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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจดัการทรัพยากรน้า้  ปัญหาอุปสรรคและการ
แก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายม และข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายรูปแบบอภิบาล
เครือข่ายในการจดัการทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม ผู้ให้ข้อมลูส้าคญั ได้แก่ ชาวบ้าน บุคลากรภาครัฐท่ี
รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้้า และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าที่ภูมภิาคลุ่มน้้ายม
ในเขตภาคเหนือและภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดพะเยา แพร ่พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และนครสวรรค์  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  และการสังเกตการณแ์บบเป็น
ระบบวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนวทางเชิง
นโยบายรปูแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภูมภิาคลุม่น้้ายม ได้แก่ 1) จัดตั้งองค์การก้ากับ
ดูแลทรัพยากรน้้าเพื่อแก้ไขปญัหาการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีลุ่มน้า้ยม 2) ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีลุม่น้้ายม ได้แก่ ความพร้อมของกลุ่มเครือข่าย การยอมรับของชุมชน ศักยภาพผู้น้าชุมชนการ
ใช้ข้อมูลและแผนท่ีเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรน้้า และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน 
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ABSTRACT 
 

The primary objectives of this study are to study concept of networking governance in water 
resources management as well as its problems, obstacles and resolutions to improve these 
criteria of networking governance in water resource management also to propose a policy 
formulation of networking governance in water resource management of Yom river basin 
region. This study is designed by using qualitative research method for case study category. 
The key informants are impacted individuals, responsible public sectors and stakeholders 
related to networking governance in water resource management of Yom river basin region in 
Payao, Phraes, Pitsanulok, Pichit, Sukhothai and Nakhorn Sawan. The research instruments of 
this study are qualitative interviews and systematic observation and content analysis is being 
used to arrange the database as results found; Proposal for policy formulation of networking 
governance in water resources management of  Yom river basin region are 1) to form an 
organization that have power and authorities as a responsible public sector to find solutions 
thru problems and obstacles in water resources management of Yom river basin region, 2) 
factor to succeed in water resources management of Yom river basin areas are the preparation 
of networking groups, the acceptance of communities, the ability of communities' leaders, the 
usage of information and navigation maps as major tools in water resources management, and 
the communication for internal and external understanding. 
 

Keywords : Networking Governance / Water Resources Management /  
                Yom River Basin Region 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 สภาพวิถีชีวิตของคนไทยนั้น ผูกพันกับน้้าเป็นเวลาช้านาน น้้าเป็นสว่นหน่ึงของชีวิตที่โยงใยชุมชน
ต่างๆ เข้าด้วยกันมานานนับศตวรรษ นอกจากจะเป็นเส้นทางคมนาคมในยุคสมัยต่างๆ สายน้้าต่างๆ ก็มี
ความส้าคญัต่อการด้ารงชีวิตของชาวไทย ด้วยเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรที่ชาวไทยไดด้ื่มกิน และเป็นแหลง่นานา
อาหาร ท้ังเป็นทรัพยากรที่มคีวามส้าคัญทีสุ่ดในการเพาะปลูกพืชพรรณธัญญาหาร สร้างความชุ่มชื้นให้แก่
แผ่นดิน จากท่ีจะไดย้กกระแสพระราชด้ารัสตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานไว้เมื่อ
วันท่ี 17 มีนาคม พุทธศักราช2529 ความว่า “หลักส้าคญัว่าต้องมีน้า้บริโภค น้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูก 
เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีนั่นถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้าคนอยู่ไมไ่ด้...” ดังนั้นจึงท้าให้เราได้ตระหนักถึงทรัพยากรที่
ส้าคัญข้อนีไ้ด้เป็นอยา่งดี เพราะน้า้คือชีวิตนั่นเอง ทั้งนี้ จากสภาพน้้าในประเทศไทยนั้นส่วนหน่ึงเป็นตน้ก้าเนิด
