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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เสนอแนวทาง
การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปา่ ชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบล
ท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย จ�ำนวน 375 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ ในวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน
โค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบ
ว่าการด�ำเนินการปฏิบัติ การวางแผนตัดสินใจ การได้รับผลประโยชน์ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค การด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นต้นแบบป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ เพื่ออาหารและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ด้านการติดตาม และ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการติดตามผลงานการด�ำเนินงานจากเอกสารการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการด�ำเนินการ ด้านการส่งเสริม
และด้านการสนับสนุน อยู่ในระดับมากจากผลการด�ำเนินการปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู ให้คงสภาพดีตลอดไป การ
มีจติ ส�ำนึก การมีสว่ นร่วมทุกรูปแบบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการสนับสนุนให้ใช้ศกั ยภาพตนเองในการ
บริหารจัดการ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน ส่วนด้านการประสาน อยูใ่ นระดับปานกลาง กับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และบทบาทความร่วมมือในประสานท�ำกิจกรรม ระหว่างชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัดอยู่ในระดับ
มาก 3) แนวทางการบริหารจัดการน�้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าแนวทางการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับกิจกรรมมี
ภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็ง ใช้มติคณะกรรมการชุมชนสร้างระเบียบและข้อบังคับให้ปฏิบัติ ในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเป็นป่า
ชุมชนต้นแบบการจัดการตนเอง น�ำไปสู่การจัดการน�้ำ เพื่อป่าชุมชนที่สมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์
โดยพึ่งพาร่วมกัน ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการจัดการน�้ำและสุขาภิบาล จ�ำเป็นต้องมีการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมโดยการส่งเสริมในทุกระดับจ�ำเป็นต้องมีการป้องกันและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับน�้ำในพื้นที่ป่าชุมชน
ค�ำส� ำคัญ : การบริหารจัดการน�้ำ การมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป่าชุมชน

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, Phetchaburi 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 adวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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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 necessary 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�ำ

“น�้ำกับป่าชุมชน” พื้นที่ที่มีต้นไม้ ซึ่งให้ประโยชน์ แก่ราษฎรทั้งทางตรงและทางอ้อม ระบบนิเวศ ประโยชน์
จากเนื้อไม้และผลิตผลของป่า ทั้งนี้อาจมีอาณาบริเวณพื้นที่ แถว แนวตามริมถนนหรือคลองส่งน�้ำ ป่าชุมชน น�้ำกับ
ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ชนบทมีการปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ
และระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเทคนิค ภูมิปัญญาและระบบจัดการที่เหมาะสมความร่วมมือในการดูแล
ต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ที่ได้เป็นพื้นฐาน ทรัพยากรป่าไม้สามารถจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง “รักษ์น�้ำจากภูผา สู่มหานที ”เป็นการสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ของสายน�้ำ ถ้าไม่มีป่าต้นน�้ำ ก็ไม่มีน�้ำ”
สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการที่เหมาะสมกลางน�้ำของพื้นที่น�้ำไหล
ผ่านป่าชุมชนในพื้นที่ได้รับภัยพิบัติจากน�้ำไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งด้วยสร้างฝายชะลอน�้ำ ชุมชนจิตอาสา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน พื้นที่ป่าต้นน�้ำคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาน�้ำแล้งน�้ำท่วมอย่างเห็นผลจริง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคน
ต้นน�้ำ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์จริงไปสู่คนรุ่นต่อไป
“ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากนำ�้ ”โดยเฉพาะสถานการณ์นำ�้ ท่วม เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักวิชาการมากขึน้
