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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ 1) กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เสนอแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบล

ท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรวิจัย จสำนวน 375 คน โดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ คือแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ คือ แบบสัมภำษณ์ ในวิเครำะห์เนื้อหำแล้วเขียนบรรยำยเชิง

พรรณนำ

  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชน

โค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบ

ว่ำกำรดสำเนินกำรปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยชุมชนมีส่วน

ร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อทรำบจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรค กำรดสำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเป็นต้นแบบป่ำชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ เพื่ออำหำรและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ด้ำนกำรติดตำม และ

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง จำกกำรติดตำมผลงำนกำรดสำเนินงำนจำกเอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม 

และด้ำนกำรสนับสนุน อยู่ในระดับมำกจำกผลกำรดสำเนินกำรปรับปรุง บสำรุงรักษำ ฟื้นฟู ให้คงสภำพดีตลอดไป กำร

มีจติสสำนกึ กำรมีส่วนร่วมทุกรปูแบบกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกำรสนบัสนนุให้ใช้ศักยภำพตนเองในกำร

บรหิำรจดักำร ร่วมคดิ ร่วมทสำ ในพืน้ทีป่่ำชมุชน ส่วนด้ำนกำรประสำน อยูใ่นระดับปำนกลำง กบัองค์กำรบรหิำรส่วน

ท้องถิ่น และบทบำทควำมร่วมมือในประสำนทสำกิจกรรม ระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัดอยู่ในระดับ

มำก 3) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก 

อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับกิจกรรมมี

ภำวะผู้นสำที่เข้มแข็ง ใช้มติคณะกรรมกำรชุมชนสร้ำงระเบียบและข้อบังคับให้ปฏิบัติ ในพื้นที่ป่ำชุมชน เพื่อเป็นป่ำ

ชุมชนต้นแบบกำรจัดกำรตนเอง นสำไปสู่กำรจัดกำรนส้ำ เพื่อป่ำชุมชนที่สมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์

โดยพึ่งพำร่วมกัน ซึ่งสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเรื่องกำรจัดกำรนส้ำและสุขำภิบำล จสำเป็นต้องมีกำรลงทุน

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเหมำะสมโดยกำรส่งเสริมในทุกระดับจสำเป็นต้องมีกำรป้องกนัและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศท่ีเกีย่วข้อง

กับนส้ำในพื้นที่ป่ำชุมชน

ค�าส�าคญั : กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ กำรมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป่ำชุมชน

Abstract
 The purpose of the research was1) participatory water management with local administrative organizations, 

2) To study factors related to water management with the participation of local administrative organizations, and 

3) propose guidelines for community water management with local administrative organizations in Khong Ta 

bang Community forest. Tha Mai Ruak Subdistrict, Tha Yang District, Phetchaburi Province. The sample for this 

research consisted of 375 people and a group of the local administrative organization with random sampling. The 

research instrument consisted of 1) questionnaire, data analysis using percentage, the mean and standard deviation 

in quantitative research, and 2) interviewing form using content analysis and writing descriptive method.

 The results were as follows: 1) participatory water management with local administrative organizations 

in community forest areas Khong-Ta- Bang Community, Thamai-Luak sub-district, Tha Yang District, Phetcha-

buri province in overall at a moderate level when considering each aspect was found that the operation planning, 

decisions, receiving benefits in overall aspects were at a high level by the community participation in which to 

provide information to know the strengths, weaknesses, opportunities, activity operation of local administrative 

organizations, and the prototype of a rich community forest for food and ecotourism, and the following up and 

evaluation aspects were at a moderate level. From following up the project by investigating documents or public 

relations of the local administrative organization was at a low level. 2) The factors related to water management 

with the participation of the local administrative organizations in overall were at a high level. When considering 

each aspect, which was found that the operation, promotion and supporting were at a high level from the results of 

the update operation, maintenance, restoration in a good condition from now to now. Consciousness, all forms of 

participation with local administrative organizations and supporting self-management potential as co-management 

in a community forest. The role of cooperation in coordinating activities between communities in the local area 

and the province was at a high level. 3) to propose guidelines for community water management with local ad-
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ministrative organizations in Khong Ta bang  Community forest. Tha Mai Ruak Subdistrict, Tha Yang District, 

Phetchaburi Province. which was found that Water management guidelines together at every activity found that a 

strong leadership, community committee created discipline, rules in the community forest area to be a Prototype 

community forest as a self-management model which led to water management for the forest by participating and 

receiving benefits to supports sustainable development goals on water and sanitation management. It was neces-

sary to invest in the appropriate infrastructure by promoting at all levels. It was necessary to protect and restore 

the ecosystem related to water in the area of community forest. 

