

11  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ACADEMIC 

JOURNAL PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุมนํ้าปาสัก” พบวา 

1) สภาพท่ัวไปของระดับผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําปาสัก

สวนใหญเปน เพศหญิงจํานวน 215 คน รอยละ 53.75 เปนเพศชาย จํานวน 185 คน รอยละ 46.25 

มีอายุ18-30 ปมีจํานวน 158 คน รอยละ 39.50 การศึกษาประถมศึกษา 123 คน รอยละ 30.75 มี

รายไดต้ังแต 3,000-5,000 บาท มีจํานวน 127 คนและอาชีพอื่น ๆ ยังไมมีอาชีพเปน นักเรียนและ

นิสิตมีจํานวน 107 คน รอยละ 26.75 

2) แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมอปริหานิยธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พบ วา พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาชาววัชชีผูปกครองรัฐ โดยระบบสามัคคีธรรม 

สังคมจะไมแตกแยกสามารถ ใชเกล้ียกลอมมิใหเกิดความแตกแยกขัดแยงยุติความรุนแรง  เมื่อนํามา

11 สุวัฒน อินทรประไพ,  “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรนํ้าลุมนํ้าปาสัก,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (ACADEMIC JOURNAL 

PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY), ฉ.4 (2558): 68-81. 
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ปรับใชกับการบริหารทรัพยากรน้ํา ปองกันปญหาการทุจริตคอรัปช่ันรัฐบาลควรสงเสริม บรรจุไวใน

นโยบายการบริหารจัดประเทศควบคูกับหลัก ธรรมาภิบาลซึ่งจะทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขตอไป 

3) ปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ํา ให

เกิดประโยชนสูงสุด  ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ํามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

พบวา โดยภาพรวม ท้ังหมด 10 ดาน อยูในระดับปานกลาง (X = 3.20) สรุปไดคือ 1. ดาน

คุณลักษณะคุณธรรมของผูนํา 2. ดานการใหคุณคาทางสังคมของสมาชิก 3. ดานความตระหนักของ

สมาชิก 4. ดานความใสใจในกิจกรรม ของชุมชน 5. ดานความเขมแข็งของชุมชน 6. ดานการ ไดรับ

การสนับสนุนและการยอมรับ 7. ดานกระบวนการ ตัดสินใจ 8. ดานการรับรูขาวสาร 9. ดานการ

กําหนด แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 10. ดานการบริหารจัดทรัพยากรลุมน้ํา

ท่ีประชาชนมีสวนไดสวนเสียควรมีสวนรวม 

4) ผลองคความรูนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําปาสัก พบวาได 4 รูปแบบ คือ  

  4.1) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าลุม

นํ้าปาสัก 

  4.2) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน

ควรดําเนินการ  

 4.3) องคกรภายนอกชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลองคการ

บริหารสวนจังหวัด  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา  สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคสถาบันการศึกษา 

องคกรเอกชน ควรดําเนินการและใหการสนับสนุน  

 4.4) บูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

นางจําเนียร โกมลวานิช 1 5

12  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ําชลประทานผลการ 

วิจัยพบวา 

12 จําเนียร โกมลวานิช, “ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้า

ชลประทานในเขตจัดรูปท่ีดิน ดานการบริหารจัดการการใชนํ้า : ศึกษากรณีโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาพนมทวน อําเภอทามวง  จังหวดกาญจนบุรี”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2553), บทคัดยอ. 
 

 

 

                                            



Ref. code: 25595803010452MNG

61 

 

 1. ระดับการมีสวนรวมดานการบริหารจัดการการใชน้ําชลประทานของกลุมผูใชน้ํา

ชลประทานในภาพรวม  มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยมีสวนรวมดานการสงน้ําและการ

บํารุงรักษามากท่ีสุดรองลงมาคือดานการจัดทําขอมูลพื้นฐานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และดาน

การจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับการจัดต้ังกลุมในการมีสวนรวมดานการจัดการน้ําชลประทาน  สวนดาน

การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการน้ําชลประทาน  และดานการเสริมสรางความเขมแข็งองคกร

ผูใชนํ้าชลประทานมีสวนรวมนอยท่ีสุด  

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจและปจจัยเกี่ยวกับการเปนสมาชิกของผูตอบแบบสอบถาม  พบวาอายุมีความสัมพันธกับ

ระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน  ดานการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับการจัดต้ังกลุมในการ

มีสวนรวมดานการจัดการน้ําชลประทาน  และดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชนํ้า

ชลประทานอาชีพทางการเกษตร  มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน

ในภาพรวมดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการน้ําชลประทาน  และดานการจัดทําขอมูล

พื้นฐานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระยะเวลาการเปนสมาชิกมีความสมพันธ กับระดับการมีสวน

รวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทานในภาพรวมดานการสงน้ําและบํารุงรักษาและดานการจัดทําขอมูล

พื้นฐานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สถานภาพภายในกลุมผูใชนํ้ามีความสัมพันธ กับระดับการมี

สวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทานในภาพรวมดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการน้ํา

ชลประทาน  สถานภาพภายในกลุมผูใชนํ้ามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้า

ชลประทาน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใช

นํ้าชลประทานดานการจัดทําขอมูลพื้นฐานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา อายุมีความสัมพันธกับ

ระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทานดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการน้ํา

ชลประทาน  อาชีพทางการเกษตรมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน

ในภาพรวมดานการสงน้ําและบํารุงรักษาดานการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการนํ้าชลประทาน  

สถานภาพภายในกลุมผูใชนํ้ามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของกลุมผูใชนํ้าชลประทาน  ดาน

การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชนํ้าชลประทานมีความสัมพันธ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน  คือ

ไมมีการประชุมกลุมเจาหนาท่ีชลประทานมากํากับดูแล  ขาดการประชาสัมพันธใหความรูแกกลุมผูใช

นํ้า และกลุมผูใชนํ้าไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม  เกษตรกรไมใหความสําคัญกับกลุมผูใชนํ้า  ไมให

ความรวมมือรวมใจแนวทางแกไข  คือเจาหนาท่ีชลประทานควรจัดประชุมใหความรูแกกลุมผูใชนํ้า

อยางสม่ําเสมอ  สรางความเขาใจให กลุมผูใชนํ้า  จัดประชุมเพื่อสรางขอตกลงรวมกัน  กลุมผูใชนํ้า

ตองเสียสละเวลาใหความรวมมือตอกิจกรรมของกลุมผูใชนํ้าดวยการเขารวมประชุม  รวมแสดงความ
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คิดเห็น  และเสียสละแรงงานในการบํารุงรักษาคูคลองสงน้ํา  ขอสรุปจากการอภิปรายกลุมยอยคือ 

หนวยงานของชลประทาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการน้ําชลประทานใหกับกลุมผูใชนํ้าและสมาชิกกลุมผูใชนํ้าตองเสียสละเวลาใหความรวมมือตอ

กลุมในการสรางขอตกลงรวมกัน 

 

2.4 กรอบแนวคิด 

 

การศึกษาเรื่อง ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

ปจจัยความสําเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

1. ตัวแปรอิสระ 

 1)  บทบาทผูบริหารกรมชลประทาน   ใหนโยบายและผลักดันการมีสวนรวมอยาง

ตอเนื่อง   มีการจัดต้ังกองสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนท่ีสวนกลาง  เพื่อใหเปนหนวยงานพี่

เล้ียง  แกหนวยงานในภูมิภาค 
 2)  บทบาทชลประทานในพื้นท่ี  เจาหนาท่ีกรมชลประทาน มีความใสใจทุมเทการมี

สวนรวมในพื้นท่ี   เปนผูประสานงานการมีสวนรวม    ทําใหเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  

เชน  การประชุม จัดทําแผนการใชน้ํา  การบํารุงรักษาคลองชลประทาน  การจัดรายการวิทยุ 

 การไมขัดแยงในการแยงน้ํา 

 ยังมีการรวมคิดรวมทํากันอยู 

 มีกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง 

 จัดสรรน้ํา อยางเปนธรรม 

 

บทบาทชลประทานในพื้นท่ี 

 

 

บทบาทผูบริหารกรมชลประทาน 

 

 

บทบาทภาคีเครือขายและภาคประชาชน 

ยั่งยืน 
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 3)  บทบาทภาคีเครือขายและภาคประชาชน  การบริหารจัดการน้ําชลประทานโดย

เกษตรกร มีสวนรวม  จําเปนตองมีการสรางเครือขาย  เพื่อใหงายตอการประสานงานในเรื่องการ

บริหารจัดการน้ํา  และในเรื่องอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของดวย   กรมชลประทานมีเครือขายดังกลาว  โดยมี

การจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ประกอบดวยตัวแทนจากสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน  อาทิเชน  องคกรผูใชน้ํา  เจาหนาท่ี โครงการชลประทาน  องคการบริหารสวนทองถ่ินใน

พื้นท่ีชลประทาน  และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เขารวมเปนคณะกรรมการอยางสมัครใจ  ไมมี

การบีบค้ัน  โดยเครือขาย (JMC)  จะรวมกันคิด   รวมกันดําเนินการในสวนตาง ๆ  ต้ังแตเริ่มตนจน

ส้ินสุดกระบวนการในแตละกิจกรรมรวมกัน   และไดรับประโยชนรวมกันในการบริหารจัดการน้ํา

ดังกลาว 

2. ตัวแปรตาม 

 ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา  กรณีศึกษา 

เข่ือนกระเสียว  ทําใหเกิดผล คือ 

   1. การไมขัดแยง  การไมทะเลาะกันเพื่อท่ีจะแยงน้ําในหนาแลงของกลุมผูใชน้ําใน

แตละกลุม และมีความสามัคคีกัน 

   2. ยังมีการรวมคิดรวมทํากันอยู มีการประชุมรับฟงความคิดเห็นกอนท่ีจะมีแผนการ

ใชน้ํา เพื่อการจัดทําแผนการใชน้ํารวมกัน  และพึงพอใจในทุกฝาย 

   3. เม่ือมีการรวมคิดรวมทําดานการบริหารจัดการนํ้า แลวก็มีกิจกรรมตาง ๆ  ทํางาน

รวมกันอยางตอเนื่อง 

    4. การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม  โดยมองวามีการจัดทําแผนการใชน้ําของคณะ

กรรมจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  เปนการประชุมท่ีเปดเผยและโปรงใส  เพราะมีทุกกลุม

ผูใชน้ําเขารวมและยอมรับมติท่ีประชุม  มีการรายงานแผนการใชน้ําใหทราบเปนระยะ  และความ

เขมแข็งดานการจัดการน้ําชลประทาน   ดานการดูแลบํารุงรักษา   ดานการบริหารภายในกลุมผูใชน้ํา  

เชน  มีการแบงงานใหสมาชิกกลุม ฯ  ทําการบํารุง รักษาอาคารชลประทาน  ระบบสงน้ํา คูน้ํา อยาง

ชัดเจน  เจาหนาท่ีชลประทาน  ออกพบปะเกษตรกร  และใหความรูเรื่องชลประทานแกกลุมผูใชน้ํา

อยางสม่ําเสมอ  และมีการบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง 
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บทท่ี 3 

ขอมูลโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสยีว   

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3.1  ท่ีมาของโครงการ 

 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  ต้ังอยูทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด

สุพรรณบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ เปนระยะทาง 193 กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข 340 

ลําหวยกระเสียวมีตนน้ําเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  ไหลไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ลงสูจังหวัดสุพรรณบุรี  ในเขตอําเภอดานชาง  แลวไหลไปทางทิศใตจนเกือบถึง

บานนาตาปน  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงเริ่มออกสูท่ีราบแลวไหลไปทางทิศตะวันออกลง

สูแมน้ําสุพรรณบุรี  ท่ีบานทึง  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  รวมความยาว 140 กิโลเมตร 

ลําหวยกระเสียว  มีความลาดเทชันมากและมีพื้นท่ีรับน้ําฝนถึงประมาณ 1,220 ตาราง

กิโลเมตร  ฉะนั้น  ในระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม  ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีมีฝนตกหนักน้ําในลํา

หวยกระเสียว  จึงมีปริมาณมากและไหลหลากอยางรวดเร็ว  บาเขาทวมพื้นท่ีราบตอนลาง  เขตทองท่ี 

อําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอสามชุก  กอใหเกิดอุทกภัยทําความเสียหายแกพื้นท่ีเพาะปลูกบริเวณ

ดังกลาว  อยูเปนประจําเกือบทุกป  ในระยะท่ีฝนท้ิงชวงเปนเวลานานก็มีน้ําไมเพียงพอสําหรับใชใน

การเพาะปลูก  ทําใหเกิดความเดือดรอน  เนื่องจากขาดแคลนน้ําอยูเสมอยิ่งเมื่อปาไมบริเวณตนน้ํา

ของลําหวยกระเสียวถูกทําลาย  ความรุนแรงของอุทกภัยและสภาวะขาดแคลนน้ําของพื้นท่ีดังกลาวก็

เพิ่มทวีมากยิ่งข้ึน 

เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นท่ีดังกลาวและชวยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขต

โครงการฯ  ทาโบสถตอนลางและโครงการฯสามชุก ซึ่งอาศัยน้ําฝนแตเพียงอยางเดียวใหมีน้ําสําหรับ

ใชในการเพาะปลูกอยางเพียงพอตลอดท้ังป  จึงจําเปนตองสรางแหลงเก็บน้ํา  กรมชลประทานจึงได

ดําเนินการกอสรางเข่ือนกระเสียวเริ่มต้ังแตป 2509 แลวเสร็จป 2524 รวมระยะเวลา 16 ป 

 

3.2  ขอมูลระบบชลประทาน 

 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  มีระบบชลประทานตาง ๆ  ประกอบดวยเข่ือน

เก็บกักน้ํา  เข่ือนทดน้ํา  ระบบสงน้ํา  และระบบระบายน้ํา  มีรายละเอียดโครงการโดยยอดังตอไปนี้ 
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ก.  อาคารหัวงาน  ประกอบดวย 