ในช่วยหลายศตวรรษทีผ่ า่ นมา สาเหตุหนึง่ เป็นเพราะสถานการณ์นำ�้ เป็นภัยทางธรรมชาติ กลายเป็นสิง่ ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ บ่อย
ครั้ง และมีแนวโน้นทวีความรุนแรงมากขึ้นในบางพื้นที่ ไม่เคยประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติมาก่อนในอดีต กลาย
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้ผู้คนในพื้นที่ไม่สามารถรับมือหรือปรับตัวได้ทันน�ำ
มาซึ่งผลกระทบด้านจิตใจ ร่างกายและเศรษฐกิจและสังคมและความเป็นอยู่ตามมา โดยการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกภัย
พิบัติในสถานการณ์น�้ำ ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรีอมพร้อมส�ำหรับการการ
จัดการผลกระทบและการรับมือกับสถานการณ์น�้ำที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ�้ำทุกปี
จังหวัดเพชรบุรมี พี นื้ ทีป่ า่ อยูป่ ระมาณ 4,730 ตารางกิโลเมตรประมาณร้อยละ76 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด ป่าไม้ สำ� คัญ
ได้แก่ ป่าดิบชืน้ ซึง่ อยูใ่ นเขตภูเขาด้านตะวันตก ป่าเบญจพรรณอยูบ่ ริเวณเขาเตีย้ ๆกระจายอยูท่ วั่ ไปที่ พบมากทีส่ ดุ คือ
ป่าดิบแล้ง ซึ่งได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 15 แห่งและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่ง
ชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,822,000ไร่ และอยู่ในเขตต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอแก่งกระจาน
ประมาณ 1,549,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของเขื่อนแก่งกระจาน และมีแหล่งต้นน�้ำ ก�ำเนิดจากเทือกเขาสูงชัน ที่ไหลลงมา
รวมแม่น�้ำเพชรบุรี ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอ�ำเภอแก่งกระจาน อ�ำเภอท่ายาง อ�ำเภอบ้านลาด
และอ�ำเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทยที่อ�ำเภอบ้านแหลมมีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร เป็นแม่น�้ำสายหลักที่ส�ำคัญของ
จังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ผลกระทบจากวิกฤติน�้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อกัน 3 ปี ที่ผ่านมา ปี 2559 และ ปี 2560 และปี 2561
สถานการณ์น�้ำในจังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมา เกิดขึ้นและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน [1] จากเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ฝนที่ตกหนักท�ำให้ ปริมาณน�้ำในลุ่มน�้ำแม่ประ
จันต์มีปริมาณมาก เนื่องจากมีน�้ำจาก จ.ราชบุรี เข้ามาสมทบเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้อ่างเก็บน�้ำแม่ประจันต์ น�้ำเต็มอ่างเกิน
จ�ำนวนที่จะรับได้ จึงต้องมีการระบายน�้ำจากห้วยแม่ประจันต์ลงในแม่น�้ำเพชรบุรีมากขึ้นส่งผลท�ำให้เขื่อนเพชรต้อง
เปิดการระบายน�้ำในอัตรา 190 ลบ.ม./วินาที และต้องเร่งผลักดันน�้ำระบายออกทะเลโดยเร็ว เหตุน�้ำท่วมดังกล่าวส่ง
ผลกระทบในพื้นที่รวมกว่า 42,536 ไร่ ใน 5 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอท่ายาง, อ�ำเภอบ้านลาด, อ�ำเภอบ้านแหลม, อ�ำเภอ
เขาย้อย และอำ� เภอเมืองเพชรบุรี ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน 736 หลังคาเรือน อ�ำเภอทีม่ พี นื้ ทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมมากทีส่ ดุ
คือ อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จากผลกระทบภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากนำ�้ ก็มเี พิม่ มากขึน้ ทุกปี และเป็นภัยพิบตั ทิ ที่ ำ� ให้เกิดความเสีย
หายอย่างมากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ดงั กล่าว ท�ำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก
หากไม่มีการจัดการที่ดีจะท�ำให้เป็นปัญหาต่อเนื่องไป ในประเด็นต่างๆในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ให้ความ
สนใจกับเรือ่ งของการจัดการหรือป้องกันปัญหาภัยพิบตั จิ ากน�ำ้ ขาดทิศทางทีช่ ดั เจนและ ขาดความต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
ขาดการสนับสนุน ด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และกฎหมายด้านน�้ำยังไม่ทันสมัย [2] ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านน�้ำที่เผชิญอยู่ ส่วนมากรัฐจะมุ่งแก้ปัญหาด้านการใช้เครื่องมือวิศวกรรม ที่ขาดการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การแสดงความคิดเห็นในโครงการ การบริหารจัดการน�้ำของไทยยังมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจน
ไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน สาเหตุส�ำคัญท�ำให้การบริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการขาดเทคนิควิธีการการบริหารจัดการทีท่ นั สมัย ไม่มีการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการน�้ำในระดับท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557-2560 [3] พบปัญหา