Keyword : water management, participation, local administrative organization, community forest

บทน�า
 “นส้ำกับป่ำชุมชน” พื้นที่ที่มีต้นไม้ ซึ่งให้ประโยชน์ แก่รำษฎรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ระบบนิเวศ ประโยชน์

จำกเนื้อไม้และผลิตผลของป่ำ ทั้งนี้อำจมีอำณำบริเวณพื้นที่ แถว แนวตำมริมถนนหรือคลองส่งนส้ำ ป่ำชุมชน นส้ำกับ

ป่ำสำมำรถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำซ่ึงกันและกัน ชนบทมีกำรปรับตัวเองให้เข้ำกับสังคม เศรษฐกิจ 

และระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเทคนิค ภูมิปัญญำและระบบจัดกำรท่ีเหมำะสมควำมร่วมมือในกำรดูแล 

ต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งเกิดจำกผลประโยชน์ที่ได้เป็นพื้นฐำน ทรัพยำกรป่ำไม้สำมำรถจัดกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำง

ต่อเนื่อง “รักษ์นส้ำจำกภูผำ สู่มหำนที ”เป็นกำรสื่อควำมหมำยถึงควำมสัมพันธ์ของสำยนส้ำ ถ้ำไม่มีป่ำต้นนส้ำ ก็ไม่มีนส้ำ” 

สำนต่อศำสตร์พระรำชำ สู่กำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรจัดกำรท่ีเหมำะสมกลำงนส้ำของพื้นท่ีนส้ำไหล

ผ่ำนป่ำชุมชนในพื้นท่ีได้รับภัยพิบัติจำกนส้ำไม่ว่ำจะเป็นภัยแล้งด้วยสร้ำงฝำยชะลอนส้ำ ชุมชนจิตอำสำ ภำครัฐ และ

ภำคเอกชน พื้นที่ป่ำต้นนส้ำคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหำนส้ำแล้งนส้ำท่วมอย่ำงเห็นผลจริง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคน

ต้นนส้ำ เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงไปสู่คนรุ่นต่อไป

 “ภยัพบิติัท่ีเกิดจำกนสำ้”โดยเฉพำะสถำนกำรณ์นสำ้ท่วม เป็นประเด็นทีไ่ด้รับควำมสนใจจำกนกัวชิำกำรมำกขึน้

ในช่วยหลำยศตวรรษทีผ่่ำนมำ สำเหตุหน่ึงเป็นเพรำะสถำนกำรณ์นสำ้ เป็นภยัทำงธรรมชำติ กลำยเป็นสิง่ท่ีอบัุติขึน้บ่อย

ครั้ง และมีแนวโน้นทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในบำงพื้นที่ ไม่เคยประสบปัญหำจำกภัยธรรมชำติมำก่อนในอดีต กลำย

เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบัน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทสำให้ผู้คนในพื้นที่ไม่สำมำรถรับมือหรือปรับตัวได้ทันนสำ

มำซึ่งผลกระทบด้ำนจิตใจ ร่ำงกำยและเศรษฐกิจและสังคมและควำมเป็นอยู่ตำมมำ โดยกำรวิจัยครั้งนี้ได้เลือกภัย

พิบัติในสถำนกำรณ์นส้ำ ท่ีได้รับผลกระทบเป็นวงกว้ำงและคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้เตรีอมพร้อมสสำหรับกำรกำร

จัดกำรผลกระทบและกำรรับมือกับสถำนกำรณ์นส้ำที่มีโอกำสเกิดขึ้นซส้ำทุกปี

 จงัหวดัเพชรบรุมีพีืน้ท่ีป่ำอยูป่ระมำณ 4,730 ตำรำงกโิลเมตรประมำณร้อยละ76 ของพืน้ทีจ่งัหวดั ป่ำไม้ สสำคญั

ได้แก่ ป่ำดิบชืน้ ซ่ึงอยูใ่นเขตภเูขำด้ำนตะวนัตก ป่ำเบญจพรรณอยูบ่รเิวณเขำเต้ียๆกระจำยอยูท่ัว่ไปท่ี พบมำกทีส่ดุคือ

ป่ำดิบแล้ง ซึ่งได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ จสำนวน 15 แห่งและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน เป็นอุทยำนแห่ง

ชำติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมำณ 1,822,000ไร่ และอยู่ในเขตตสำบลสองพี่น้อง อสำเภอแก่งกระจำน

ประมำณ 1,549,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของเขื่อนแก่งกระจำน และมีแหล่งต้นนส้ำ กสำเนิดจำกเทือกเขำสูงชัน ที่ไหลลงมำ

รวมแม่นส้ำเพชรบุรี ด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่ำนอสำเภอแก่งกระจำน อสำเภอท่ำยำง อสำเภอบ้ำนลำด 

และอสำเภอเมือง ลงสู่อ่ำวไทยที่อสำเภอบ้ำนแหลมมีควำมยำวประมำณ 210 กิโลเมตร เป็นแม่นส้ำสำยหลักที่สสำคัญของ

จังหวัดเพชรบุรีมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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 ผลกระทบจำกวิกฤตินส้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อกัน 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ ปี 2559 และ ปี 2560 และปี 2561 

สถำนกำรณ์นส้ำในจังหวัดเพชรบุรีท่ีผ่ำนมำ เกิดข้ึนและได้รับผลกระทบจำกฝนตกหนักในหลำยพื้นท่ีโดยเฉพำะ

บรเิวณภำคกลำงตอนล่ำงและภำคใต้ตอนบน [1] จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้เกดินสำ้ท่วมในหลำยพืน้ที ่โดยเฉพำะ

บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ฝนที่ตกหนักทสำให้ ปริมำณนส้ำในลุ่มนส้ำแม่ประ

จันต์มีปริมำณมำก เนื่องจำกมีนส้ำจำก จ.รำชบุรี เข้ำมำสมทบเพิ่มมำกขึ้น ทสำให้อ่ำงเก็บนส้ำแม่ประจันต์ นส้ำเต็มอ่ำงเกิน

จสำนวนที่จะรับได้ จึงต้องมีกำรระบำยนส้ำจำกห้วยแม่ประจันต์ลงในแม่นส้ำเพชรบุรีมำกขึ้นส่งผลทสำให้เขื่อนเพชรต้อง

เปิดกำรระบำยนส้ำในอัตรำ 190 ลบ.ม./วินำที และต้องเร่งผลักดันนส้ำระบำยออกทะเลโดยเร็ว เหตุนส้ำท่วมดังกล่ำวส่ง

ผลกระทบในพื้นที่รวมกว่ำ 42,536 ไร่ ใน 5 อสำเภอ ได้แก่ อสำเภอท่ำยำง, อสำเภอบ้ำนลำด, อสำเภอบ้ำนแหลม, อสำเภอ

เขำย้อย และอสำเภอเมืองเพชรบุร ีประชำชนได้รบัควำมเดือดร้อน 736 หลงัคำเรอืน อสำเภอท่ีมีพืน้ทีถ่กูนสำ้ท่วมมำกท่ีสดุ

คอื อสำเภอเมอืงเพชรบุร ีจำกผลกระทบภยัพบัิติท่ีเกดิจำกนสำ้กมี็เพิม่มำกขึน้ทกุปี และเป็นภยัพบิติัท่ีทสำให้เกดิควำมเสยี

หำยอย่ำงมำกผลกระทบทีเ่กดิข้ึนทัง้ด้ำนเศรษฐกจิอย่ำงรนุแรงในเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ทสำให้เกิดปัญหำตำมมำอย่ำงมำก 

หำกไม่มีกำรจัดกำรที่ดีจะทสำให้เป็นปัญหำต่อเนื่องไป ในประเด็นต่ำงๆในอดีตที่ผ่ำนมำประเทศไทยไม่ได้ให้ควำม

สนใจกบัเรือ่งของกำรจดักำรหรอืป้องกนัปัญหำภยัพบิติัจำกนสำ้ ขำดทศิทำงท่ีชดัเจนและ ขำดควำมต่อเนือ่ง ส่งผลให้

ขำดกำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณที่ต่อเนื่อง ฐำนข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

และกฎหมำยด้ำนนส้ำยังไม่ทันสมัย [2] ปัญหำเฉพำะพื้นที่ ซ่ึงประชำชนไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

ด้ำนนส้ำที่เผชิญอยู่ ส่วนมำกรัฐจะมุ่งแก้ปัญหำด้ำนกำรใช้เครื่องมือวิศวกรรม ที่ขำดกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วม ใน

กำรแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรนส้ำของไทยยังมีช่องโหว่ ขำดเอกภำพและขำดกติกำที่ชัดเจน 

ไม่สนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์กำรใช้ทรัพยำกร อย่ำงยั่งยืน สำเหตุสสำคัญทสำให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

นสำ้ของประเทศไม่มีประสิทธภิำพ เกิดจำกกำรขำดเทคนิควธิีกำรกำรบรหิำรจัดกำรทีท่นัสมัย ไม่มีกำรบรูณำกำรของ

ทุกภำคส่วน กำรบริหำรจัดกำรนส้ำในระดับท้องถิ่น และแผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557-2560 [3] พบปัญหำ

ระบบกำรบรหิำรจดักำรนสำ้ยงัไม่มปีระสทิธิภำพเต็มท่ี เช่นกำรขำดควำมร่วมมือเก่ียวกับระบบบรหิำรจดักำรนสำ้ระดับ

จังหวัด 

 “ป่ำชุมชน”บ้ำนโค้งตำบำง ป่ำชุมชนต้นแบบ“รักษ์นส้ำ รักษ์ป่ำ” ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชะอสำ-บ้ำน

โรง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 3,276 ไร่ ในอดีตเคยมีเหมือนแร่ฟลูออไรด์ มีกำรลักลอบ