 1)  เข่ือนเก็บกักน้ํา 

      สรางกั้นน้ําลําหวยกระเสียว  ระหวางลาดเขาวงเดือนหาทางฝงขวากับเขาโลน

ทางฝงซายเหนือบานนาตาปนข้ึนไปเล็กนอย  อยูหมูท่ี 3 ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัด

สุพรรณบุรี  ท่ีประมาณละติจูด 14
๐ – 49’-57” ลองติจูด 99๐ –39’-41” ตัวเข่ือนเปนลูกรังปนดิน

ชนิด Zone embankment สูง 32.500 เมตร  สันเข่ือนอยูท่ีระดับ +92.500 เมตร (ร.ท.ก.) กวาง 

8.00 เมตร ยาว 4,250 เมตร  กักเก็บน้ําจํานวน  240 ลานลูกบาศกเมตร  ท่ีระดับ +87.000  

(ร.ท.ก.) พื้นท่ีผิวน้ําในอางกวาง 7 กิโลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร 

 2)  ทอระบายน้ําในตัวเข่ือน (OUTLET) 

      เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 2.50 เมตร  

ทางดานเหนือน้ําและ 1.80 เมตร  ทางดานทายน้ําบังคับน้ําดวยบานระบายเหล็กแรงดันสูง  จํานวน 

2 ชุด  สามารถระบายน้ําได 18-25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 3)  ทางระบายน้ําลน (SPILLWAY) 

     อยูทางขอบอางฝงซายระหวางเขาโลนกับเขาพุขอย  มีลักษณะเปนฝายน้ําลน

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Ogee weir สันฝายยาว 74 เมตร  ระบายน้ําไดประมาณ 760 ลูกบาศก

เมตรตอวินาที  มีทางรับน้ําจากฝายลงสูลําน้ําเดิมยาว 2,400 เมตร 

 4)  อางเก็บน้ํากระเสียว 

      อางเก็บน้ํามีความจุสูงสุด 390 ลาน ลบ.ม. ท่ีระดับ + 90.64 ม. (ท.ร.ก.) มีพื้นท่ี

ผิวน้ํา 46 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ําเก็บกัก 240 ลาน ลบ.ม. ท่ีระดับ +87.00 ม. (ท.ร.ก.)  มีพื้นท่ี

ผิวน้ํา 35 ตารางกโิมเมตร  ปริมาณน้ําตํ่าสุด 40 ลาน ลบ.ม.  ท่ีระดับ+78.00 ม. (ท.ร.ก.)  มีพื้นท่ีผิว

น้ํา 10.42 ตารางกิโลเมตร  เปนปริมาณน้ํานอนกนอาง 40 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําท่ีใชการ 200 ลาน 

ลบ.ม. มีพื้นท่ีรับน้ําฝนเหนือเข่ือน 1,220 กิโลเมตร 

ข)  ระบบสงน้ําและระบายน้ํา 

1)  ประตูระบายทดน้ํา 

      สรางกั้นลําหวยกระเสียว  ลงไปตามลําน้ําเปนระยะทางประมาณ 26.300 

กิโลเมตร  เปนประตูระบายคอนกรตีเสริมเหล็กมีชองระบายน้ํากวาง 6.00 เมตร จํานวน 3 ชองบังคับ

น้ําดวยบานระบายเหล็กโคงสามารถระบายน้ําได 260 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  มีประตูปากคลองสง

น้ําสายใหญท้ังสองฝงสรางติดกับประตูระบายทดน้ํา 

2)  คลองสงน้ํา  ประกอบดวย คลองสงน้ําท้ังหมด 7 สาย ดังนี้ 

 - คลองสงน้ําสายใหญฝงขวายาว 20.880 กิโลเมตร 
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 - คลองสงน้ําสายใหญฝงซายยาว 7.000 กิโลเมตร 

 - คลองซอยและแยกซอย 5 สาย ไดแก 

 - ฝงซาย 2 สาย รวมยาว 26,460 กิโลเมตร 

 - ฝงขวา 3 สาย รวมยาว 37.450 กิโลเมตร 

    3)  คลองระบายน้ํา  ประกอบดวย คลองระบายน้ํา จํานวน 8 สาย ดังนี้ 

- ฝงซาย 4 สาย รวมยาว 44.304 กิโลเมตร 

 - ฝงขวา 4 สาย รวมยาว 37.450 กิโลเมตร 

 

3.3 ผูท่ีรับประโยชนจากโครงการ 

 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  มีขอบเขตการใหบริการ  ประกอบดวย 

(1)  พื้นท่ีชลประทาน 130,000 ไร  มีสมาชิกผูใชน้ํา 6,740 ราย 

(2)  ผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม 2 ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด  และ บริษัท

ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(3)  ผูใหน้ําภาคอุปโภคบริโภค 2 ราย ไดแก การประปาดานชาง  การประปาหนอง

หญาไซ 

 

3.4 ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว 

 

(1)  บรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการฯทาโบสถตอนลาง  และโครงการฯสามชุก  พื้นท่ี

นอกเขตโครงการฯ  ท่ีติดตอกัน รวม 350,000 ไร 

(2) สงน้ําและระบายน้ําใหกับพื้นท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการฯกระเสียว จํานวน 

130,000 ไร 

(3)  บริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ําเหนือเข่ือน  ใชเปนแหลงทองเท่ียว  และสถานท่ี

พักผอนหยอนใจของประชาชนไดเปนอยางดี 

(4)  อางเก็บน้ําเหนือเข่ือนเปนแหลงเพาะ และขยายพันธุปลาและสัตวน้ํา 

(5)  เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ในเขต อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดแก 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(6)  เพื่อใหอุปโภค  บริโภค และการประปาสวนภูมิภาค  ไดแก การประปาดานชาง  

การประปาหนองหญาไซ 
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3.5 การปรับปรุงการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

 

3.5.1 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

         กรมชลประทานไดนําการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมมา

เปนนโยบายในการบริหารจัดการน้ํา  โดยมีแนวคิดท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยวางกลไก

การดําเนินงาน ดังนี้ 

(1)  ใหมีการจัดต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)  ตามทอสงน้ํา  แฉกสง

น้ําตาง ๆ ใหครอบคลุมพื้นท่ี 

(2)  ใหมีการรวมกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)  หลาย ๆ กลุมในคลอง

ซอยหรือคลองแยกซอยเดียวกัน  โดยยกระดับเปนกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน 

(3)  ใหมีการจัดต้ังอาสาสมัครชลประทานโดยใหผูใชน้ําเลือกต้ังอาสาสมัคร

ชลประทาน 1  คน  ในขอบเขตพื้นท่ี 2,500 – 3,000 ไร  เพื่อทําหนาท่ีประสานงานระหวางองคกร

ผูใชน้ําชลประทานกับโครงการชลประทานในการสงน้ําและบํารุงรักษา 

(4)  ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management 

Committee for Irrigation ; JMC) เปนศูนยกลางของการตัดสินใจ กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนใน

การบริหารจัดการชลประทานนของโครงการชลประทาน  โดยประกอบดวย 4 ภาคสวน  คือ ตัวแทน

จากองคกรผูใชน้ํา  ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตัวแทนจากโครงการชลประทาน  และ

ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3.5.2 องคกรและเครือขาย 

          การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม  เพื่อจุดประสงคใหเกิด

ความยั่งยืนในงานชลประทาน  ในแตละโครงการชลประทาน  จะตองมีองคกรและเครือขายท่ีมีสวน

รวมในการบริหารจัดการน้ําชลประทาน  ซึง่ประกอบดวย 

(1)  คณะกรรมการจัดการชลประทาน  

         คณะกรรมการจัดการชลประทาน  เปนองคกรสูงสุดในการบริหารจัดการ

โครงการชลประทาน   มีหนาท่ี  แบงปนน้ํา  กําหนดมาตรการควบคุมการใชน้ําและการบํารุงรักษา  

เปนศูนยกลางในการบูรณาการ  การทํางานระหวางสวนราชการตางๆ ในพื้นท่ีชลประทาน  และยัง

สามารถดําเนินการสงเสริมการผลิตและการตลาดไดอีกดวย 
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ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน กรมชลประทาน. 

(2)  องคกรผูใชน้ําชลประทาน 

         องคกรผูใชน้ําชลประทาน   เปนองคกรของเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานท่ีมี

คณะกรรมการขององคกรท่ีเลือกต้ังมาจากผูใชน้ํา  มีระเบียบขอบังคับขององคกร  ขอบเขตพื้นท่ีดูแล

ขององคกรผูใชน้ําใชขอบเขตของระบบสงน้ําเปนหลัก  สมาชิกขององคกรก็คือผูใชน้ําจากระบบ

ชลประทานสายเดียวกัน 
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         องคกรผูใชน้ําชลประทานมี 2 ประเภท  คือ ประเภทไมเปนนิติบุคคล  ไดแก  

กลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)  และกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน  และประเภทนิติบุคคล  

ไดแก  กลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน  สมาคมผูใชน้ําชลประทาน  และสหกรณผูใชน้ําชลประทาน  

โดยมีแนวทางในการจัดต้ังและยกระดับ ดังนี้      

   

ภาพท่ี 3.2 ลําดับองคการพัฒนาองคกรผูใชน้ํา, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรม

ชลประทาน. 
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กําหนดแผนงานการจัดต้ังกลุมพื้นฐาน 

ประชุมเกษตรกร  จัดต้ังกลุมฯ และจัดทําทะเบียนกลุมฯ 

รวบรวมขอมูลรายช่ือผูใชนํ้า 

ศึกษาขอมูลขององคกรผูใชน้ําท่ีมีอยูเดิม 

จัดลําดับความสําคัญของพื้นท่ีชลประทานท่ีตองจัดต้ังกลุมผูใชน้ําฯ 

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการจัดต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน), ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน กรมชลประทาน 
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จัดต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทานกลุมพื้นฐาน(กลุมคู/ทอ/แฉก) 

ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารการใชน้ําชลประทาน 

คัดเลือกสมาชิกผูใชน้ําและหัวหนากลุมพื้นฐาน เพื่อฝกอบรมดูงาน 

ข้ึนทะเบียนเปนกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน และมอบใบทะเบียนกลุม 

ระบุขอบเขตกลุมบริหารฯ และรวบรวมรายช่ือผูใชน้ําภายใตกลุมพื้นฐาน 

เปดประชุมใหญสมาชิกผูใชน้ํา  เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมฯ 

 กําหนดระเบียบขอบังคับและจัดทําทะเบียนกลุม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

  ภาพท่ี 3.4  ข้ันตอนการยกระดับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน กรมชลประทาน. 
 

(3)  อาสาสมัครชลประทาน 

          อาสาสมัครชลประทาน  หมายถึง  เกษตรกรหรือบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจาก

องคกรผูใชน้ําชลประทาน  โดยสมัครใจท่ีจะเปนอาสาสมัครอยูในวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

และไดรับคาตอบแทน 1,200 บาทตอเดือน  อาสาสมัครชลประทานจะทําหนาท่ีเปนผูชวยเจาหนาท่ี

ของโครงการชลประทานและในการประสานงานระหวางกรมชลประทานกับองคกรผูใชนํ้าชลประทาน  

ในการวางแผน  การควบคุม   และการประเมินผลการสงน้ําและบํารุงรักษาประจําฤดูกาลเพาะปลูก

ประมาณ 2,500-3,000 ไร   โดยกอนจะเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจะตองผานการฝกอบรมใหความรู  
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ฝกอบรมอาสาสมคัรชลประทาน 

อาสาสมัครชลประทานปฏิบัติงาน 

ประชุมใหญสมาชิกผูใชน้ํา  เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน 

จัดทําหนังสือรับการคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน 

เตรียมการประชุมใหญ  โดยนัดผูนําองคกรผูใชน้ําฯ 

เพื่อกําหนดวัน  และสถานท่ี 

คัดเลือกพื้นท่ีชลประทานท่ีมีกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานข้ึนไป 

และกําหนดจํานวนอาสาสมัครชลประทาน 

ข้ึนทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน  และอาสาสมัครเกษตร 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพท่ี 3.5 ข้ันตอนการดําเนินงานอาสาสมัครชลประทาน, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน กรมชลประทาน. 
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3.6  รูปแบบการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

 

 

  

 

   

   

  

    

  

   

 

   

 

 

 

 

   

     

    

 

 

    

  

  

 

   

                                        
  

                      

                                      

ระหวางการสงน้ํา 

ก่อนการส่งนํา้ 

บํารุงรักษา  ขุดลอกคูคลองโดยกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

แจงขอตกลงการสงน้ําฯ  แกหัวหนาองคกรผูใชน้ํา  แตละระดับและสมาชิก 

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน  และกําหนดขอตกลงการสงน้ําฯ 

สํารวจความตองการใชน้ําทุกภาคสวน  เพื่อวางแผนการสงน้ําประจําฤดูกาล 

เสริมสรางความเขมแข็งกลุมผูใชน้ําฯ โดยการฝกอบรม 

ตรวจเยี่ยมกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

ติดตามการสงน้ําโดยเจาหนาท่ีและกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

ขอบเขตพื้นท่ีกลุมบริหารฯ จะเปด-ปดอาคารชลประทาน 
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  ภาพท่ี 3.6 แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ําโดยคณะกรรมการจัดการ

ชลประทานและองคกรผูใชน้ําชลประทาน, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรม

ชลประทาน 

 

3.7  หนาท่ีของคณะกรรมการจัดการชลประทาน   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวและ

คณะกรรมการแตละภาคสวน 

 

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว (JMC) ท่ีจัดต้ังข้ึน  มีความมุง

หมายใหทําหนาท่ีตัดสินใจในการบริหารจัดการชลประทานโครงการ 

 (1)  พิจารณากําหนดความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํากระเสียว

จนถึงแปลงนาในแตละฤดูกาลเพื่อแพรกระจายน้ําตรงตอความตองการของเกษตรกรเปนไปอยาง

ท่ัวถึง  เปนธรรมและประหยัด  อันไดแก  การกําหนดฤดูกาลสงน้ํา  แผนการปด เปดน้ํา  วิธีการสง

น้ํา  เปนตน 

 (2)  การบํารุงรักษาระบบชลประทาน  อันไดแก  การกําหนดปฏิทินการบํารุงรักษา  

วิธีการบํารุงรักษา  แผนการบํารุงรักษาและการประชาสัมพันธ 

สิ้นสุดการสงนํ้า 

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน  เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 

เจาหนาท่ีประมวลผลการดําเนนิงานดานสงน้ําและบํารุงรักษา 

เจาหนาท่ีสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 

เกษตรกรรายงานขอมูลผลผลิตตามแบบฟอรมสํารวจของกรมชลประทาน 
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 (3)  การดําเนินการกิจกรรมอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนจากน้ําชลประทาน

มีผลสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว, 

ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน. 