ระบบการบริหารจัดการน�ำ้ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเต็มที่ เช่นการขาดความร่วมมือเกีย่ วกับระบบบริหารจัดการน�ำ้ ระดับ
จังหวัด
“ป่าชุมชน”บ้านโค้งตาบาง ป่าชุมชนต้นแบบ“รักษ์น�้ำ รักษ์ป่า” ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอ�ำ-บ้าน
โรง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 3,276 ไร่ ในอดีตเคยมีเหมือนแร่ฟลูออไรด์ มีการลักลอบ
ตัดไม้ จนเป็นเขาหัวโล้น ผู้น�ำและราษฎรบ้านโค้งตาบาง ได้ต่อสู้คัดค้านการท�ำเหมืองแร่จนส�ำเร็จ และได้ช่วยกัน
ดูแลรักษาป่าจนสภาพป่าทีส่ มบูรณ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ปัจจุบนั สภาพป่า เป็นแหล่งสาธิตเก็บข้อมูล
การเพิ่มพูน การกักกาซคาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีแหล่งสมุนไพร
หายาก เช่น โลดทะนงแดง และโลดทะนงขาวอยู่ในต้นเดียวกัน และต้นเขาคอน เป็นแหล่งธนาคารอาหารชุมชนมี
เห็นโคน เห็ดไข่ผักหวาน จ�ำนวนมาก โดยสภาพป่ามี 3 ระดับป่าที่ปลูกขึ้นเองเพื่อใช้สอย ป่าเต็งรังที่สมบูรณ์และป่า
เบญจพรรณได้รับอนุมัติ จัดตั้งเป็นป่าชุมชนต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2552 ระยะที่ 1 และต่ออายุเมื่อปี พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2
เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษาเรียน
รู้ดูงาน บ้านโค้งตาบางอยู่ในต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สภาพพื้นที่ 2 ลักษณะคือเป็นป่าต้นน�้ำ
ที่ภูเขาที่ติดต่อกัน และพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มโดยมีแม่น�้ำเพชรบุรีผ่านกลางหมู่บ้านโดยพื้นที่ป่าต้นน�้ำ คือหมู่ 10 บ้าน
โค้งตาบาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองชุมแสงล่าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน หมู่ที่ 9 บ้าน
ห้วยตะวาย หมู่ที่ 6 บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าลาว และพื้นที่ราบลุ่มคือหมู่ที่ 1 บ้านท่าไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้านหนอง
เตียน หมู่ที่ 3 บ้านในคุ้ง หมู่ที่ 7 บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเตียนล่าง พื้นที่ราบลุ่มน�้ำจะ
ไหลลงสู่แม่น�้ำเพชรบุรี มาบรรจบที่อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงสู่ทะเล จากการลงพื้นที่บริการวิชาการของ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วม
โค้งตาบาง อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 พบว่าการบริหารจัดการน�้ำในภาพรวมไม่ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่
มีอ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรน�้ำ ส่งผลให้ขาดการสนับสนุน ด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง และกฎหมายด้านน�้ำยัง
ไม่ทันสมัยและขาดความชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน�้ำ อย่างต่อเนื่องและชุมชนมีความต้องการ
ในการจัดการน�้ำด้วยตนเอง มากกว่าพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ ที่ต้องศึกษาถึงการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มุ่งศึกษา
การบริหารจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชน และเสนอแนวทางการบริหารจัดการจัดน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ได้พื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน และชุมชน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
โค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนป่าชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3. เพือ่ เสนอแนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่
ป่าชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจยั
การมีส่วนร่ วม
1.ด้านการตัดสินใจ
2.ด้านการด�ำเนินการปฏิบัติ
3.ด้านการรับผลประโยชน์
4.ด้านการติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. ด้านการด�ำเนินการ
2. ด้านการส่งเสริม
3. ด้านการประสาน

แนวทางการบริหารจัดการ
น�้ำขององค์การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ่ า ชุ ม ชน
โค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การบริหารจัดการน�ำ้ แบบ
มีสว่ นร่วมของชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีป่ า่
ชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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วิธีดำ� เนินการวิจยั

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย 2 ประเภทคือ ด�ำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดระเบียบวิธีการส�ำรวจข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research method) ด้วยวิธีการส�ำรวจ