ตัดไม้ จนเป็นเขำหัวโล้น ผู้นสำและรำษฎรบ้ำนโค้งตำบำง ได้ต่อสู้คัดค้ำนกำรทสำเหมืองแร่จนสสำเร็จ และได้ช่วยกัน

ดูแลรกัษำป่ำจนสภำพป่ำท่ีสมบรูณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรมพชื ปัจจุบนัสภำพป่ำ เป็นแหล่งสำธิตเกบ็ข้อมลู

กำรเพิ่มพูน กำรกักกำซคำร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พบว่ำมีแหล่งสมุนไพร

หำยำก เช่น โลดทะนงแดง และโลดทะนงขำวอยู่ในต้นเดียวกัน และต้นเขำคอน เป็นแหล่งธนำคำรอำหำรชุมชนมี

เห็นโคน เห็ดไข่ผักหวำน จสำนวนมำก โดยสภำพป่ำมี 3 ระดับป่ำที่ปลูกขึ้นเองเพื่อใช้สอย ป่ำเต็งรังที่สมบูรณ์และป่ำ

เบญจพรรณได้รับอนุมัติ จัดตั้งเป็นป่ำชุมชนต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2552 ระยะที่ 1 และต่ออำยุเมื่อปี พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 

เป็นแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษำเรียน

รู้ดูงำน บ้ำนโค้งตำบำงอยู่ในตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี สภำพพื้นที่ 2 ลักษณะคือเป็นป่ำต้นนส้ำ

ที่ภูเขำที่ติดต่อกัน และพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มโดยมีแม่นส้ำเพชรบุรีผ่ำนกลำงหมู่บ้ำนโดยพื้นที่ป่ำต้นนส้ำ คือหมู่ 10 บ้ำน

โค้งตำบำง หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองชุมแสงล่ำง หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน หมู่ที่ 9 บ้ำน

ห้วยตะวำย หมู่ที่ 6 บ้ำนเขำลูกช้ำง หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำลำว และพื้นที่รำบลุ่มคือหมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้ำนหนอง

เตียน หมู่ที่ 3 บ้ำนในคุ้ง หมู่ที่ 7 บ้ำนไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำไม้ หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเตียนล่ำง พื้นที่รำบลุ่มนส้ำจะ

ไหลลงสู่แม่นส้ำเพชรบุรี มำบรรจบที่อสำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงสู่ทะเล จำกกำรลงพื้นที่บริกำรวิชำกำรของ
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่องกำรทสำแผนบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วม

โค้งตำบำง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 พบว่ำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในภำพรวมไม่ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่

มีอสำนำจในกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ ส่งผลให้ขำดกำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณที่ต่อเนื่อง และกฎหมำยด้ำนนส้ำยัง

ไม่ทันสมัยและขำดควำมชัดเจนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ อย่ำงต่อเน่ืองและชุมชนมีควำมต้องกำร

ในกำรจัดกำรนส้ำด้วยตนเอง มำกกว่ำพึ่งพำหน่วยงำนภำครัฐที่จะก่อให้เกิดควำมยั่งยืนได้

 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มำของงำนวิจัยครั้งนี้ ที่ต้องศึกษำถึงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี มุ่งศึกษำ

กำรบริหำรจัดกำรและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ทีป่่ำชมุชน และเสนอแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรจดันสำ้ในพืน้ทีป่่ำชมุชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง 

จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ได้พื้นที่ป่ำชุมชนต้นแบบ เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน และชุมชน

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีควำมเป็นอยู่คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ตำมสิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำม

รัฐธรรมนูญ

วตัถุประสงค์การวจิยั 
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ถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชนป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพือ่เสนอแนวทำงกำรบริหำรจดักำรนสำ้แบบมส่ีวนร่วมของชมุชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่

ป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี
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วธีิด�าเนินการวจิยั 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบกำรวิจัย 2 ประเภทคือ ดสำเนินกำรวิจัยด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้

กสำหนดระเบียบวิธีกำรสสำรวจข้อมูลตำมหลักกำรวิจัยเชิงปริมำณ(Quantitative research method) ด้วยวิธีกำรสสำรวจ

ภำคสนำม (Field survey) โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือประชำชนในตสำบลท่ำไม้รวกจสำนวน หมู่บ้ำนจสำนวน 13 คือ หมู่

ที่ 1 บ้ำนท่ำไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 3 บ้ำนในคุ้ง หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำลำว หมู่ที่ 

6 บ้ำนเขำลูกช้ำง หมู่ที่ 7 บ้ำนไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำไม้ หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยตะวำย หมู่ 10 บ้ำนโค้งตำบำง หมู่ที่ 11 

บ้ำนหนองชุมแสงล่ำง หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเตียนล่ำง หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน ตสำบลท่ำไม้รวกเป็นพื้นที่ต้นนส้ำ 

ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อหำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้

ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพคือผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำน

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แบบสัมภำษณ์เป็นกำรสัมภำษณ์แบบเจำะจงกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้ให้

ข้อมลูสสำคญัจสำนวน 18 คน จำกกลุม่ผูน้สำหมู่บ้ำน 13 หมูบ้่ำนและกลุม่ ผูบ้ริหำรและส่วนเก่ียวข้องกับงำนโยธำ จสำนวน 

5 คน 2) แบบสอบถำมวัดระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ แบบมีส่วนร่วมจำกประชำชน 13 หมู่บ้ำนและกลุ่มหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

จสำนวนท้ังส้ินจสำนวน 6,105 ซึง่กำรกสำหนดขนำดตัวอย่ำง โดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ [4] ท่ีระดับควำมคลำดเคล่ือน 

5 เปอร์เซ็นต์ ของขนำดประชำกรตัวอย่ำง ดังนั้นขนำดตัวอย่ำงจริงที่ต้องทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมี จสำนวนทั้งสิ้น 

375 ตัวอย่ำง 

 การออกแบบสุ่มตวัอย่าง กำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้ทสำกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงง่ำย โดย

กำรแบ่งพื้นที่ศึกษำเป็น 13 พื้นที่ จำกนั้นทสำกำรกสำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำง ในแต่ละพื้นท่ีตำมสัดส่วนของ

ประชำกรเมื่อทสำกำรกสำหนดขนำดตัวอย่ำงของกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวม

ข้อมลูจำกกลุม่ตัวอย่ำง และตรวจสอบเคร่ืองมือวดัโดยก่อนผูว้จัิยได้ทสำกำรตรวจสอบควำมเทีย่งแบบสอดคล้องภำยใน

โดยอำศัยกำรทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 35 ตัวอย่ำงเพื่อวัดควำมสอดคล้องเพื่อวัดควำมสอดคล้อง

ด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิของครอบภำคกับข้อคสำถำมเฉพำะท่ีมีระดับกำรวัดแบบอันตรภำคชั้น และเก็บรวบรวมข้อมูล

และภำยหลังเมื่อจะมำประมวลผลในโปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติ ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพของแบบสัมภำษณ์แบบ

มีโครงสร้ำงและใช้สถิติเชิงพรรณนำ และร้อยละในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สรุปผลการวจิยั
 1) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบล ท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรีพบว่ำ จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำก

ประชำชนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 53.60 อำยุ มีอำยุระหว่ำง 36-45 ปี ระดับกำรศึกษำ ระดับปรญิญำ

ตรีข้ึนไป อำชีพเกษตรกรรม ผลกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหำรส่วน

ท้องถิ่น ในพื้นทีป่ำชุมชน โค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับ 

ผลประโยชน์ โดยร่วมประชมุให้ข้อมูลเพือ่ทรำบจดุแข็งจดุอ่อนโอกำสและอปุสรรคของชมุชน กำรมีส่วนร่วมในกจิกรรม

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำในโดยชุมชน ได้รับโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น เป็นต้นแบบป่ำชุมชนจำกกำรบริหำร 

จดักำรนสำ้ เป็นป่ำทีอ่ดุมสมบรูณ์เพือ่อำหำรและ กำรท่องเท่ียวเชงินิเวศนวตัวถิ ียกเว้นด้ำนกำรติดตำมและประเมนิผล

โดยรวม อยูใ่นระดับปำนกลำง เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำกำรศึกษำผลงำนกำรดสำเนนิงำนในกำรบรหิำรจดักำรนสำ้

แบบมีส่วนร่วมชุมชน จำกเอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย 
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 2) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชน

กบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชนโค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม ด้ำนกำรสนับสนุน อยู่ใน

ระดับมำก จำกกำรดสำเนินกำรบสำรุงรักษำฟื้นฟู ปรับปรุงให้คงสภำพดีตลอดไป กำรมีจิตสสำนึก กำรมีส่วนร่วม ในทุก

กิจกรรมกำรดสำเนินมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆโดยรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำรูปแบบกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และกำรสนับสนนุใหใ้ชศ้กัยภำพ ตนเองในกำรบริหำรจดักำรรว่มคดิ ร่วมทสำในพื้นทีป่่ำชุมชน 

ส่วนด้ำนกำรประสำนโดยรวม ในระดับปำนกลำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีบทบำทประสำนและให้ควำมร่วม

มือในประสำนทสำกิจกรรมระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับมำก

 3) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 เสนอแนวทางการบริหารจดัการจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชน

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชนโค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ

ชุมชนมีกำรจัดกำรตนเองท่ีดี เน้นลักษณะผู้นสำ ท่ีเข็มแข็งกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ในทุกระดับ กิจกรรมกำรบริหำร

จัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นท่ีลุ่มนส้ำ ด้วยมีมติคณะกรรมกำรชุมชน มีระเบียบและข้อบังคับเพื่อกำรพึ่งพำ ใน