หนาท่ีกรรมการในสวนของโครงการสงน้ําและบาํรุงรักษากระเสียว 

                 (1)  วางแผนการจัดสรรน้ําในอางเก็บน้ํากระเสียว  เบ้ืองตนในแตละฤดูกาลเพื่อ

นําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาในท่ีประชุม 

(2)  จัดทําแผนการสงน้ําใหสอดคลองพื้นท่ีเพาะปลูก  โดยดําเนินการตามมติในท่ี

ประชุม 

(3)  แจงสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํากระเสียวใหเกษตรกรทราบอยางตอเนื่อง 

(4)  ดําเนินการบริหารจัดการน้ําตามมติในท่ีประชุม 
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                 (5)  บันทึกสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ  ในแตละครั้งใหคณะกรรมการฯ 

ผูเกี่ยวของรับทราบ 

                 (6)  ประสานงานกับกลุมผูใชน้ํา  ในการจัดเก็บขอมูล  เชน ความตองการใชน้ํา  และ

ความตองการปลูกพืช 

                 (7)  สํารวจผลผลิต  ราคา ความพึงพอใจของเกษตรกรในการสงน้ํา 

                 (8)  การเยี่ยมเยือน  เพื่อสรางความเขมแข็งกลุมผูใชน้ํา 

                 (9)  ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับกลุมผูใชน้ํา อบต. และหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

                หนาท่ีกรรมการในสวนของกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

                 (1)  เปนตัวแทนกลุมผูใชน้ํา  เพื่อทําหนาท่ีในการจัดการชลประทาน  ตามหนาท่ีของ

คณะกรรมการจัดการชลประทานขางตน 

                 (2)  นํามติในท่ีประชุมกลุมบริหาร  เชน ความตองการน้ํา  ความตองการปลูกพืช  

กําหนดการปด-เปดน้ํา ในแตละฤดู  มาเสนอในท่ีประชุม 

                 (3)  รวมพจิารณาในการบริหารจัดการน้ําชลประทานในท่ีประชุม 

                 (4)  แจงผลการประชุมคณะกรรมการใหกลุมบริหารไดทราบ 

                 (5)  กํากับดูแลการจัดสรรน้ํารวมกับเจาหนาท่ีและกลุมผูใชน้ําใหเพียงพอท่ัวถึงและ

ประหยัดตลอดฤดูกาลสงน้ํา 

                 หนาท่ีกรรมการในสวนของผูนําชุมชน 

                  (1)  เปนตัวแทนของ อบต. เทศบาล  ในคณะกรรมการฯ  เพื่อทําหนาท่ีในการจัดหา

ชลประทานตามหนาท่ีของคณะกรรมการ 

(2)  การรับการถายโอนงานจากชลประทาน  เชน คูสงน้ํา  ผิวถนนคันคลองสงน้ํา 

(3)  ใหความสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาและกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของท้ังในรูปงบประมาณของ อบต. และ เทศบาล 

หนาท่ีในสวนของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

(1)  เปนตัวแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนจากน้ําชลประทานใน

คณะกรรมการ  เพื่อทําหนาท่ีในการจัดการชลประทานตามหนาท่ีของคณะกรรมการ  ขางตน 

(2)  ใหความสนับสนุน  ประสานงานและรวมมือในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ  

เพื่อใหมีการใชประโยชนจากน้ําชลประทานสูงสุด 

(3)  ใหความรูดานวิชาการของแตละหนวยงาน 
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3.8  ผลการดําเนินงานในท่ีผานมาของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว   จังหวัด

สุพรรณบุรี 

 

3.8.1 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมของโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว 

โครงการฯ กระเสียว มีการบริหารจัดการน้ํา  แบงออกเปน 3 ระดับ  ดังนี ้

ระดับ ท่ี  1  การบริหารจัดการน้ํ าระดับโครงการฯ   ดํา เนินการโดย

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการฯ กระเสียว (JMC) จะทําหนาท่ีรวมกันบริหารจัดการน้ํา

ต้ังแตอางเก็บน้ําจนถึงระบบสงน้ํา 

ระดับท่ี 2  การบริหารจัดการน้ําในระดับคลองสงน้ํา  ดําเนินการบริหาร

จัดการน้ําโดยกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน  รวมกันบริหารจัดการน้ําภายในคลองสงน้ําของแตละ

กลุมบริหาร  เพื่อนําไปสูระบบแปลงนา  โดยมีคณะกรรมการของกลุมบริหารฯ หัวหนาเขต  และมี

อาสาสมัครชลประทานเปนผูประสานงานระหวางกลุมผูใชน้ําชลประทานกับเจาหนาท่ีชลประทาน 

ระดับท่ี 3  การบริหารจัดการน้ําในระดับแปลงนา  เปนการดําเนินการจัดการ

น้ําในแปลงนาของกลุมพื้นฐาน  โดยสมาชิกของกลุมแตละคูตองรวมกันบริหารจัดการน้ํากันเอง  โดย

มีหัวหนาคูสงน้ําเปนผูนํา  และมีอาสาสมัครชลประทานเปนผูประสานงานระหวางกลุมผูใชน้ํา

ชลประทานกับเจาหนาท่ีชลประทาน 

ในป  2543 – 2544  โครงการฯ กระเสียว  ไดดําเนินการฟนฟู  กลุมพื้นฐาน 

278 กลุม เต็มพื้นท่ีสงน้ําสงเสริมความรูใหกลุมมีความเขมแข็งเพื่อเขามามีสวนรวมกันบริหารจัดการ

น้ําชลประทาน  มีการจัดฝกอบรม/สัมมนา  พรอมข้ึนบัญชีกลุมกับโครงการ  โดยท่ีกลุมพื้นฐาน  จะ

รวมกันบริหารจัดการน้ําชลประทาน   กําจัดวัชพืช  ขุดลอกและบํารุงรักษาอาคารชลประทานภายใน

คูสงน้ําในแตละสาย  โดยมีหัวหนาคู  ผูชวยหัวหนาคู  เปนผูนํา 

ในป 2545  หลังจากไดดําเนินการจัดต้ังกลุมพื้นฐาน  และกลุมมีความรูในการ

บริหารจัดการน้ําแลว  ไดดําเนินการจัดต้ังกลุมบริหารจัดการน้ําชลประทาน  ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีของ

โครงการ  จํานวน ๙ กลุมบริหาร  โดยท่ีกลุมบริหารจะรวมกันบริหารจัดการน้ําชลประทาน  ต้ังแตใน

คลองสงน้ํา  จนถึงแปลงนา  โดยเจาหนาท่ีชลประทานจะเปนท่ีปรึกษา 

ในป 2553  ไดดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน  ตามนโยบายท่ีกรมฯ 

กําหนด จํานวน 29 คน  เพื่อทําหนาท่ีประสานงานระหวางกลุมผูใชน้ํากับเจาหนาท่ีชลประทานและ

ไดแตงต้ังเพิ่มเติมในป 2545  อีก 7 คน รวมเปน 36 คน 
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3.8.2 กิจกรรมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 

(1)  กลุมบริหารมีการประชุมใหญสมาชิกผูใชน้ําชลประทานกอนการสงน้ําทุก

ฤดูกาล  เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการ JMC รับทราบสถานการณน้ํา  และกําหนด

แผนการบํารุงรักษาคูสงน้ํากอนถึงกําหนดการสงน้ํา  

(2)  มีการบํารุงรักษาคูสงน้ํ า  โดยการขุดลอก  หรือกําจัดวัชพืช  โดยใช

แรงงานคนหรือเครื่องจักร 

(3)  มีการบํารุงรักษาระบบชลประทานในคูสงน้ํา 

(4)  คณะกรรมการกลุมบริหาร  สมาชิก  จะเขารวมการฝกอบรม/สัมมนา  เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร 

(5)  รวมในการบริหารจัดการน้ําต้ังแตในคลองสงน้ําคูสงน้ําและแปลงนา 

หลังจากมีการจัดต้ังกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน ท้ัง 9 กลุมบริหาร  และข้ึน

ทะเบียนกับสํานักชลประทานท่ี 12  แลว  ไดดําเนินการใหกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานรวมกัน  

บริหารจัดการน้ําในคลองสงน้ําของแตละกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานโดยเจาหนาท่ีชลประทาน

จะควบคุมการสงน้ําท่ีปากคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

            
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8  การประชุมของสมาชิกผูใชน้ําชลประทาน,  ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน กรมชลประทาน. 
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3.8.3  การจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  

กระเสียว 

        โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว ไดดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการ

ชลประทานโครงการกระเสียว (คณะแรก)  เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2546  แตยังไมไดรับการแตงต้ังจาก

ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยดํารงตําแหนงระหวางวนัวันท่ี 6 มิถุนายน 2546  ถึง 5 มิถุนายน 

2550  ตอมาในป 2550   คณะกรรมการชุดแรก หมดวาระดํารงตําแหนง 4 ป    จึงไดมีการคัดเลือก

ประธานกรรมการ  รองประธานชุดใหม   เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2551   โดยคณะกรรมการคณะ

ปจจุบันประกอบดวย 

นายสวาง  ภูผา ประธานกรรมการ 

นายทองเหมาะ  ภูฆัง รองประธานกรรมการ 

นายพินิต  ผลวัฒนะ รองประธานกรรมการ 

โดยคณะกรรมการนี้ไดรับการแตงต้ังจากผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตาม

คําส่ังจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ี 1504/2550  เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ

กระเสียว  ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2550  โดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ  เรื่อง คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการลุมน้ําทาจีนซึ่งลําหวยกระเสียวเปนสาขาของแมน้ําทา

จีน 

ตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสง

น้ําและบํารุงรักษากระเสียว ตามโครงสราง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
          

          

          

          

          
           

ภาพท่ี 3.9 องคประกอบของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 

กระเสียว, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน. 

คณะกรรมการฯ 

 51 ทาน 

(JMC) 

ตัวแทนจาก 

     กลุมผูใชน้ํา 

 29 ทาน 

ตัวแทนจาก 

โครงการ 

4 ทาน 

ตัวแทนจาก  

ภาครัฐและเอกชน 

7 ทาน 

นายก อบต. 

เทศบาล ในพื้นท่ี 

11 ทาน 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ภาพท่ี 3.10 โครงสรางคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว, 

ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน. 

 

3.9  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระ

เสียว   ต้ังแตป 2546 - 2553 

การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ  ต้ังแตป 2546  ถึง 2553  สามารถสรุปผลงาน

ไดดังนี้ 

(1)  การรวมกันบริหารจัดการน้ําชลประทานต้ังแตอางเก็บน้ํากระเสียว 

   ต้ังแตมีการจัดต้ังคณะกรรมการ  ในการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําทุกฤดูกาล  

หรือมีการเปล่ียนแปลงมิติในท่ีประชุมจะตองมีการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  เพื่อรวมกันพิจารณา

บริการจัดการน้ําอางเก็บต้ังแตป 2546 ถึง 2553  มีการประชุมท้ังหมด 28 ครั้ง 

 

นายสวาง   ภูผา 

ประธานกรรมการ 

นายทองเหมาะ ภูฆัง 

รองประธานกรรมการ 

นายพินิต  ผลวัฒนะ 

รองประธานกรรมการ 

นายศุภกฤษ  พัฒนศิริ 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว 
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 (2)  การรวมกันแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม 

   (2.1)  การแกปญหาภัยแลง 

 ในชวงปลายฤดูฝนป 2547 และป 2548  เกิดภัยแลงปริมาณน้ําในอางมีน้ํา

นอย  คณะกรรมการรวมกันบริหารจัดการน้ํา  ทําใหผลผลิตขาวในฤดูฝนป 47  ไมเสียหาย  โดยมี

การจัดรอบเวรการใชน้ํารวมกัน 

จากการเกิดสภาพภัยแลงในอางเก็บน้ํากระเสียว  ในป 2547  ตอเนื่องถึงป 

2548  จึงทําใหเกิดรวมตัวของกลุมผูใชน้ําชลประทานในเขตของโครงการฯ  ประมาณ 2,800 คน  มา

ชุมนุมท่ีสันเข่ือนกระเสียว  เพื่อเรียกรองการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําระยะยาว  ในวันท่ี 20 

สิงหาคม 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 3.11 การรวมตัวของกลุมผูใชน้ําชลประทานในเขตโครงการฯ, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน กรมชลประทาน. 