ภาคสนาม (Field survey) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในต�ำบลท่าไม้รวกจ�ำนวน หมู่บ้านจ�ำนวน 13 คือ หมู่
ที่ 1 บ้านท่าไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 3 บ้านในคุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านท่าลาว หมู่ที่
6 บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะวาย หมู่ 10 บ้านโค้งตาบาง หมู่ที่ 11
บ้านหนองชุมแสงล่าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเตียนล่าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ต�ำบลท่าไม้รวกเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลสำ� คัญจำ� นวน 18 คน จากกลุม่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น 13 หมูบ่ า้ นและกลุม่ ผูบ้ ริหารและส่วนเกีย่ วข้องกับงานโยธา จำ� นวน
5 คน 2) แบบสอบถามวัดระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน�้ำ แบบมีส่วนร่วมจากประชาชน 13 หมู่บ้านและกลุ่มหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
จำ� นวนทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6,105 ซึง่ การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตู รของทาโร่ ยามาเน่ [4] ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ น
5 เปอร์เซ็นต์ ของขนาดประชากรตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างจริงที่ต้องท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลมี จ�ำนวนทั้งสิ้น
375 ตัวอย่าง
การออกแบบสุ่ มตัวอย่ าง การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างง่าย โดย
การแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 13 พื้นที่ จากนั้นท�ำการก�ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละพื้นที่ตามสัดส่วนของ
ประชากรเมื่อท�ำการก�ำหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง และตรวจสอบเครือ่ งมือวัดโดยก่อนผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบความเทีย่ งแบบสอดคล้องภายใน
โดยอาศัยการทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 35 ตัวอย่างเพื่อวัดความสอดคล้องเพื่อวัดความสอดคล้อง
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอบภาคกับข้อค�ำถามเฉพาะที่มีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น และเก็บรวบรวมข้อมูล
และภายหลังเมื่อจะมาประมวลผลในโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพของแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและใช้สถิติเชิงพรรณนา และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจยั

1) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนโค้งตาบาง ต�ำบล ท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนทัว่ ไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.60 อายุ มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป อาชีพเกษตรกรรม ผลการศึกษา การบริหารจัดการน�้ำ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นทีป่าชุมชน โค้งตาบาง ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งการด�ำเนินปฏิบัติ การวางแผนตัดสินใจ การได้รับ
ผลประโยชน์ โดยร่วมประชุมให้ขอ้ มูลเพือ่ ทราบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของชุมชน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การบริหารจัดการน�้ำในโดยชุมชน ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น เป็นต้นแบบป่าชุมชนจากการบริหาร
จัดการน�ำ้ เป็นป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เพือ่ อาหารและ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศนวัตวิถี ยกเว้นด้านการติดตามและประเมินผล
โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการศึกษาผลงานการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการน�ำ้
แบบมีส่วนร่วมชุมชน จากเอกสารการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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2) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีส่วนร่ วมของชุมชน
กับองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้ ทีป่ ่ าชุ มชนโค้ งตาบาง ต�ำบลท่ าไม้ รวก อ�ำเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด�ำเนินการ ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน อยู่ใน
ระดับมาก จากการด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาฟื้นฟู ปรับปรุงให้คงสภาพดีตลอดไป การมีจิตส�ำนึก การมีส่วนร่วม ในทุก
กิจกรรมการด�ำเนินมีส่วนร่วมในด้านต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ารูปแบบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และการสนับสนุนให้ใช้ศกั ยภาพ ตนเองในการบริหารจัดการร่วมคิด ร่วมท�ำในพื้นทีป่ ่าชุมชน