กำรเป็นป่ำชุมชนต้นแบบนสำไปสู่กำรจัดกำรนส้ำเพื่อป่ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ รับผลประโยชน์จำกกำรพึ่งพำนส้ำ

และป่ำร่วมกัน เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนเรื่องกำรจัดกำรนสำ้และสุขำภบิำลนั้นจสำเป็นต้องมกีำรลงทนุในโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่เหมำะสมโดยกำรส่งเสริมสุขอนำมัย ในทุกระดับจสำเป็นต้องมีกำรป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

กับนส้ำ นั้นคือควำมสมบูรณ์ของป่ำชุมชนโค้งตำบำง พื้นที่ป่ำต้นนส้ำ ชุ่มนส้ำและไหลลงสู่แม่นส้ำเพชรบุรีเป็นสิ่งที่ต้อง

ดสำเนินกำรบริกำรจัดกำรนส้ำสู่ควำมยิ่งยืนตลอดไป องค์ควำมรู้/ข้อค้นพบกำรวิจัย พบว่ำป่ำชุมชนโค้งตำบำง เป็นต้น

แบบ ป่ำต้นนสำ้ ป่ำชมุชนของกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนทีม่รีะบบกำรบรหิำรจัดกำตนเองท่ีดี มีระบบกลไกขบัเคลือ่นท่ี

ดีประสบควำมสสำเรจ็ต่อเนือ่งและกระจำยแนวคดิและแนวกำรบริหำรจัดกำรนสำ้ไปในพืน้ท่ีใกล้เคียง มีผูน้สำท่ีเขม็แข็ง 

ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่ำนคณะกรรมกำรชุมชนในกำรแก้ปัญหำที่ชัดเจน สร้ำงจิตสสำนึก 

ตระหนักคุณค่ำของนส้ำ เพื่อรักษ์นส้ำและรักษ์ป่ำเพื่อเป็นแหล่งอำหำร แหล่งกำรท่องเท่ียวท่ียั่งยืนให้เกิดกับพื้นท่ีป่ำ

ชุมชนตลอดไป

อภปิรายผลการวจิยั 
 1) การบริหารจัดการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชนกบัองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ในพืน้ทป่ีาชุมชนโค้งตา

บาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวม

อยู่ในระดับปำนกลำงสอดคล้องกับงำนวิจัย [5] ได้กล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในลุ่ม

นส้ำ ลสำเชียงไกร พบว่ำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปำนกลำง และโดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับมำก ท้ังกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์ โดยร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อ

ทรำบจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคของชุมชน กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วน

ร่วมในชุมชน ได้รับโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ซ่ึงชุมชมมีควำมเข้มแข็งมีผู้นสำ เป็นต้นแบบป่ำชุมชนจำก

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ สภำพป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่ออำหำรและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศนวัตวิถี ยกเว้นด้ำนกำรติดตำม

และประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำกำรศึกษำผลงำนกำรดสำเนินงำนในกำร

บรหิำรจดักำรนสำ้แบบมีส่วนร่วมชมุชน จำกเอกสำร กำรประชำสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อยูใ่นระดับ

น้อย สอดคล้องกับงำนวิจัย [6] ได้กล่ำวว่ำ“รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงยั่งยืนของ

จงัหวดัอทัุยธำน ีตำมแนวปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง”ระดับกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกำรบรหิำรจดักำรนสำ้ของจังหวดั
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อุทัยธำนีตำม แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืนตำมเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ ภำพรวมมีระดับกำรมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับ ปำนกลำง แต่มีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรปรึกษำหำรือ ปัญหำ

ที่ พบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนส้ำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน ได้แก่ ประชำชนไม่ให้ ควำมสสำคัญกับ

กำรประชุมกลุ่ม องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้นส้ำไม่มีประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน

พบว่ำกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์มีควำมสสำคัญในกำรศึกษำนี้ เนื่องจำกผลของ

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับงำนวิจัย [7] ได้อธิบำยว่ำ “แนวทำงกำร

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ อ่ำงเก็บนส้ำห้วงสงสัย โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ตสำบลเขำกระปุก อสำเภอ

ท่ำยำง จงัหวดัเพชรบรุ ี”พบว่ำควรมกีำรวิจยัอย่ำงต่อเนือ่งช่วยลดปัญหำควำมขดัแย้งเร่ืองกำรแย่งชงินสำ้ในพืน้ท่ีลงได้ 

และกำรดสำเนินงำนวิจัยยังก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ใช้นส้ำ (คนใน

ชุมชน) ผู้จัดกำรนส้ำ (เจ้ำหน้ำที่ชลประทำน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนกำรทสำงำนใหม่ที่ถือเป็นหัวใจสสำคัญ คือ 

กำรวำงแผน และกำรจัดเก็บข้อมูล มีกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยครอบคลุมเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