      (2.2)  การแกปญหาน้ําทวม 

              ในป 2549 และ 2550  มีการประชุมคณะกรรมการ  เพื่อรวมกันแกไข

ปริมาณน้ําสวนเกินท่ีลนจากทางระบายน้ําลน  ในป 2549  ซึ่งไดเกิดน้ําทวมในเขตลุมน้ําทาจีน  

เจาพระยา  และปริมาณน้ําในอางกระเสียว   เกินระดับกักเก็บ  จึงมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

บริหารจัดการน้ําในอาง  โดยมติในท่ีประชุมใหสงน้ําสวนเกินเขาพื้นท่ีเพาะปลูกพืช  เพื่อลดปญหาน้ํา

ทวมในเขตลุมน้ําทาจีน 
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              ในป 2551 ปริมาณน้ําเกินระดับเก็บกักในชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2551 ซึ่งโครงการฯ ไดขยาย  ทางระบายน้ําลน เพิ่มข้ึน  จากเดิมกวาง 22 เมตร เปน 74  เมตร  จึง

ทําใหปริมาณน้ําท่ีลนจากเข่ือนไหลลนขามคันกั้นน้ําในลําหวยกระเสียวเขาพื้นท่ีเพาะปลูกจึงไดมีการ

ประสานงานกันระหวางกลุมผูใชน้ํา  อบต.  และชลประทาน  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมไดทันทําใหนา 

ขาวไมเสียหาย 

 
 
 

 

ภาพท่ี 3.12 การประสานงานระหวางกลุมผูใชน้ํา อบต. และชลประทานเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม, 

ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน. 
 

     (2.3)  การแกปญหาน้ําเสีย 

              ในป 2552  ในชวงเดือนพฤษภาคม 2553  เกิดฝนตกหนัก  ทําใหคันบอ

เก็บน้ําเสียของโรงงานน้ําฝนท่ีตกมากน้ําไดกัดเซาะในคันบอพังไหลลงสูลําหวยกระเสียว  ทาง

คณะกรรมการ JMC  ไดมีการสอบถามบริษัท ไทร อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)   ในท่ีประชุม

คณะกรรมการ JMC เนื่องจากทางบริษัทฯ เปนคณะกรรมการ JMC ดวย  ทางบริษัทฯ ยอมรับ

ขอผิดพลาดนี้  และขออภัยในท่ีประชุม  และไดระดมเครื่องมือเครื่องจักรเขาไปซอมแซมแกไข  และ

กลาววาในอนาคตจะไมไดเกิดเหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนอีก 
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ภาพท่ี 3.13  การแกไขปญหาน้ําเสียท่ีเกิดจากบริษัทไทย อะไกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน), 

ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน 

         

      (2.4)  การแกไขการขัดแยงกับพื้นท่ีนอกเขตของโครงการ 

                ในป 2550 ไดมีการพิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการ JMC วา

ควรหาทางแกไขเร่ืองพ้ืนท่ีนอกเขตโครงการ โดยใหคณะกรรมการของกลุมท่ีอยูนอกเขตชลประทาน  

มาเปนคณะกรรมการ JMC  ดวย 2 คน โดยตัดต้ังเปนกลุมบริหารหนองราชวัตร เพื่อใหไดรูวิธีการ

บริหารจัดการน้ําดวยกัน  ซึ่งปจจุบันปญหาดังกลาวไดทําการแกไขแลว 

        (2.5)  การแกปญหาการขัดแยงกับชมรมไรออย 

        ในป 2550  เกิดการขัดแยงระหวางชมรมไรออยกับคณะกรรมการฯ 

และเกษตรกรท่ีทํานา  เนื่องจากตามมติในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  กําหนดใหมีการสงน้ําเพื่อการ

ปลูกพืชฤดูแลงป 2550 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550 ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตออยป 2549/50 

เกษตรท่ีปลูกออยเก็บเกี่ยวผลผลิตไมทันกําหนดการสงน้ําเพื่อการปลูกพืชฤดูแลงป 2550  ตามมติใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการ  ชมรมชาวไรออย  จึงไดขอใหทางคณะกรรมการ ชวยพิจารณาเล่ือนการสง

น้ําออกไป  ซึ่งทางคณะกรรมการ  ไดมีการประชุมแลวมีมติใหเล่ือนการสงน้ําออกไปอีก 5 วัน  คือ

กําหนดสงน้ําวันท่ี 20 ก.พ. 50 แตชมรมชาวไรออยตองการใหเล่ือนการสงน้ําใหมากกวานี้  จึงไดทํา

หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงทําใหเกิดปญหาการขัดแยงระหวางเกษตรกรท่ีทํานา 

และเกษตรกรท่ีทําออย  จึงมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ JMC ชมรมชาวไรออย  โดยมี

ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปนประธาน  ในท่ีประชุมสามารถแกไขปญหากันได  โดยไมตองเล่ือน

กําหนดการสงน้ําออกไป 
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 ภาพท่ี 3.14 การรวมประชุมเพื่อแกไขปญหาของชมรมชาวไรออย, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน กรมชลประทาน 
 

 

(3)  มีการทํางานแบบบูรณาการ 

       ต้ังแตมีการจัดการต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว 

(JMC) การดําเนินงานมีการทํางานแบบบูรณาการ  หลายหนวยงานในดานการสงน้ํา  การบํารุงรักษา  

และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในการแพรกระจายน้ําใหแกเกษตรกรเปนไปอยางท่ัวถึง  เปนธรรมและ

ประหยัด  ใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนจากการใชน้ําชลประทานเปนไปอยางเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ  และลดปญหาการขัดแยงเรื่องน้ํา  ตัวอยางเชน 

       (3.1)  ลดปญหาการขัดแยงเรื่องน้ําหรือขัดแยงในเรื่องเกษตรกรท่ีทําออยกับ

เกษตรกรท่ีทํานา 

       (3.2)  การรวมกันติดต้ังทอกาลักน้ําเมื่อป 2548  โดยกลุมผูใชน้ํารวมกันติดต้ัง 

อบต. ชวยเรื่องอาหาร น้ําด่ืม  สวนชลประทานจัดหาอุปกรณ และงบประมาณ 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3.15  การรวมกันติดต้ังทอกาลักน้ําของกลุมผูใชน้ํา, ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน กรมชลประทาน 
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        (3.3)  การจัดงานรวมพลคนรักษน้ํากระเสียว  เปนแนวความคิดท่ีเกิดจากการ

คณะกรรมการฯ ส้ินปควรจะจัดงานท่ีเกี่ยวกับอางเก็บน้ํากระเสียวหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตนาขาวป

เสร็จแลว  กอนปใหม  จึงไดมีการจัดงานรวมพลคนรักษน้ํากระเสียวข้ึนมา  ต้ังแตป 2549  เปนตนมา  

โดยท่ีมีเกษตรกรจากกลุมบริหารการใชน้ํา 9 กลุมบริหาร  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล 

เอกชน  ชลประทาน ท้ังอําเภอ 3 อําเภอ  มารวมงาน  จึงทําใหเกิดความสามัคคีภายในองคกร  ท่ี

รวมกันใชน้ําจากเข่ือนกระเสียวต้ังแต  2549  เปนตนมา 
 

 ภาพท่ี 3.16 การจัดงานรวมพลคนรักษน้ํากระเสียว,  ท่ีมา :  กองสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน กรมชลประทาน. 
 
 

 (4)  การประชาสัมพันธของคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

       (4.1)  การประชุมใหญสมาชิกผูใชน้ํา 

       (4.2)  ทางเอกสาร  ประกาศโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  เดือนละ 

1 ครั้ง 

       (4.3)  ทางวิทยุชุมชน  การจัดรายการ 

      - เจาหนาท่ีชลประทาน  จัดรายการวิทยุ  ชลประทานพบปะเกษตรกร 

                - จัดโดยคณะกรรมการ JMC  โดยรองประธานคณะกรรมการ  (นาย

ทองเหมาะ ภูฆัง) 

       (4.4)  ทางหอกระจายขาวของหมูบานท่ัวพื้นท่ี จํานวน 40 แหง 

       (4.5)  ทางเว็บไซต 

       (4.6)  ทางโทรศัพทสายดวนติดตอกับเจาหนาท่ีในเขตพื้นท่ีโดยตรง 

       (4.7)  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน โปสเตอร  แผนพับ  ปฏิทิน 
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       (4.8)  อื่นๆ งานบวช  งานแตง งานศพ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 3.17 การประชาสัมพันธของคณะกรรมการชลประทาน,  ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน กรมชลประทาน. 

 

(5)  การรวมกันพิจารณาพรองน้ําในอางเก็บน้ํากระเสียว 

       ในป 2550 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํากระเสียว  เกินความจุเก็บกักอางเก็บน้ํา 

240 ลาน ลบ.ม.  ในเดือนพฤษภาคม 2550  โดยท่ียังไมถึงชวงฤดูฝน  ตามหลักการบริหารจัดการน้ํา

จําเปนตองมีการพรองน้ําจากอางเก็บน้ํากระเสียว  โดยท่ีคณะกรรมการ JMC เปนผูพิจารณา 

 ภาพท่ี 3.18 การพรองน้ําจากอางเก็บน้ํากระเสียว,  ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

กรมชลประทาน 
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(6)  ประโยชนท่ีไดรับจากการมีสวนรวมของเกษตรกรในการบริหารจัดการ

ชลประทาน 

     (1)  ลดปญหาการขัดแยงและการรองเรียน  เนื่องจากทุกกลุมมีความพึงพอใจใน

การไดรับการจัดสรรน้ําท่ีเพียงพอตอความตองการ 

      (2)  เกษตรกรมีความรูสึกในการเปนเจาของน้ําและมีความรูสึกไดมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการน้ํารวมกับชลประทาน  และชวยกันบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  ทําใหสภาพ

ระบบชลประทานดีข้ึน  พรอมกันนี้  อบต. เทศบาล ไดจัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ีตามท่ีกลุมผูใชน้ํา

รองขอ 

         (3) ทําให เกิดความสามัคคีระหว างเกษตรกรกับเกษตรกร  เจาหนา ท่ี

ชลประทานและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน การบํารุงรักษา

คูสงน้ํา การบํารุงรักษาคลองสงน้ํา 

 

ภาพท่ี 3.19 ความสามัคคีระหวางเกษตรกร เจาหนาท่ีชลประทาน และหนวยงาน, ท่ีมา : กองสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน 

       (4)  ทําใหรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ  เพราะเกษตรกรเขา

มามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําชลประทาน 

       (5)  มีการแบงปนน้ํากันอยางเปนธรรม ท่ัวถึง รวดเร็ว 

           โดยมีการวางแผนการจัดสรรน้ําในแตละป   เริ่มต้ังแตการรวบรวมขอมูล

พื้นฐาน เชน   ขอมูกลุมผูใชน้ํา  ขอมูลระบบสงน้ํา  ขอมูลการเพาะปลูกในแตละฤดู  เพื่อประเมิน
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และวิเคราะหน้ําตนทุนกอนการสงน้ํา  และจากนั้นทําการประชุมรวมกันของคณะกรรมการจัดการ

ชลประทาน(JMC)  เพื่อวิเคราะหความตองการใชน้ําในแตละกลุม  วางแผนการจัดสรรน้ํา  ช้ีแจง

แผนการใชน้ํา  และบริหารจัดการน้ําตามมติประชุมท่ีทุกกลุมมีความพึงพอใจและยอมรับในมตินั้น  

พรอมท้ังประชาสัมพันธแผนการบริหารจัดการน้ําใหเกษตรกรไดรับทราบผานชองทางตางๆ 

       (6)  ทําใหเกษตรกรมีความเช่ือม่ันและยอมรับการบริหารจัดการนํ้าชลประทาน

สงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชลประทาน ในการบริหารจัดการนํ้าชลประทานมีประสิทธิภาพ 

       (7)  ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน รายไดสูงข้ึน หลังจากมีการบริหาร

จัดการน้ําท่ีดี  สามารถสงน้ําใหเกษตรกรไดอยางท่ัวถึงทุกฤดูกาล16

1  

1 สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนกาวสูความสําเร็จการบริหารจัดการ

ชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ,   

พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพ: ไอเดียสแคร ,2556) , 4-30. 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

ความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการนํ้า  กรณีศึกษา เข่ือน

กระเสียว ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยของการศึกษาน้ีใชวิธีวิจัยแบบ

คุณภาพ (Qualitative research)  แบบสังเกตแบบมีสวนรวม  และการสัมภาษณเชิงลึก จากการลง

พื้นเข่ือนกระเสียว เพื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง  เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560  และ 15 พฤษภาคม 

2560  ท่ีผานมา  ดวยการสัมภาษณเชิงลึก  ท้ังภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  และเกษตรกร  ซึ่ง

เปนการสัมภาษณเชิงลึก  เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด เรื่องความยั่งยืนของการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา ใหมากท่ีสุด  เพ่ือการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและอภิปรายผลดวย

วิธีการวิเคราะห Content Analysis และ วิเคราะหอุปนัย 

 

4.1 ผลของความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

   

4.1.1 การไมมีความขัดแยง   

                        จากขอมูลการรองเรียน  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553  ถึง 30   มิถุนายน  

พ.ศ. 2560 เปนการรองเรียนจากโทรศัพท สายดวน 1460 กรมชลประทาน โดยท่ีโทรศัพท สายดวน 

1460 ติดต้ังอยูท่ีสํานักงานใหญ  ถนนสามเสน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  และไดสืบคนจากระบบ

ฐานขอมูลการรองเรียนของสวนจัดการขอรองเรียน  กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  กรม

ชลประทาน   ท่ีมาจากขอมูลการรองเรียนจากโทรศัพท  สายดวน  1460   กรมชลประทาน   ตาม

รายละเอียดภาพท่ี  4.1 จะมีท่ีเก่ียวของกับโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว  โดยโครงการดังกลาว

อยูภายใตสํานักชลประทาน ท่ี 12  จังหวัดชัยนาท  มีการรองเรียน 2 ครั้ง   ในป พ.ศ. 2556   และป 

พ.ศ.2558 โดยเปนผูรองรายเดียวกันจํานวน 1 ราย เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีชลประทาน130,000 ไร  และมี

สมาชิกผูใชน้ํา 6,740 ราย   ถือวาเปนปญหาสวนนอยมากของผูใชน้ําของเข่ือน   สาเหตุการรองเรียน

เน่ืองจากพ้ืนท่ีผูรองอยูปลายคลอง จึงทําใหขาดแคลนนํ้า  การแกปญหาไดรับการแกไขทําใหปญหายุติ

ลงแลว  และคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสยีว  ไดใหผูรองเปนเขาสมัครเปนสมาชิก

กลุมผูใชนํ้าของเข่ือนกระเสียว  

               จากการสืบคนดังกลาวพบวา   ปญหาดังกลาวไดรับการแกไข   โดยการใหผูรอง

สมัครเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําเข่ือนกระเสียว  และจายน้ําใหผูรองกอนแลวจึงหยุดสงน้ํา  จากกรณี

ดังกลาวไมมีการขัดแยงปะทะกันหรือประทวงเปนกลุมใหญ  ถือวาไมมีความขัดแยงเกิดข้ึน  
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                รวมท้ังการพบปะพูดคุย สังสรรค ตามกิจกรรมตาง ๆ กัน ระหวางชาวนากับชาว

ออย เพื่อการสรางความสามัคคีระหวางเกษตรกร  ขจัดขอขัดแยง  เปนการจัดกิจกรรมท่ีตอเน่ืองเพ่ือ

การสรางความสามัคคีปรองดองอยางยั่งยืนตลอดไป  ตามรายละเอียดภาพท่ี  4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 

, 4.6 
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ภาพท่ี 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินการขจัดขอรองเรียน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2560  

ท่ีมา : กองสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน กรมชลประทาน. 
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ภาพท่ี 4.2 การช้ีแจงสถานการณน้ําใหแกกลุมผูใชน้ํา, ท่ีมา :  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว 

กรมชลประทาน. 