ส่วนด้านการประสานโดยรวม ในระดับปานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทประสานและให้ความร่วม
มือในประสานท�ำกิจกรรมระหว่างชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับมาก
3) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เสนอแนวทางการบริหารจัดการจัดการน�ำ้ แบบมีส่วนร่ วมของชุมชน
กับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้ ทีป่ ่ าชุ มชนโค้ งตาบาง ต�ำบลท่ าไม้ รวก อ�ำเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ชุมชนมีการจัดการตนเองที่ดี เน้นลักษณะผู้น�ำ ที่เข็มแข็งการแก้ปัญหาร่วมกัน ในทุกระดับ กิจกรรมการบริหาร
จัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ลุ่มน�้ำ ด้วยมีมติคณะกรรมการชุมชน มีระเบียบและข้อบังคับเพื่อการพึ่งพา ใน
การเป็นป่าชุมชนต้นแบบน�ำไปสู่การจัดการน�้ำเพื่อป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ รับผลประโยชน์จากการพึ่งพาน�้ำ
และป่าร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนเรื่องการจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาลนั้นจ�ำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมโดยการส่งเสริมสุขอนามัย ในทุกระดับจ�ำเป็นต้องมีการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับน�้ำ นั้นคือความสมบูรณ์ของป่าชุมชนโค้งตาบาง พื้นที่ป่าต้นน�้ำ ชุ่มน�้ำและไหลลงสู่แม่น�้ำเพชรบุรีเป็นสิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการบริการจัดการน�้ำสู่ความยิ่งยืนตลอดไป องค์ความรู้/ข้อค้นพบการวิจัย พบว่าป่าชุมชนโค้งตาบาง เป็นต้น
แบบ ป่าต้นนำ�้ ป่าชุมชนของการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีม่ รี ะบบการบริหารจัดกาตนเองทีด่ ี มีระบบกลไกขับเคลือ่ นที่
ดีประสบความสำ� เร็จต่อเนือ่ งและกระจายแนวคิดและแนวการบริหารจัดการน�ำ้ ไปในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง มีผนู้ ำ� ทีเ่ ข็มแข็ง
ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่านคณะกรรมการชุมชนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน สร้างจิตส�ำนึก
ตระหนักคุณค่าของน�้ำ เพื่อรักษ์น�้ำและรักษ์ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้เกิดกับพื้นที่ป่า
ชุมชนตลอดไป

อภิปรายผลการวิจยั

1) การบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนกับองค์ กรบริหารส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้ ทีป่าชุ มชนโค้ งตา
บาง ต�ำบลท่ าไม้ รวก อ�ำเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัย [5] ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน�้ำในลุ่ม
น�้ำ ล�ำเชียงไกร พบว่าการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ทั้งการด�ำเนินปฏิบัติ การวางแผนตัดสินใจ การได้รับผลประโยชน์ โดยร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อ
ทราบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งชุมชมมีความเข้มแข็งมีผู้น�ำ เป็นต้นแบบป่าชุมชนจาก
การบริหารจัดการน�้ำ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่ออาหารและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนวัตวิถี ยกเว้นด้านการติดตาม
และประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการศึกษาผลงานการด�ำเนินงานในการ
บริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมชุมชน จากเอกสาร การประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อยูใ่ นระดับ
น้อย สอดคล้องกับงานวิจัย [6] ได้กล่าวว่า“รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดอุทยั ธานี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการนำ�้ ของจังหวัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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อุทัยธานีตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง แต่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการมากที่สุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ปัญหา
ที่ พบด้านการบริหารจัดการน�้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ประชาชนไม่ให้ ความส�ำคัญกับ
การประชุมกลุ่ม องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น�้ำไม่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการน�้ำ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าการด�ำเนินปฏิบัติ การวางแผนตัดสินใจ การได้รับผลประโยชน์มีความส�ำคัญในการศึกษานี้ เนื่องจากผลของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับงานวิจัย [7] ได้อธิบายว่า “แนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ อ่างเก็บน�้ำห้วงสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต�ำบลเขากระปุก อ�ำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ”พบว่าควรมีการวิจยั อย่างต่อเนือ่ งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งการแย่งชิงน�ำ้ ในพืน้ ทีล่ งได้