โครงกำรผ่ำนกำรจัดทสำข้อมูล ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเครือข่ำยผู้

ใช้นส้ำ ควบคู่กับกำรเก็บรวมรวมข้อมูล เรื่องแหล่งนส้ำ ต้นทุนเพิ่มเติมกำรใช้นส้ำของแต่ละสำย ปริมำณนส้ำและปริมำณ

นส้ำฝน เพื่อค้นหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมเข้ำใจให้กับสมำชิกผู้ใช้นส้ำและคนใน

ชุมชน โดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่ม บริหำรกำรใช้นส้ำชลประทำนอ่ำงเก็บนส้ำสงสัย เป็นประจสำทุกเดือน จัด

เวท ีเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัสมำชกิผูใ้ช้นสำ้ แต่ละหวัจ่ำยนสำ้ กำรส่งเสรมิให้ใช้นสำ้อย่ำงประหยดั รวมทัง้กำรทสำงำน

ต่อไปยังเยำวชน รุ่นหลังให้เข้ำมำมีส่วนร่วมและรับรู้และลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมี

ส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2) ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชนกบัองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ในพืน้

ทป่ีาชุมชน โค้งตาบาง อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำด้ำนกำรดสำเนินกำร ฟื้นฟู กำรบสำรุงรักษำ ปรับปรุงให้คง

สภำพดีตลอดไปอยู่ในระดับมำก พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม ด้ำนกำรสนับสนุน จำก

กำรดสำเนินกำรบสำรุงรักษำ ปรับปรุงให้คงสภำพดีตลอดไป กำรมีจิตสสำนึก กำรมีส่วนร่วม ในทุกรูปแบบกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และกำรสนับสนนุใหใ้ชศ้กัยภำพ ตนเองในกำรบริหำรจดักำรรว่มคดิ ร่วมทสำในพื้นทีป่่ำชุมชน 

ส่วนด้ำนกำรประสำนโดยรวม อยูใ่นระดับปำนกลำง องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั มบีทบำทประสำนและให้ควำมร่วม

มอืในประสำนทสำกิจกรรมระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัย [8] ได้กล่ำวว่ำ “กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ กรณีศึกษำเทศบำล

ตสำบลคูเต่ำ อสำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ”ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้แก่ เกิดอุทกภัยและวำตภัย 

โดยมีพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีสุด กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะอยำ่งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำเพื่อกำรรับมือกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรเสริมอสำนำจ ให้กับสถำบันของท้องถิ่น กำรปรับตัวต่อกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ เป็นเรื่องจสำเพำะของแต่ละพื้นที่ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งมีกำรพัฒนำระบบกำรเตือนภัยอุทกภัยโดยองค์กรชุมชนแสดงบทบำทร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องท่ี และผูน้สำศำสนำ มีกำรวเิครำะห์ปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง และปัจจัยสนับสนนุท่ีสสำคัญ 

ได้แก่ กลไกประสำนงำนกลำง กำรบรหิำรจดักำร อย่ำงมีธรรมำภบิำล กำรกสำหนดข้ันตอนและวธีิกำรอย่ำงมีส่วนร่วม

และยืดหยุ่น กำรเข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้ และกำรสื่อสำรทั้งรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงำนภำคเอกชน

มีส่วนสสำคัญในปัจจัยต่ำงๆแก่ชุมชนอย่ำงแท้จริง
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 3) แนวทางการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมขอบชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชน

โค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่าย่าง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำเป็นป่ำชุมชนต้นแบบที่มีผู้นสำเข็มแข็งและชุมชนมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ มีกฎ ระเบยีบชุมชน สอดคล้องกับงำนวิจัย [9] ได้อธิบำยวำ่ “กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน

กำรจัดกำรลุ่มนส้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตำก ” ศึกษำสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรลุ่มนส้ำ ปัจจัย

ที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรลุ่มนส้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตำก พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ ด้ำน

กำรจัดกำรลุ่มนส้ำอยู่ในระดับมำก รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนผู้นสำชุมชน กำรมีส่วนร่วมต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้ง

ศักยภำพและทุนทำงสังคมของชุมชน โดยมีกำรร่วมมือจำกทุกภำคส่วนโดย เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและประชำชนให้กำร

รบัรูเ้ก่ียวกบัแนวคดิ และควำมสสำคญัของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโครงสร้ำงกฎหมำยและกระบวนกำรนโยบำย

ยังไม่เอือ้ต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเพยีงพอ ให้ผูมี้ทักษะในกำรใช้เครือ่งมือสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ส่งเสริมจิตสสำนึกวัฒนธรรมกำรเมืองและควำมพร้อมของประชำชนควำมพร้อมของภำครัฐกำรให้ชัดเจน ที่จะบอก