 

ภาพท่ี 4.3 กิจกรรมรวมพล คนรักษน้ํา จะจัดงานดังกลาวทุก ๆ ป,   ท่ีมา : โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน. 
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4.1.2 การรวมคิดรวมทํา(Collaboration) 

                         การรวมคิดรวมทําระหวางโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 

กับประชาชน การรับฟงเสียงประชาชนเพื่อการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรมในทุกภาคสวน 

                        เมื่อมองถึงปจจุบัน   ยังคงมีการรวมคิดรวมทํา (Collaboration)  ระหวางกรม

ชลประทาน  โดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวกับเกษตรกร  และบริษัทเอกชน  การประปา

สวนภูมิภาค   เปนการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  เมื่อวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2560 การประชุมแผน การใชน้ํา  และขอสนับสนุนการใชน้ํา  และรายงานสถานการณน้ํา

ใหคณะกรรมการทราบ ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.4 , 4.5 

 

 

ภาพท่ี 4.4   การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา (1/2), ท่ีมา :  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน. 
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ภาพท่ี 4.5  การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา (2/2), ท่ีมา : โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน. 

       การรวมกันอาสากําจัดวัชพืช   โดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวใชช่ือ

กิจกรรมวา กิจกรรมรวมพลคนรักพอหลวง  เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  เปนการสรางความ

สามัคคีในชุมชนและไมมีภาพขัดแยงเรื่องน้ําอีกตอไป ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.6 

             

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.6   การมีสวนรวมภาคประชาชนดานการกําจัดวัชพชื,  ท่ีมา : โครงการสงน้ําและ 

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน. 
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4.1.3 การมีกิจกรรมดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง   

                                      -  การมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเรียนรูโครงการชลประทาน

และระบบชลประทานของผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกร ณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน – ลํา

แชะ  เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7   การไปดูงานของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  

ท่ีมา : เว็บไซด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา กระเสียว. 

- การบรรยายใหแกผูมาดูงานท่ีเข่ือนกระเสียว  เชน เยาวชน  จากโรงงานน้ําตาล

มิตรผล ดานชาง  และโรงงานนํ้าตาลมิตรผล สิงหบุรี  ในการศึกษาดูงาน เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 

ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.8 , 4.9 

 

 



Ref. code: 25595803010452MNG

97 

 

 

ภาพท่ี 4.8  กิจกรรมตอยอด การมีสวนรวมภาคประชาชน (1/2),  ท่ีมา : โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 

 

ภาพท่ี 4.9  กิจกรรมตอยอด การมีสวนรวมภาคประชาชน (2/2),  ท่ีมา : โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 
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- การต้ังกลุมไลนเพื่อการส่ือสาร  รายงานเรื่องน้ําระหวางโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียวกับกลุมผูใชน้ํา เพื่อการรายงานขอมูลน้ําของเข่ือนกระเสียวใหกลุมผูใชน้ําทราบ

อยางทันตอสถานการณ 

ภาพท่ี 4.10 การต้ังกลุมไลนเพ่ือการสื่อสารดานการบริหารจัดการนํ้า เข่ือนกระเสียว, ผูศึกษา,

บันทึกภาพเม่ือ วันท่ี 5 พฤษภาคม,2560.   

                         รวมท้ังการจัดรายการวิทยุในทุกจันทรและวันศุกร   เพื่อถามตอบเรื่องน้ํา   การ

แกไขปญหาเรื่องน้ํา  และรายงานสถานการณน้ํา ณ.ปจจุบัน  โดยมีคล่ืน 103.5 MHz  คล่ืนฟาคราม 

91.5 คล่ืนวิทยุทองถ่ินคนดานชาง  สถานีวิทยุลูกทุงรวมใจ  
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                         การประชาสัมพันธเรื่องการบริหารจัดการน้ําเข่ือนกระเสียว  ผานเสียงตามสาย

ชุมชนท่ีเปนหอกระจายเสียง 40 หอ  ไปยังพ้ืนท่ีกลุมผูใชนํ้าของเข่ือนกระเสียว  เพ่ือการรายงาน

สถานการณนํ้าท่ีเปนปจจุบัน  การแกไขปญหาเรื่องน้ํา  ตามรายละเอียดภาพท่ี  4.11 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การจัดรายการวิทยุชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธเร่ืองการบริหารจัดการนํ้า เข่ือนกระเสียว 

ท่ีมา : โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 

 

4.1.4 การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 

                           มีการประชุมการจัดทําแผนการใชน้ําในทุกป     มีกลุมผูใชน้ําเขารวมทุกกลุมท้ัง 

การประปาภูมิภาค ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรท้ัง ชาวนา ชาวไรออย ในแตละกลุมเสนอแผนการใชน้ํา

ของกลุม    ถามีเหตุผลเพียงพอ   ก็ยอมรับแผนการใชน้ําของแตละกลุมผูใชน้ํา   และยอมรับเปนมติท่ี

ประชุม   ถือไดวาเปนการจัดสรรน้ําท่ีท่ัวถึงและเปนธรรม ตามรายละเอียดภาพ ท่ี 4.1 , 4.2 และมีการ

รายงานการรายงานเรื่องน้ําตามแผนการใชน้ําเปนระยะ ๆ ใหแกกลุมผูใชน้ําทราบ  ตามรายละเอียด
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ภาพท่ี 4.2, 4.10 , 4.11 มีบันทึกการประชุม เปนลายลักษณอักษรชัดเจน ตามรายละเอียดภาพ ท่ี 

4.16, 4.17 , 4.18  โดยการรายงานผลการประชุมผาน เว็บไซด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระ

เสียว ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.12  เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลทางราชการใหประชาชนทราบอยาง

ท่ัวถึงและโปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 เว็บไซด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว, ท่ีมา : โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

กระเสียว กรมชลประทาน. 

และเมื่อมองดานความเขมแข็งดานการบริหารจัดการน้ํา และความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา มาจาก

แบบสอบถาม   ประธานกลุมผูใชน้ํา 9 กลุม ของเข่ือนกระเสียว สอบถามดานการจัดการน้ํา

ชลประทาน  ดานการดูแลบํารุงรักษา  ดานการบริหารภายในกลุมผูใชน้ํา  ดานการดูแลของเจาหนาท่ี

กรมชลประทาน  ผลการประเมินในภาพรวมมีความเขมแข็ง ท้ังใน 4 ดาน  ตามรายละเอียด 

ภาคผนวก ค  โดยแบบฟอรมแบบสอบถามจัดทําโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  ตาม

รายละเอียดแบบฟอรมตามภาคผนวก ค  เพื่อเปนการประเมินความเขมแข็ง  ประสิทธิภาพของการ
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บริหารจัดการน้ํา และกลุมผูใชน้ําตามวัตถุประสงค  ตามภาระหนาท่ีคือ การพัฒนา เสริมสราง ให

กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง ของกองสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน  การประเมินความเขมแข็งนี้  

ทําใหเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม การประปาภูมิภาค โดยเปนการสรางความมั่นใจของผูรับบริการตอ

การบริหารงานของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการกระเสียว 

 

4.2 ปจจัยความสําเร็จของความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา   

 

โดยการวิเคราะหตามกรอบแนวคิด  มีรายละเอียด 3 ประการ ดังนี้ เรื่อง บทบาท

ผูบริหารกรมชลประทาน  บทบาทชลประทานในพ้ืนท่ี  บทบาทภาคีเครือขายและประชาชน  ท่ีเปน 

ปจจัยแหงความสําเร็จของความย่ังยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการนํ้า  วาคือ

อะไร อยางไร ดังนี้ 

4.2.1 บาทบาทผูบริหารกรมชลประทาน 

       กรมชลประทานมีนโยบายการมีสวนรวมภาคประชาชน  เปนยุทธศาตรของกรม

ชลประทานมาอยางตอเนื่องตลอด 10 ปท่ีผานมา  โดยแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 -

2564   เปนแผนท่ีใชในปจจุบัน    กําหนดใหการมีสวนรวมเปนพันธกิจหลักของกรม 1  ใน  4  ขอ  

รายละเอียดพันธกิจ ดังนี้  

1. พัฒนา แหลงน้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิด

ความสมดุล 

2. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ังถึง และเปนธรรม 

3. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4. เสริมสรางการมีสวนรวมในขบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ํา  

      และ กําหนดเปนเปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  

ตารางท่ี 3.1 แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

SG7 ยกระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนและ ชุมชนในพืน้ท่ี ไปสู 

ระดับการเสริมอํานาจ การบริการ

จัดการชลประทาน 

K19 รอยละของจํานวนโครงการท่ี

เกี่ยวของการพัฒนาแหลงน้าํท่ีมีการ

ดําเนินการแบบมีสวนรวมในระดับการ

รวมมือในงานชลประทาน (หนวย:รอยละ) 

กลยุทธ 4.1 เพิ่ม

อํานาจและสรางการ

มีสวนรวม 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 K20 รอยละของจํานวนโครงการท่ี

เกี่ยวของการบริหารจัดการน้ําท่ีมีการ

ดําเนินการแบบมีสวนรวมในระดับการ

รวมมือในงานชลประทาน และ/หรือ ระดับ

เสริมอํานาจประชาชนในพืน้ท่ี 

(หนวย : รอยละ) 

กลยุทธ 4.2 การ 

สรางเครือขายและ

ความรวมมือในการ

ทํางานกับภาค

ประชาชนและ 

NGOs 

SG8 เพิ่มเครือขายใหครอบคลุมทุก

กลุมผูใชน้ํา 

K21 รอยละของจํานวนเครือขายผูใชน้ําทุก

ภาคสวนเพิ่มข้ึน(หนวย : รอยละ) 

4.3 จัดต้ังกลุมผูใช

น้ําใหครอบคลุมพื้นท่ี

ชลประทานท่ีพัฒนา

แลว 

 

 ท่ีมา: กรมชลประทาน 

          การมีแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือการขับเคลื่อนการมี

สวนรวม ใหสัมฤทธผลมากท่ีสุด 

        รวมท้ังกรมชลประทานไดจัดต้ังกองสองเสริมการมีสวนรวมประชาชน  มา

เกือบ 10 ป เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ  โดยกองสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน  มี

อํานาจหนาท่ี  ดังนี้   

1. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร  กําหนด

มาตรฐาน  หลักเกณฑ ทางวิชาการ  ใหคําปรึกษา กํากับดูแล  และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  การประชาสัมพันธและเผยแพร  การสรางภาพลักษณองคกร  

และการจัดการขอรองเรียน  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   ใน

ระยะกําหนดโครงการระยะกอนการกอสราง   ระยะระหวางการกอสราง   และระยะหลังการ

กอสราง   ตลอดท้ังประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน          
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3. ศึกษา วิเคราะห  และเสนอแนะแนวทางในการรวมกลุมการมีสวน

รวม  การสรางเครือขาย  การดําเนินงานอาสาสมัครชลประทาน  การพัฒนาและเสริมสรางองคกร

ผูใชน้ําชลประทานใหมีความเขมแข็ง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการขอเสนอแนะและขอรองเรียนจาก

ผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสีย  และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู 

ความกาวหนา และผลงานของกรมชลประทาน  

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ท่ี

เกี่ยวของ หรืองานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

     นอกจากนั้น  มีการติดตามและมีการขยายผล  การมีสวนรวมของประชาชนดาน

การบริหารจัดการน้ําของโครงการเข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรรณบุรี  จากผูบริหารกรมชลประทาน

อยางตอเนื่อง ไดแก การติดตามนโยบายประชารัฐ เกษตรแปลงใหญท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

กระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี จากผูอํานวยการกองแผนงาน ตําแหนง  ณ. ขณะนั้น   ปจุบันดํารง

ตําแหนงรองอธิบดีกรมชลประทาน สายบริหาร  เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2559  เพื่อการจัดหาแหลงน้ํา

ใหแกโครงการประชารัฐ  ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.13  ซ่ึงในอนาคตเกษตรกรโครงการประชารัฐ  ตอง

มาเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าของคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการกระเสียว  และเพื่อท่ีจะสราง

การมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืนตอไป  และผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เปน

ประธานหารือแนวทางการขยายผลรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการสหประชาชาติ  

เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี 4.13  ผูอํานวยการกองแผนงาน ติดตามโครงการประชารัฐ เกษตรแปลงใหญ โครงการ     

กระเสียว เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559,  ท่ีมา : เว็บไซดกองแผนงาน กรมชลประทาน 
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ภาพท่ี 4.14 แนวทางการขยายผลโครงการกระเสียว เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