และการด�ำเนินงานวิจัยยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น�้ำ (คนใน
ชุมชน) ผู้จัดการน�้ำ (เจ้าหน้าที่ชลประทาน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการท�ำงานใหม่ที่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ คือ
การวางแผน และการจัดเก็บข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมเรื่องการสร้างความเข้าใจ
โครงการผ่านการจัดท�ำข้อมูล ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเครือข่ายผู้
ใช้น�้ำ ควบคู่กับการเก็บรวมรวมข้อมูล เรื่องแหล่งน�้ำ ต้นทุนเพิ่มเติมการใช้น�้ำของแต่ละสาย ปริมาณน�้ำและปริมาณ
น�้ำฝน เพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจให้กับสมาชิกผู้ใช้น�้ำและคนใน
ชุมชน โดยการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่ม บริหารการใช้น�้ำชลประทานอ่างเก็บน�้ำสงสัย เป็นประจ�ำทุกเดือน จัด
เวที เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั สมาชิกผูใ้ ช้นำ�้ แต่ละหัวจ่ายนำ�้ การส่งเสริมให้ใช้นำ�้ อย่างประหยัด รวมทัง้ การทำ� งาน
ต่อไปยังเยาวชน รุ่นหลังให้เข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้และลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อการบริหารจัดการน�้ำแบบมี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีส่วนร่ วมของชุมชนกับองค์ กรบริหารส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้
ทีป่าชุ มชน โค้ งตาบาง อ�ำเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านการด�ำเนินการ ฟื้นฟู การบ�ำรุงรักษา ปรับปรุงให้คง
สภาพดีตลอดไปอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่า ด้านการด�ำเนินการ ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน จาก
การด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา ปรับปรุงให้คงสภาพดีตลอดไป การมีจิตส�ำนึก การมีส่วนร่วม ในทุกรูปแบบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และการสนับสนุนให้ใช้ศกั ยภาพ ตนเองในการบริหารจัดการร่วมคิด ร่วมท�ำในพื้นทีป่ ่าชุมชน
ส่วนด้านการประสานโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทประสานและให้ความร่วม
มือในประสานท�ำกิจกรรมระหว่างชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัย [8] ได้กล่าวว่า “การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาเทศบาล
ต�ำบลคูเต่า อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ เกิดอุทกภัยและวาตภัย
โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่สุด กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรให้ความส�ำคัญกับการเสริมอ�ำนาจ ให้กับสถาบันของท้องถิ่น การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นเรื่องจ�ำเพาะของแต่ละพื้นที่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งมีการพัฒนาระบบการเตือนภัยอุทกภัยโดยองค์กรชุมชนแสดงบทบาทร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องที่ และผูน้ ำ� ศาสนา มีการวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง และปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ กลไกประสานงานกลาง การบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล การกำ� หนดขัน้ ตอนและวิธกี ารอย่างมีสว่ นร่วม
และยืดหยุ่น การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ และการสื่อสารทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงานภาคเอกชน
มีส่วนส�ำคัญในปัจจัยต่างๆแก่ชุมชนอย่างแท้จริง
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3) แนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีส่วนร่ วมขอบชุมชนกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้ ทีป่ ่ าชุมชน
โค้ งตาบาง ต�ำบลท่ าไม้ รวก อ�ำเภอท่ าย่ าง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่มีผู้น�ำเข็มแข็งและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีกฎ ระเบียบชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย [9] ได้อธิบายว่า “การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการลุ่มน�้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ” ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน�้ำ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน�้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ด้าน
การจัดการลุ่มน�้ำอยู่ในระดับมาก รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านผู้น�ำชุมชน การมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน โดยมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนให้การ
รับรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด และความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของประชาชนโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบาย
ยังไม่เอือ้ ต่อการมีสว่ นร่วมอย่างเพียงพอ ให้ผมู้ ที กั ษะในการใช้เครือ่ งมือสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ส่งเสริมจิตส�ำนึกวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชนความพร้อมของภาครัฐการให้ชัดเจน ที่จะบอก
ให้ทราบว่าประชาชนมีสว่ นร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากมาก
ขึน้ หากภาพรวมไม่ชดั เจนและไม่มอี งค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ มีทศิ ทางทีช่ ดั เจนและความต่อเนือ่ ง
ย่อมส่งผลให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณทีต่ อ่ เนือ่ ง และหากมีกฎหมายด้านนำ�้ ยังไม่ทนั สมัยและความชัดเจน ใน
การสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน�้ำ หากชุมชนมีความต้องการในการจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น รูปแบบ
จัดการตนเองได้ท�ำให้สามารถลดบทบาทภาครัฐและสร้างชุมชนเข็มแข็งที่ยั่งยืนได้

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของรัฐที่ชุมชน
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบจากสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และ[10] องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในระดับมากคือการมีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการใหญ่ๆที่ภาครัฐ
จะด�ำเนินการและต้องเกี่ยวพันกับคนหมู่มากอาจต้องถูกยกเลิกไปหากคนในชุมชนไม่เห็นด้วยเพราะต้องอาศัยเสียง
ส่วนมากและเหตุผลเพียงพอที่โต้แย้งกันเพื่อหาข้อสรุปก่อนด�ำเนินการ จากความส�ำคัญที่กล่าวมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำ จากผลของ
การศึกษา มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ข้ามาด�ำเนินการในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน ควร
มีนโยบายเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการวางแผน และวิเคราะห์ปญ
ั หาร่วมกับเพือ่ นน�ำมาเป็นแผนยุทธศาสตร์
ในระดับจังหวัด
2. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนควรมีนโยบายสร้างความ
ยัง่ ยืนของป่าชุมชนในจังหวัดเพชรบุรดี า้ นสิง่ แวดล้อมให้เพิม่ มากขึน้ โดยการปลูกจิตสำ� นึก ฟืน้ ฟูปรับปรุงลุม่ นำ�้ แบ่ง
ปัน เก็บกักน�้ำและป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยการออกกฎระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ระดับจังหวัด
3. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีนโยบายสร้างความยัง่ ยืนโดยการมุง่ เน้นให้ชมุ ชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีโดยสามารถพึ่งตนเอง มีสภาพแวดล้อมป่าไม้ที่ดี สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ป่าชุมชน
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ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนโค้งตาบาง พบองค์ความรูป้ า่ ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการแบบตนเองแบบมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ภายใต้ผู้น�ำที่เข้มแข็ง สร้างจิตส�ำนึก ตระหนักคุณค่าของน�้ำ เพื่อรักษ์ป่ารักษ์น�้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนและ แหล่งการท่องเที่ยวในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
2. หน่วยงานภาครัฐเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเกิดเป็นต้นแบบพื้นที่ป่าชุมชนสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าชุมชนอื่นๆ โดย การมีส่วนร่วมสร้างกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่านคณะ
กรรมการชุมชน ร่วมกันแก้ปญ
ั หาทีช่ ดั เจน โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการตนเองแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน
โดยลดการพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรท�ำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอื่นๆ เพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่และสามารถให้เป็นต้นแบบเปรียบเทียบระหว่างป่าชุมชนอื่นๆเพื่อให้ได้การบริหาร
จัดการน�้ำแบบส่วนร่วมกับทุกป่าชุมชนได้ต่อไป
2. นอกจากศึกษาในลักษณะการมีสว่ นร่วมของชุมชนในป่าชุมชนแล้วควรมีการศึกษาถึงความต้องการของ
ประชาชนในการบริหารจัดการน�้ำในลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ฝาย เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ ผนังกั้นน�้ำ เป็นต้น เพื่อ
ให้ตรงกับต้องการบริหารจัดการน�้ำของประชาชนในพื้นที่นั้นๆโดยตรงด้วย
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