ให้ทรำบว่ำประชำชนมีส่วนร่วมแล้วหรอืยงั หรอืหน่วยงำนของรฐัเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมมำกมำก

ขึน้ หำกภำพรวมไม่ชดัเจนและไม่มีองค์กรท่ีมีอสำนำจในกำรจดักำรทรพัยำกรนสำ้ มีทิศทำงท่ีชดัเจนและควำมต่อเนือ่ง 

ย่อมส่งผลให้กำรสนบัสนุน ด้ำนงบประมำณท่ีต่อเนือ่ง และหำกมีกฎหมำยด้ำนนสำ้ยงัไม่ทนัสมัยและควำมชดัเจน ใน

กำรสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ หำกชุมชนมีควำมต้องกำรในกำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมมำกขึ้น รูปแบบ

จัดกำรตนเองได้ทสำให้สำมำรถลดบทบำทภำครัฐและสร้ำงชุมชนเข็มแข็งที่ยั่งยืนได้

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กสำหนดไว้อย่ำงชัดเจนถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อโครงกำรของรัฐที่ชุมชน

จะต้องมีส่วนรับผิดชอบจำกสิทธิอันชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และ[10] องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำ

รัฐประศำสนศำสตร์ อยู่ในระดับมำกคือกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงกำรใหญ่ๆที่ภำครัฐ

จะดสำเนินกำรและต้องเกี่ยวพันกับคนหมู่มำกอำจต้องถูกยกเลิกไปหำกคนในชุมชนไม่เห็นด้วยเพรำะต้องอำศัยเสียง

ส่วนมำกและเหตุผลเพียงพอที่โต้แย้งกันเพื่อหำข้อสรุปก่อนดสำเนินกำร จำกควำมสสำคัญที่กล่ำวมำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ จำกผลของ

กำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีเข้ำมำดสำเนินกำรในพืน้ท่ีป่ำชุมชน ควร

มีนโยบำยเปิดโอกำสให้ชมุชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และวเิครำะห์ปัญหำร่วมกบัเพือ่นนสำมำเป็นแผนยทุธศำสตร์

ในระดับจังหวัด

 2. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ท่ีป่ำชมุชนควรมีนโยบำยสร้ำงควำม

ยัง่ยนืของป่ำชมุชนในจงัหวดัเพชรบุรด้ีำนส่ิงแวดล้อมให้เพิม่มำกขึน้โดยกำรปลกูจติสสำนึก ฟ้ืนฟปูรับปรงุลุม่นสำ้ แบ่ง

ปัน เก็บกักนส้ำและป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ระดับจังหวัด

 3. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีนโยบำยสร้ำงควำมย่ังยืนโดยกำรมุง่เน้นให้ชมุชนมีคณุภำพ

ชีวิตที่ดีโดยสำมำรถพึ่งตนเอง มีสภำพแวดล้อมป่ำไม้ที่ดี สร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อลดควำมขัดแย้งในพื้นที่ป่ำชุมชน
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 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ 

 1. พืน้ทีป่่ำชมุชนโค้งตำบำง พบองค์ควำมรู้ป่ำชมุชนต้นแบบกำรบรหิำรจดักำรแบบตนเองแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน ภำยใต้ผู้นสำที่เข้มแข็ง สร้ำงจิตสสำนึก ตระหนักคุณค่ำของนส้ำ เพื่อรักษ์ป่ำรักษ์นส้ำ เพื่อเป็นแหล่งอำหำรของ

ชุมชนและ แหล่งกำรท่องเที่ยวในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 

 2. หน่วยงำนภำครัฐเช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรีเกิดเป็นต้นแบบพื้นที่ป่ำชุมชนสำมำรถนสำไป

ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่ำชุมชนอื่นๆ โดย กำรมีส่วนร่วมสร้ำงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่ำนคณะ

กรรมกำรชมุชน ร่วมกนัแก้ปัญหำท่ีชดัเจน โดยให้ควำมสสำคญักบักำรบรหิำรจดักำรตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมุชน

โดยลดกำรพึ่งพิงหน่วยงำนภำครัฐ

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. ควรทสำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่ำชุมชนอื่นๆ เพื่อ

นสำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่และสำมำรถให้เป็นต้นแบบเปรียบเทียบระหว่ำงป่ำชุมชนอื่นๆเพื่อให้ได้กำรบริหำร

จัดกำรนส้ำแบบส่วนร่วมกับทุกป่ำชุมชนได้ต่อไป

 2. นอกจำกศึกษำในลกัษณะกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในป่ำชมุชนแล้วควรมีกำรศึกษำถงึควำมต้องกำรของ

ประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในลักษณะโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ฝำย เขื่อน อ่ำงเก็บนส้ำ ผนังกั้นนส้ำ เป็นต้น เพื่อ

ให้ตรงกับต้องกำรบริหำรจัดกำรนส้ำของประชำชนในพื้นที่นั้นๆโดยตรงด้วย
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