ท่ีมา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน. 
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              4.2.2 บทบาทของโครงการชลประทานในพื้นท่ี 

    เจาหนาท่ีของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว   ถือไดวาเปนผูประสานงาน

เครือขายของกลุมผูใชน้ําท่ีใชน้ําจากเข่ือนกระเสียว เพื่อการเกษตร  ประปา  อุตสาหกรรม  เจาหนาท่ี

ดังกลาวไดมีการอบรมหลักสูตรเร่ืองเครือขายการมีสวนรวมจากกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

กรมชลประทาน และหลักสูตรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง  และเอาหลักสูตรท่ีเรียนกลับมาใช ประสานงาน

เครือขายใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน หนาท่ีของผูประสานงานเครือขายมีหนาท่ีหลักอยู 3 ประการ 

คือ เปนผูเช่ือมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา (facilitator) เปนผูเช่ือมประสานใหเกิด

การเปล่ียนแปลง (catalyst)  และเปนผูเช่ือมประสานใหเกิดเครือขาย (networker)  ตัวอยาง ผู

ประสานงานเครือขาย   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  คือ  นายบุญเลิศ  หอมจันทร 

ตําแหนงพนักงานการเกษตร ส 2   ไดเขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือขายสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน กรมชลประทาน ตามรายละเอียดภาพท่ี 4.15  ทําหนาท่ีหลักในการเปนผูประสานงาน

เครือขาย  และยังเปนผูชวยเลขาคณะกรรมการ JMC  อีกดวย   พรอมท้ังการนําเสนอในท่ีประชุม  

จัดทํารายงานการประชุมและนํา เ สนอการบรรยาย  เมื ่ อมีหนวย ง านอื่นม าดู ง าน ที่ เ ขื่ อ น

กระเ สียว  

   นอกจากนี้ เจาหนาท่ีชลประทาน   ยังออกพบปะเกษตรกร  และใหความรูเรื่อง

ชลประทานแกกลุมผูใชนํ้าอยางสมํ่าเสมอ รายละ เอียดตามภาพที่  4 . 2 ,4 .3  ชาวบ านมี ง านหรือ

มีกิจกรรมตา ง  ๆ   ก็ เชิญ เจ าหนา ที่ ผูประสานงาน เครือข าย  เจ าหนา ที่ก็ เ ข า ร วมง าน

กิจกรรมอย างส มํ่า เสมอ  เ พ่ือการสร างความสัมพันธ ท่ี ดี  ระหว าง เจ าหน า ท่ีชลประทาน

ในพ้ืน ท่ี กับชาวบ าน  และสามารถสร างความรวมมือ ท่ี ดีระหว า งกัน ในอนาคตได  และ

เจาหนาท่ีชลประทานรวมประชุมกับกลุมผูใชน้ํา  เพื่อวางแผนการสงน้ํา  การขอสนับสนุนการใชน้ํา 

การบํารุงรักษาอาคารชลประทานเปนประจํา รายละ เอียดตามภาพที่  4 . 4 ,  4 .5 ,  4 .6   เมื่อ

เกิดปญหาในพื้นท่ี   เจาหนาท่ีชลประทานสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  เปนท่ีพอใจของ

เกษตรกร ร วม ทั้ ง ก าร จัด รายการ วิทยุ  ก ารประชาสัมพันธผ านหอกระจายข า ว  ต าม

รายละเอียดภาพ ท่ี  4 .11  
 

     โดย ท่ีร ายละ เอียดอั ตรากํา ลังฝ าย จัดสรรน้ําและปรับปรุ งระบบ

ชลประทาน  โครงการส งน้ํา บํารุ งรักษากระเ สียว  ตามรายละเอียดภาคผนวก ข  
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ภาพท่ี 4.15 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน, 

ท่ีมา : นายบุญเลิศ หอมจันทร  พนักงานการเกษตร ส2  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว. 

                 4.2.3 บทบาทของภาคีเครือขายและภาคประชาชน 

        การรวมคิดรวมทํา(Collaborative) กับชลประทาน เรื่องการบริหารจัดการน้ํา

ของเข่ือนกระเสียว  นั้นโดยมีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ JMC  ประชุมแผนการใชน้ํา   และ

การขอสนับสนุนการใชน้ํา   รายงานสถานการณน้ําในปจุบัน   และการจัดกิจกรรมดานชลประทาน  

เชน  การกําจัดวัชพืชในคลองชลประทาน  ดานการประชุม  เมื่อกรรมการเสนอขอสนับสนุนการใชน้ํา

เพื่อจัดสรรน้ําในพื้นท่ีของตนในท่ีประชุม   ท่ีประชุมจะถามเหตุผลความจําเปน  ถาเหตุผลเหมาะสม

เปนประโยชน    ก็จะใหตามท่ีกรรมการเสนอ  และถือเปนมติท่ีประชุม  และคณะกรรมการทุกคน

ยอมรับในมตินั้น  เชน การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการกระเสียว  สมัย

วิสามัญ  เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  คร้ังท่ี 2/2560 ณ. หองประชุมฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา

ท่ี 3  ผูแทนจากโรงงานน้ําตาลมิตรผลดานชาง  ไดขอกอสรางโรงสูบน้ําพลังงานไฟฟา  และการขอใช
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น้ํา โดยผูชวยเลขานุการช้ีแจงวา  โครงการนี้เปนโครงการประชารัฐ ท่ีประกอบ ดวยภาครัฐ และ

เอกชนรวมมือกัน  โดยทางองคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง เปนเจาของงานรวมกับโรงงาน

น้ําตาลมิตรผลดานชาง  โดยท่ีประชุมลงมติเห็นชอบ  ใหกอสรางโรงสูบน้ําพลังงานไฟฟาได ตาม

รายละเอียดภาพท่ี 4.4, 4.5 และตัวอยางรายงานการประชุม ตามภาพท่ี 4.16, 4.17, 4.18 

        จากการประชุมรวมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการกระ

เสียว  มีการยอมรับขอเสนอในแตละฝาย  และเปนมติท่ีประชุม  ทําใหภาคประชาชนและเครือขาย  

มีความพอใจในการเขามารวมในการมีสวนรวมภาคประชาชนดานบริหารจัดการน้ํา 

ภาพท่ี 4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว 

สมัยวิสามัญ (1/3), ท่ีมา :   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 
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 ภาพท่ี 4.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  

สมัยวิสามัญ (2/3), ท่ีมา :  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 
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ภาพท่ี 4.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว 

สมัยวิสามัญ (3/3), ท่ีมา :  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 
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4.3  ปญหาและอุปสรรค 

 

จากการลงพื้นท่ีเข่ือนกระเสียว  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี  และไดดําเนินการ

สัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสียในการใชน้ําของเข่ือนกระเสียว  ทําใหพบปญหาและอุปสรรคดาน

การมีสวนรวมของประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา คือ 

1.  การรองขอใหมีการจัดสรรน้ําเพิ่มของบางกลุมผูใชน้ํา  สงผลใหการใชน้ําไม

เปนไปตามแผนการใชน้ําตามมติท่ีประชุมท่ีทุกกลุมยอมรับกัน  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเส่ียงกับน้ํา

ตนทุนของเข่ือนกระเสียว  ท่ีผานมาการประปาสวนภูมิภาค ดานชาง  จะรองขอใหโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษากระเสียว จายน้ําเพิ่มนอกแผนการใชน้ํา  เพราะในชวงฤดูฝน  ฝนตกทําใหน้ําประปาขุน  

จึงตองขอรบัการจัดสรรน้ําจากเข่ือนกระเสียวมาเจือจางใหน้ําหายขุนนอยลง   ซึ่งอาจใชเวลาถึง 2 วัน  

จึงจะทําใหน้ําประปาดีข้ึน 

2.  คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  บางทานอายุมาก  ทําใหบางครั้ง  

อาจจะไมสามารถมาเขารวมประชุมได  เมื่อคณะกรรมการทานนั้นไมสามารถมารวมประชุมได  อาจ

ทําใหไมไดรวมแสดงความคิดเห็น  รวมรับฟง  ขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีครบถวนในแตละกลุมผูใชน้ํา  ทําให

การจัดสรรน้ําอาจจะไมท่ัวถึง  และไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

3.  ขาราชการชลประทานในพื้นท่ีบรรจุใหม 1 ทาน ในอนาคตตองดูแลเรื่องการมี

สวนรวม  เพิ่งไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงาน  ยังขาดประสบการณ  สงผลใหตองเรียนรูเรื่องการมีสวน

รวมท้ังทางดานทฤษฏีและทางดานปฏิบัติ  ตองมีพี่เล้ียงในการชวยสอนงาน  ซึ่งอาจใชระยะเวลา 2 – 

3 ป  ในการเรียนรูในเรื่องดังกลาว รวมถึงการเปนแกนหลักในการจัดการการมีสวนรวมได  ซึ่งในชวง

ตนอาจทําการจดรายงานการประชุม  และทําความรูจักคณะกรรมการจัดการชลประทานและผูแทน   

เพื่อการติดตอนัดหมาย  ประชุม  รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมดานอื่น ๆ  เชน  การไปดูงาน  เพื่อนํา

ความรูมาใชในคณะกรรมการจัดการชลประทาน  และอีกอยางคือเจาหนาท่ีกรมชลประทาน  ตองมี

ความชอบในการทํางานดานนี้   ถาหากไมชอบงานท่ีปฏิบัติ  อาจทําใหยายหรือเปล่ียนงานใหม  ทํา

ใหงานไมตอเนื่อง  ตองมีการอบรมเจาหนาท่ีใหมมาทดแทน  ทําใหมีความเปนไปไดท่ีในหลาย ๆ ป  

ยังไมไดขาราชการหรือเจาหนาท่ีท่ีเกงมาดูแลเรื่องการมีสวนรวมภาคประชาชนอยางแทจริง 

4.  การมีโครงการประชารัฐ  เกษตรกรแปลงใหญของรัฐบาลปจจุบัน  เมื่อมี

เกษตรแปลงใหญตามนโยบาย คือ ตองไมนอยกวา 1,000 ไร  โดยโรงงานน้ําตาลมิตรผลเปนผูเสนอให

มีเกษตรแปลงใหญเปนไรออย  การมาของไรออย 1,000 ไร  ทําใหน้ําตนทุนของเข่ือนกระเสียวท่ีมีอยู

ในอนาคตอาจจะไมเพียงพอ  อาจสงผลกระทบถึงชาวนา  ท่ีตองทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น  

เพราะตองแบงน้ําใหโครงการนโยบายประชารัฐ ชาวนาคงไมพอใจในอนาคตถาปนั้นราคาขาวดี  และ
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ถาสามารถสรางแหลงน้ําใหม  เชน การสรางฝายหรือ แนวทางอื่น ๆ ใหโครงการประชารัฐ  ถือไดวา

เปนท่ียอมรับในทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

5.  การมีพื้นท่ีการเกษตร ไดแก นาขาว ออย  ท่ีไมไดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  ของ

เข่ือนกระเสียว  มาแอบใชนํ้าในเขตชลประทานของเข่ือนกระเสียว  สงผลใหนํ้าตนทุนของเข่ือนบริหาร

จัดการยากข้ึน  เพราะไมทราบพื้นท่ีเกษตรท่ีชัดเจน  ถูกตอง  อาจทําใหเกษตรท่ีไมไดเปนสมาชิกกลุม

ผูใชนํ้าเข่ือนกระเสียวเอาเปนตัวอยาง  ถามีการแอบใชนํ้าของเข่ือนกระเสียวมากข้ึน  การบริหารจัดการ

น้ําก็ยากข้ึนดวย 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา  กรณีศึกษา 

เข่ือนกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุร ี  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการน้ํา

ของ เข่ือนกระเสียว  

2.  เพื่อหาปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการน้ําของเข่ือนกระเสียว 

3.  เพื่อศึกษา ปญหาอุปสรรค  ของการมีสวนรวมภาคประชาชนในการบริหารจัดการ

น้ํา 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนใน

ดานบริหารจัดการน้ําเพื่อใชในภาคการเกษตรใหแกหนวยงานอื่น ๆ ของกรมชลประทานท่ีมี

ลักษณะงานคลายกับกรณีศึกษานําไปปฏิบัติ  

โดยเปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึก มี

คําถามแบบปลายเปด  ดังนี้ 

1. ความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา   

2. ปจจัยความสําเร็จของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

3. ปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

4. ขอเสนอแนะของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

 

5.1 สรุปผลวิจัย 

 

กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูล เรื่องความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนดานการ

บริหารจัดการน้ํา  กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี  มี ท้ัง  หนวยงานภาครัฐ  

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน   ไดแก   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน   

ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานกระเสียว  การประปาภูมิภาค ดานชาง   บริษัทน้ําตาลมิตร

ผล ดานชาง  และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด  กลุมตัวแทนเกษตรกร  แลวเอาขอมูลมา
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วิเคราะห แบบ content analysis  และ แบบอุปนัย ดวยการวิเคราะหตัวแปรอิสระ  โดยขอมูลท่ีได

มีดังนี้   

ผลความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

                เข่ือนกระเสียว  ตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัด สุพรรณบุรี  ป พ.ศ. 2543  

มีการแยงน้ําเพื่อทําการเกษตร  เนื่องจากปนั้นมีน้ํานอยมาก  และไมไดรับความคิดเห็นจากเกษตรกร

ผูใชน้ํา  น้ํามีน้ําใชจึงไมครอบคลุมในทุกภาคสวน  เมื่อเกิดการมีสวนรวมภาคประชาชน  รวมคิดรวม

ทํา  เริ่มดําเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2545  และมีคําส่ังจังหวัดสุพรรณบุรี  จากผูวาราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี แตงต้ังคณะกรรมการ จัดการชลประทานโครงการกระเสียว  เมื่อ ป 2550 โดยมี

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนกระเสียว  เปนเลขานุการ ซึ่งเปนคําส่ังท่ีเปนทางการ

และลายลักษณอักษร และกรมชลประทาน ไดสงการมีสวนรวมภาคประชาชนของเข่ือนกระเสียว เขา

ประกวดท้ังตางประเทศและในประเทศ  ไดแก สหประชาชาติ  และคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ผลจากการประกวดท้ัง 2 หนวยงาน ไดแก รางวัลอันดับ 2 รางวัลคุณภาพการใหการบริการ

ประชาชนขององคการสหประชาชาติ ประจําป 2554 หมวดท่ี 3 การสรางนวัตกรรมเพื่อการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย  และรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน

ดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ ป 2553 

จากความสําเร็จของการมีสวนรวมภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา ของเข่ือน

กระเสียว ท่ีผานมา  ปจจุบันยังคงยั่งยืนหรือไมอยางไร จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูล  ในวันท่ี 5 

พฤษภาคม 2560 และ 15 พฤษภาคม 2560  แลวเอาขอมูลมาวิเคราะห  พบวายังมีความยั่งยืนอยู  

ตามเหตุ 3 ประการ คือ  บทบาทผูบริหารใหนโยบายและผลักดันการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

บทบาทเจาหนาท่ีกรมชลประทานในพื้นท่ี   บทบาทประชาชนและภาคีเครือขาย  สอดคลองกัน

เกื้อกูลกันในเหตุ 3 ประการ สงผลใหมีความยั่งยืน ดังตอไปนี้ 

ปจจุบันไมมีความขัดแยงกันดานการแยงน้ําในภาคการเกษตรกรรม  และมีการจัด

กิจกรรมดานตาง ๆ ของชลประทานในพื้นท่ี  เพื่อใหประชาชนรับทราบขาวสารเรื่องน้ํา   เชน  การ

จัดรายการวิทยุ  เพื่อถามตอบปญหาเรื่องน้ํา  การประกาศหอกระจายขาว 40 หอ เกี่ยวกับปริมาณ

น้ําและกิจกรรมตาง ๆ  การไปดูงานยังกลุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการอื่น ๆ  และมี

หนวยงานอื่นมาดูงานท่ีเข่ือนกระเสียว  การต้ังกลุมไลนเพื่อประสิทธิภาพของการส่ือสารในการ

รายงานเรื่องน้ําในแตละกลุมผูใชน้ําไดทันทวงที  รวมท้ังมีการรวมคิดรวมทํา (collaboration) ใน

หลาย ๆ ดาน เชน การรวมประชุมแผนการใชน้ํา  การประชุมในกรณีเรงดวน  การบํารุงรักษาคลอง

ชลประทาน  เพื่อกําจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ํา  โดยมีตัวแทนเกษตรกรของกลุมผูใชน้ํามารวมดวย 
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และมีการตอยอดกิจกรรมไปในหลาย ๆ ดาน เชน การพบปะพูดคุยของคณะกรรมการ

ในงานตาง ๆ การท่ีเจาหนาท่ีกรมชลประทานรวมงานตาง ๆ ของชุมชน  เชน  การแตะฟุตบอล

ระหวางชาวบานกับชลประทาน  งานบุญงานบูรณปฏิสังขรณวัด เปนตน 

การจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม   มีการจัดสรรน้ําตามท่ีกลุมผูใชน้ําในแตละกลุมรองขอ  

และมีการยอมรับเปนมติท่ีประชุม 

เมื่อมีการมีสวนรวมรับฟงเสียงของแตละกลุมผูใชน้ํา  ทําใหไมมีความขัดแยงในการแยง

น้ําเหมือนในอดีต  ถือไดวาเปนการสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 

ผูบริหารกรมชลประทานใหนโยบายและผลักดันการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง   บทบาท

เจาท่ีกรมชลประทานในพื้นท่ี   และบทบาทของประชาชนและภาคีเครือขาย 

 ปจจัยความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ํา 

บทบาทผูบริหารกรมชลประทาน 

ผูบริหารใหนโยบายและผลักดันการมีสวนรวมของภาคประชาชน จากนโยบายและ

การผลักดันการมีสวนรวมของภาคประชาชน  ของกรมชลประทาน  อยางตอเนื่อง  โดยอยูในแผน

ยุทธศาสตรของกรมชลประทานมาตลอดในหลายปท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญใน

เรื่องดังกลาว  กรณีเข่ือนกระเสียวนี้   ยังมีการพูดถึงและใสใจจากผูบริหารกรมชลประทานอยู และ

ปจจุบันมีการนําโครงการ นโยบายของรัฐบาลท่ีสงผานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหกรม

ชลประทานปฏิบัติ  คือเรื่องประชารัฐ  เกษตรแปลงใหญ  มายังพื้นท่ีของโครงการเข่ือนกระเสียว ซึ่ง

นโยบายดังกลาวก็ตองใชการมีสวนรวมเชนกัน  และมีการประชุมท่ีชลประทานในพื้นท่ีในเร่ืองดังกลาว

อยางตอเน่ือง รวมท้ังการจัดอบรมใหชลประทานในพ้ืนท่ี หลักสูตรการพัฒนาเครือขายสงเสริมการมี

สวนรวมภาคประชาชน  โดยกองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน ใหแกเจาหนาท่ี

ท่ีทํางานเรื่องนี้อยางตอเนื่องทุกป 

บทบาทเจาหนาท่ีกรมชลประทานในพื้นท่ี  

เจาหนาท่ีกรมชลประทานในพ้ืนท่ี  มีบทบาทในดานเปนผูประสานงานเครือขาย  โดยผู

ประสาน งานเครือขายมีการอบรมในดานประสานงานเครือขายและการมีสวนรวมมาโดยเฉพาะ 

รวมท้ังเขาถึงประชาชนและภาคีเครือขาย   เมื่อมีการประชุมหรือจัดกิจกรรม  ทางเจาหนาท่ีกรม

ชลประทานในพื้นท่ี เปนผูประสาน  และทางเจาหนาท่ีดังกลาว  ไดเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดอยาง

ตอเนื่อง 
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บทบาทประชาชนและภาคีเครือขาย   

มีการรวมคิดรวมทํา(collaboration) กับภาครัฐ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

กระเสียวกรมชลประทาน รวมประชุมการจัดทําแผนการใชน้ําของเข่ือนกระเสียวรวมกัน 

คณะกรรมการท่ีรวมประชุมตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว รวม

บริหารจัดการน้ํา ของ เข่ือนกระเสียว กับ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว และมีการเสนอ

การใชน้ําของกลุมผูใชน้ําในแตละกลุม  ซึ่งท่ีประชุมเห็นวาขอเสนอเหมาะสม สมเหตุสมผล มี

ประโยชน ท่ีประชุมยอมรับในขอเสนอดังกลาวและเปนมติท่ีประชุม  มีประชุมวิสามัญปละ 2 ครั้ง 

บางป อาจประชุมเพิ่มข้ึนถามีวาระท่ีสําคัญเรงดวน  การรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูใชน้ํา ทําใหแต

ละกลุมมีความพึงพอใจ และยินดีสมัครใจ ท่ีจะเขารวมประชุม และรวมทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

ชลประทาน กับ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 

สรุปไดวา ปจจุบันมีความยั่งยืนของการมีสวนรวมของภาคประชาชนดานบริหารจัดการ

น้ําของเข่ือนกระเสียว  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 

เพื่อสรางความยั่งยืนของการมีสวนรวมของประชาชนกับการบริหารน้ําใหคงอยูคูเข่ือน

กระเสียว  และชาวบาน สวนราชการ  ภาคเอกชนในพื้นท่ีตอไป  และแนวทางของการมีสวนรวมภาค

ประชาชนดานการบริหารจัดการน้ํา  กรณีศึกษา เข่ือนกระเสียว สามารถท่ีจะไปปรับใชกับการมีสวน

รวมดานบริหารจัดการน้ําโครงการอื่น ๆ ของกรมชลประทานได  

1. ควรมีการประชุมตามไตรมาส คือ 4 เดือน ประชุม 1 ครั้ง 

    การใชน้ําในพื้นท่ีมีมากข้ึนและซับซอนข้ึน เชน การมีนโยบายประชารัฐ เกษตรแปลง

ใหญ เขามาในพ้ืนท่ี การใชนํ้าท่ีมากข้ึน เม่ือมีคนมาใชนํ้ามากข้ึน  ปญหาก็ตามมาและเกิดข้ึนมากกวาเดิม  

การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว  ปละ 2 ครั้ง   ถือวาไมเพียงพอท่ีจะ

แกปญหาไดทัน ซึ่งปจจุบันมีการประชุมท่ีมากกวา 2 ครั้งอยูแลว  แตบางครั้งเรงดวน กลุมผูใชน้ําบาง

กลุมไมไดเขารวมประชุมทุกครั้ง  หรือบางครั้งมีการจัดสรรน้ําใหกลุมผูใชน้ําบางกลุมท่ีเกินแผนการใช

น้ํา  เพราะถารอสมัยประชุม จะไมทันการณ 

โดยถามีประชุมตามไตรมาส คือ 4 เดือน ประชุม 1 ครั้ง  จะไดประกาศเปนทางการให

กลุมผูใชน้ําทราบอยางเปนทางการ  และจะไดเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันทุกกลุม และหากไม
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สามารถเขารวมประชุมไดจะตองจัดหาผูเขารวมประชุมแทนและสามารถตัดสินใจแทนได  และเมื่อมี

การเขาประชุม จะไดแกปญหา  หรือวาระท่ีเพิ่มข้ึนไดทันทวงที 

2. บุคลากรและงบประมาณ 

ดานบุคลากร 

                  คณะกรรมการจัดการชลประทานมีอายุมาก  บางครั้งไมไดเขาประชุม  และผูเขา

ประชุมแทนไมทราบขอมูล  เทากับคณะกรรมการและผูประชุมแทนไมกลาท่ีจะตัดสินในในท่ีประชุม 

ควรมีการเสนอต้ังบุคลากรใหมท่ีเหมาะสมแทนกรรมการทานเดิม ท่ีสามารถตัดสินใจ 

และเขารวมประชุมได  โดยทางโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  สามารถเปนผูเสนอเปล่ียน

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ   และนโยบายประชารัฐท่ีเกิดข้ึนท่ีมีกลุมผูใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึน   สามารถต้ัง

กรรมการท่ีเพิ่มจากกลุมผูใชน้ําใหมไดอีกดวย 

เจาหนาท่ีชลประทานในพื้นท่ีท่ีเปนขาราชการบรรจุใหม   ไมมีประสบการณการ

ทํางานดานการมีสวนรวม  โดยในอดีตมีคนไมเพียงพอในการทํางานเรื่องการมีสวนรวม  และไดคน

เพิ่มมาในปจจุบันในการทํางานเรื่องนี้ ควรมีพี่เล้ียงสอนงาน ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ และทําความคุนเคย

กับชาวบาน กับคณะ กรรมการจัดการชลประทาน  และการสรางจิตสํานึกใหรักงานการมีสวนรวม 

ดานงบประมาณ 

ควรมีงบประมาณในการดูงาน การประชุม การดูงานหนวยงานท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ 

เพื่อใหการดูงานมาตอยอดองคความรูของคณะกรรมการจัดการชลประทาน  และจะไดมาปรับใชใน

การบริหารการใชน้ํากับเข่ือนกระเสียวและคลองชลประทาน ตอไป 

3.  นโยบายประชารัฐ เกษตรแปลงใหญ 

             เกษตรแปลงใหญ  คือการใชพื้นท่ีในการเพาะปลูก จํานวนมากกวา 1,000 ไร  โดย

ในพื้นท่ีนี้เปนการปลูกออย ของ บริษัทน้ําตาล มิตรผล  เปนพื้นท่ีเกษตรเกิดข้ึนเพิ่มเติม ของโครงการ

เข่ือนกระเสียว ในอนาคตจะมีการใชน้ําในปริมาณมาก ปจจุบันไมมีแหลงน้ําไปถึงโครงการประชารัฐ 

ควรจัดหาแหลงน้ําเพื่อรองรับโครงการดังกลาว  เชน  การสรางฝาย หรือ การสูบน้ําดวยไฟฟา  หรือ

แนวทางอื่น เพื่อใหน้ําไปถึงโครงการดังกลาว 

4.  การมีพื้นท่ีการเกษตร  ไดแก นาขาว ออย ท่ีไมไดเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําของเข่ือน

กระเสียว   มาแอบใชน้ําในเขตชลประทานของเข่ือนกระเสียว   สงผลใหน้ําตนทุนของเข่ือนบริหาร

จัดการยากข้ึน เพราะไมทราบพื้นท่ีเกษตรท่ีชัดเจน  ถูกตอง อาจทําใหเกษตรท่ีไมไดเปนสมาชิกกลุม

ผูใชน้ําเข่ือนกระเสียวเอาเปนตัวอยาง  ถามีการแอบใชน้ําของเข่ือนกระเสียวมากข้ึน  การบริหาร
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จัดการน้ําก็ยากข้ึนดวย  เสนอใหเกษตรกรเหลานั้น  เขามาเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําเข่ือนกระเสียว  

เพื่อการบริหารจัดการน้ําไดถูกตองแมนยํา  และจัดสรรน้ําใหภาคเกษตรไดคลอบคลุมในทุกพื้นท่ี 
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จังหวัด สุพรรณบุรี , สัมภาษณเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 

 

 ตัวแทนบริษัทเอกชน 

  4. นางลาวัน ใจเย็น, หัวหนาแผนกส่ิงแวดลอม โรงงานน้ําตาลมิตรผล  อําเภอดานชาง จังหวัด        

สุพรรณบุรี, สัมภาษณเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 

5. นายสมชาย ทองดี, เจาหนาท่ีฝายผลิต   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นจิเนียรยี่ จํากัด อําเภอดานชาง

จังหวัดสุพรรณบุรี, สัมภาษณเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 

 

ตัวแทนภาคประชาชน 

 6. นายสวาง  ภูผา, ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)โครงการกระเสียว  

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)โครงการกระเสียว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

สัมภาษณเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 
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ภาคผนวก ข 

อัตรากําลังฝายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการสงนํ้าและบํารุง 

รักษากระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ อัตรากําลังฝ าย จัดสรรน้ําและปรับปรุ งระบบชลประทาน  โครงการส งน้ํา บํารุ ง  

รักษากระเ สียว ,  ท่ีมา :  โครงการส งน้ํา บํารุ งรักษากระเ สียว  กรมชลประทาน  

 
นายพีระ ธนามี  

หัวหนาฝายจัดสรรนํ้าฯ 

    

 
นางสาวลลิตา ยืนยง 

วิศวกรชลประทาน 

    

    

 
นายบุญเลิศ หอมจันทร  

พนักงานการเกษตรส2 

 
นายธีรเดช  ขาวสบาย 

พนักงานประตู 

 

    

 
นายใหม วิศาลสิทธิ 

นายชางชลประทาน 

 
นายเรวัฒน โพธ์ิรัง 

นายชางชลประทาน 

  

  
  

 
นายโสภณ ดิษสุธรรม 

วิศวกรชลประทาน 

 
นายฉัตรชัย คลาเจริญสมบัติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายรักศักด์ิ อูสุวรรณ  

งานสถิติและสารสนเทศ 

 
นางสาวจีรานุช สรไกร 

งานธุรการ 
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ภาคผนวก ค 

  แบบสอบถามเร่ืองความเขมแข็งดานตางๆ เชน กลุมผูใชน้ํา การจัดการน้ํา ของ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ช่ือองคกรผูใชน้ําชลประทาน ……………………………………………………………………….. 

สถานภาพองคกรผูใชน้ําฯ     กลุมบริหารการใชน้ําฯ  กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา

ชลประทาน   สมาคมผูใชน้ําฯ    สหกรณผูใชน้ําฯ 

จัดต้ังองคกรฯ เมื่อ …………………………….. 

องคกรข้ึนทะเบียน/ข้ึนบัญชีไวกับ ……….……  หมายเลขทะเบียน ………………………  

เมื่อวันท่ี …………………. 

จํานวนสมาชิก  ตํ่ากวา 100 คน     101 – 500 คน         501 – 

1,000 คน        มากกวา 1,000 คนข้ึนไป 

ใชน้ําจากแหลงน้ําประเภท   อางเก็บน้ํา…………        ฝายทดน้ํา………………            

 อื่น ๆ (ระบุ) …………………..  

พื้นท่ีรับน้ําชลประทาน   ตํ่ากวา 3,500 ไร    3,501 – 5,000 ไร    

5,001 – 10,000 ไร     มากกวา 10,000 ไร 

หน่วยงานของกรมชลประทานที่ให้บริการ 
………………………………………………………… 
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1.  ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ําชลประทานนี้ มากนอยเพียงใด ?  

       ประเด็นที่ทานพิจารณาตอไปนี ้

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.1 ดานการจัดการน้ําชลประทาน      

(1) ระบบแพรกระจายน้ํา (คูน้ํา) มีเพียงพอท่ีจะสงน้ําได

ท่ัวถึงทุกแปลงเพาะปลูก 
     

(2) หัวหนากลุมฯ ทําการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกและความ

ตองการใชน้ําของสมาชิกทุกคนภายในกลุม กอนฤดูการ

สงน้ํา 

     

(3) เจาหนาท่ีชลประทานรวมกับคณะกรรมการกลุมฯ มีการ

กําหนดแผนการ สงน้ําชลประทานใหอยางเหมาะสม  
     

(4) หัวหนากลุมฯ รวมกับสมาชิกกลุมฯ กําหนดรอบเวรการ

สงน้ําในคูน้ํา 
     

(5) มีการแจงแผนรอบเวรรับน้ํา ใหสมาชิกทุกคนทราบ

ลวงหนา 
     

(6) หัวหนากลุมฯ ควบคุมดูแลการใชน้ําของสมาชิกกลุมฯ 

ใหเปนไปตามแผนการใชน้ํา 
     

(7) เมื่อมีปญหาในเรื่องการใชน้ํา หัวหนากลุมฯ จะเปน

ผูรายงานสภาพน้ําใหแกประธานกลุมฯ หรือเจาหนาท่ี

ชลประทาน 

     

(8) สมาชิกกลุมฯ ใหความรวมมือในการใชน้ําไมใหเกิน

ปริมาณน้ําตามท่ีตกลงกันไว 
     

(9) สมาชิกไมมีการทะเลาะวิวาท เกี่ยวกับการใชน้ํา      

(10) เมื่อมีเรื่องขัดแยงอันเกี่ยวของกับการใชน้ํา กลุมฯ จะ

แกปญหาไดทุกครั้ง 
     

(11) สมาชิกกลุมฯ ท้ังหมดปฏิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับ

การใชน้ํา 
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(12) ไดมีการลงโทษผูไมปฏิบัติตามกติกาการใชน้ําตามรอบ

เวร จากหัวหนากลุมฯ หรือคณะกรรมการ 
     

(13) สมาชิกทุกคนไดรับน้ําเพียงพอแกความตองการตามรอบ

เวรของการใชน้ํา 
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1.  ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ําชลประทานนี้ มากนอยเพียงใด ? 

(ตอ) 

         ประเด็นท่ีทานพิจารณาตอไปนี ้

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.2 ดานการดูแลและบํารุงรักษา      

(1) มีการแบงงานใหสมาชิกกลุมฯ ทําการบํารุงรักษา

อาคารชลประทาน  ระบบสงน้ํา  คูน้ํา อยางชัดเจน 
     

(2) มีการดูแลตรวจสอบสภาพคูสงน้ํา และบํารุงรักษา 

ใหสามารถใชงานไดอยางไมเปนอุปสรรคตลอด

ระยะเวลาสงน้ํา 

     

(3) สมาชิกกลุมฯ รวมมือกันซอมบํารุงรักษา  โดยมี

การนัดหมายจากหัวหนากลุมฯ  และดําเนินงาน

บํารุงรักษาโดยพรอมเพรียงกนั 

     

(4) มีการจัดทําและดูแลทางขามคูสงน้ํา หรือบริเวณ

ระบบทอสงน้ํา เพียงพอตอความจําเปน เพื่อ

ปองกัน วัว ควาย หรือยานพาหนะมาทําใหเกิด

ความเสียหาย 

     

(5) สมาชิกกลุมฯ มีการตรวจสอบและขันน็อต สกรู

ของสวนประกอบบานทอ  สงน้ําใหแนน และอัด

จารบีน้ํามันหลอล่ืนในสวนท่ีเปนเฟอง อยางนอยป

ละครั้ง 

     

(6) สมาชิกกลุมฯ  รวมกันดูแลบํารุงรักษาหญาบนคัน

คลอง หรือคูสงน้ํา เพื่อปองกันน้ําชะดิน   ในกรณี
     

ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ 

ของกลุมผูใชน้ําชลประทานแหงนี้อยางไร ? 

ป
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เปนการชลประทานแบบระบบทอ ใหรักษาบริเวณ

ท่ีเปนประตูน้ําใหสะอาดอยูเสมอ ไมมีหญาข้ึนรก

ปกคลุม 

(7) สมาชิกกลุมฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาท่ีกลุมฯ ต้ังข้ึน 
     

(8) เมื่อสมาชิกกลุมฯ มีการฝาฝนกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การบํารุงรักษา จะถูก  ลงโทษตามกฎระเบียบท่ี

ต้ังข้ึน 

     

1.3 ดานการบริหารงานภายในกลุมผูใชน้ํา       

(1) สมาชิกกลุมฯ ใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมดวยความเต็มใจ 
     

(2) สมาชิกกลุมฯ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

ทุกครัง้ท่ีมีการประชุม 
     

(3) สมาชิกกลุมฯ รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก

ดวยกัน 
     

(4) การพิจารณาในท่ีประชุม  หากมีการเลือกใหตัดสิน 

จะใชวิธีการลงมติ 
     

(5) คณะกรรมการสามารถดําเนินการเลือกต้ัง

คณะกรรมการบริหารชุดใหมขององคกรเมื่อหมด

วาระ ไดดวยตนเอง 

     

(6) คณะกรรมการกลุมฯ มีการควบคุมปริมาณ

กิจกรรมการใชน้ํา  ไมใหเกิน  น้ําตนทุน 
     

(7) มีการประชุมคณะกรรมการกลุมฯ ประจําฤดูกาล

สงน้ํา (มากกวา 2 ครั้งตอหนึ่งฤดูกาลสงน้ํา ) 
     

(8) มีการดําเนินการอยางเปนระบบ  มีข้ันตอนโดย

ชัดเจน 
     

 (ตอหนา 3)  
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1.  ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ําชลประทานนี้ มากนอยเพียงใด ? 

(ตอ) 

ประเด็นท่ีทานพิจารณาตอไปนี ้

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.3 ดานการบริหารงานภายในกลุมผูใชน้ํา (ตอ)      

(9) มีการบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทุกครั้ง 
     

(10) มีการเก็บรักษาเอกสาร  งายตอการคนหา      

(11) ผูนํากลุมฯ มีความสามารถในการจัดทําบันทึก และ

ติดตอเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
     

(12) มีกฎระเบียบของกลุมฯ เปนลายลักษณอักษร      

(13) มีการลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบ      

(14) สมาชิกกลุมฯ มีการจัดต้ังกองทุนสําหรับใชใน

กิจกรรมของกลุม 
     

(15) สมาชิกกลุมฯ ใหความรวมมือในการจายเงินเขา

กองทุนของกลุมฯ เปนอยางดี 
     

1.4 ดานการสนับสนุนของเจาหนาท่ีชลประทาน      

(1) เจาหนาท่ีชลประทาน ออกพบปะเกษตรกร และให

ความรูเรื่องชลประทานแกกลุมผูใชน้ํา อยาง

สม่ําเสมอ 

     

(2) เจาหนาท่ีชลประทาน รวมประชุมกับกลุมผูใชน้ํา 

เพื่อวางแผนการสงน้ํา การบํารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน เปนประจํา 

     

ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ 

ของกลุมผูใชน้ําชลประทานแหงนี้อยางไร ? 

ป
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(3) เมื่อเกิดปญหาในพื้นท่ี เจาหนาท่ีชลประทาน 

สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว เปนท่ีพอใจ

ของเกษตรกร 

     

1.5  ภาพรวม ตอการบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ํา

ชลประทาน แหงนี้ 

     

2. ถาคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ทานจะใหคะแนนการบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ํา

ชลประทาน แหงนี้ ……….……. คะแนน 

3. ขอเสนอแนะ สําหรับ “การบริหารจัดการของกลุมผูใชน้ําชลประทานแหงนี้” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณากรอกแบบสอบถาม 
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                                                                                                           ปมอ.3 

ประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน  

ประจําปงบประมาณ 2557 
 

…………………………………………………………………………….. 

( ช่ือองคกรผูใชน้ําชลประทาน) 

ช่ือโครงการ………...............................................โครงการขนาด...................................... 

จังหวัด.......................................................สํานักงานชลประทานท่ี................................. 
 

 

ขอมูลองคกรผูใชน้ําชลประทาน 
 

สถานภาพองคกรผูใชน้ําฯ................................................................................................. 

จัดต้ังองคกรฯ เมื่อ ………………………............…...........….. 

องคกรข้ึนทะเบียน/ข้ึนบัญชีไวกับ ……..….................…… 

หมายเลขทะเบียน……….......................................เมื่อวันท่ี.…............................................ 

จํานวนสมาชิก........................................คน               

ใชน้ําจากแหลงน้ําประเภท......................................พื้นท่ีรับน้ําชลประทาน.....................ไร
  

ผลการประเมิน 
 

ดานการจัดการน้ําชลประทาน................คะแนน         ระดับผลการประเมิน.................... 

ดานการดูแลและบํารุงรักษา..................คะแนน          ระดับผลการประเมิน.................... 

ดานการบริหารงานภายในฯ....................คะแนน         ระดับผลการประเมิน.................... 

ดานการสนับสนุนของ จนท.ชลประทาน..........คะแนน   ระดับผลการประเมิน................... 

รวม...............คะแนน   ระดับผลการประเมินรวมกิจกรรมท้ัง 4 ดาน.................................. 
 

 

ผูประเมินผล 
 

ช่ือ.................................................................ตําแหนง..................................................... 

ประเมินผลวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ.  ................................. 
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ตาราง ผลของความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําและการจัดการน้ํา ,ท่ีมา : โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน
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หลักเกณฑการประเมินผลองคกรกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

กิจกรรมหลัก ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

ดานการจัดการน้ําชลประทาน 0 – 28 

29 -48 

49  ข้ึนไป 

ออนแอ 

ปานกลาง 

เขมแข็ง 

ดานการดูแลและบํารุงรักษา 0 – 17 

18 – 30 

31  ข้ึนไป 

ออนแอ 

ปานกลาง 

เขมแข็ง 

ดานการบริหารงานภายในองคกร

ผูใชน้ําฯ 

0 – 32 

33 – 56 

57  ข้ึนไป 

ออนแอ 

ปานกลาง 

เขมแข็ง 

ดานการสนับสนุนของเจาหนาท่ี

ชลประทาน 

0 – 5 

6 – 11 

12  ข้ึนไป 

ออนแอ 

ปานกลาง 

เขมแข็ง 

ผลรวมกิจกรรมหลักท้ัง 4 ดาน 0 – 85 

86 – 145 

146  ข้ึนไป 

ออนแอ 

ปานกลาง 

เขมแข็ง 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช 

วันเดือนปเกิด 14 มกราคม 2515 

วุฒิการศึกษา 

 

ตําแหนง 

ปการศึกษา 2540: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

 

  

ผลงานทางวิชาการ  

ระบบโทรมาตรเพื่อการชลประทาน

http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Telemetering_System_for_Irrigation/in

dex.php 

 

ประสบการณทํางาน 

 

2558 - ปจจุบัน ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร  

กรมชลประทาน  
 

  

  

 

 

 