จากน้้าฝน โดยเมื่อฝนตกลงมาบนพื้นดิน จะท้าให้เกิดการขังของน้้าบางส่วนอยู่บนผิวดิน และมีการแทรกซึมลง
ไปยังพ้ืนดินเพื่อสะสมอยู่ในดิน ท้าให้เกิดเป็นแหล่งน้้าตามธรรมชาตทิี่อ้านวยประโยชน์ให้แก่พืชโดยตรง เมื่อฝน
ตกมากขึ้น ก็จะเกดิเป็นน้้าไหลลงสู่ที่ลุ่มต่้าจนเป็นล้าธาร ล้าน้้า แมน่้้า และไหลลงสู่ทะเล และมหาสมุทรต่อไป  
ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขตร้อน เหนือเส้นศูนยส์ูตรเล็กน้อย ฝนในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจาก
ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งปกตฝินท่ีมาจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม และ
ตกปกคลุมเกือบท่ัวประเทศตามทศิทางที่ลมผ่าน จนถึงเดือนกันยายน จึงเริ่มน้อยลงและหมดไปในเดือนตุลาคม 
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ฝนท่ีตกจากลมมรสมุระหวา่งเดือนพฤษภาคม และมิถุนายนนั้น เปน็ฝนต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวประจ้าปี 
เกษตรกรจะเริ่มเตรียมการไถและหว่านเมลด็พันธ์ุข้าวหรือเพาะกล้าแล้วเริม่ปักด้า ซึ่งหากบางปีท่ีไม่มฝีนอันท้าให้
เกิดการขาดแคลนน้้า จะเป็นเหตุให้การเพาะปลูกได้รับความเสียหายอยู่เสมอมา โดยฝนท่ีเกดิจากพายุดีเปรสช่ัน 
พายุโซนร้อน และพายุใตฝุ้่นมักเริม่ตกในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประมาณเดือน
มิถุนายนตามจ้านวนพายุท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในทะเลจีนใต้ ครั้นถงึเดือนกรกฎาคมแนวการเกดิของพายุ จะ
เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือจึงท้าใหฝ้นท้ิงช่วงเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ซึง่พายุจรนี้จะมีแนวพัดเข้ามาโดยรน่ต่้าลง
มายังภาคกลางและภาคใตต้ามล้าดับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ท้าให้เกิดฝนตกหนัก เกิดน้้าไหลบ่าลงบน
ผิวดินและไหลสู่ล้าธารแม่น้้าเป็นปริมาณมากจนถึงขั้นเกิดอุทกภยัในท้องที่ต่างๆ ตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงรนุแรง
อย่างสม่้าเสมอ ด้วยสภาพของฝนที่ตกลงมานี้จะผ่านพ้ืนท่ีลุม่แม่น้้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพื้นที่ครอบคลุมล้าน้้า
ธรรมชาตติอนใดตอนหนึ่งเหนือจดุที่ก้าหนดในล้าน้้านั้นๆ ท้าหน้าท่ีเป็นแหล่งรวมน้า้ทั้งที่ไหลมาบนผวิดินและที่
ซึมออกจากดินให้ระบายลงสู่ล้าน้า้ และไหลไปยังจุดที่ก้าหนด จึงเปน็พ้ืนท่ีที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อจ้านวนน้้าท่ี
เกิดขึ้นในล้าธารและแม่น้้า โดยน้้าที่ไหลในแม่น้้าล้าธารนี้ เรียกว่า “น้้าท่า” ซึ่งมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบท่ีส้าคญักล่าวคือ (ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้า้แห่งชาติ, 2539)  
 1. สภาพฝนท่ีตกในพื้นที่ลุม่แม่น้้า ท่ีประกอบกับความเข้มของฝนท่ีตกระยะเวลาที่ตก และการแผ่
กระจายของฝนท่ีตกในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้า  
 2. ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้้า ท่ีเปรียบเสมือนหลังคาบ้านรองรับน้้าฝนและล้าเลียงน้้า
ลงสู่รางน้้าเพื่อใหไ้หลลงสูภ่าชนะเก็บกัก เช่น พ้ืนท่ีลุ่มน้้ายมที่รวมพืน้ท่ีประมาณ 23,616 ตารางกิโลเมตร เมื่อมี
ฝนตกในพ้ืนท่ีดังกล่าวท้าให้น้้าบนผิวดินกับท่ีซึมออกจากผิวดินรวมกนัไหลลงล้าธาร และไหลลงแม่น้้ายม เป็นต้น 
สภาพการณ์เกีย่วกับทรัพยากรน้า้ในปัจจุบันเกิดปัญหาขึ้นอย่างมาก โดยที่ประสบกันอยู่ตลอดเวลานั้นเกิดขึ้นทั้ง
ด้านการขาดแคลนน้้าในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศในฤดูแล้ง และภาวะน้้าท่วมในฤดูฝน ซึ่งท้าความเสียหายให้แก่
พืชผลทางการเกษตร และชุมชนในหลายท้องที่เป็นประจ้าทุกปี ทั้งส่งผลใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทา้ให้คุณภาพ
น้้าตามแหล่งน้้าของชุมชนเมืองใหญ่ๆ เสียไปจนไม่อาจน้ามาใช้ประโยชน์ได้ ภาวการณเ์หล่านี้ท้าใหเ้กดิอันตราย 
และความเสยีหายต่อบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนรวมทุกปี จึงมีความจ้าเป็นจะต้องมกีารบริหาร
และจัดการทรัพยากรน้้า และการบริหารแหล่งน้้าของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคองค์การประชาสังคม และ
ภาคประชาชน โดยจะต้องมีการจดัรูปแบบอภิบาลที่เป็นมีการจดัการเป็นเครือข่าย (Network) อันจะน้ามาสู่
ความร่วมมือระหว่างกันและกันใหม้ีความคล่องตัวมากขึ้น    
 ทั้งนี้ จากสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ที่ประชาชนต้องประสบกบัวิกฤตทางธรรมชาตินับแต่ใน
อดีตจนถึงมหาอุทกภัยในป ีพ.ศ. 2554 ท้าให้การพัฒนาประเทศไมเ่ป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในหลายๆ ฉบับ รัฐบาลได้พยายามที่จะพัฒนาระบบของการบริหารและจดัการทรัพยากรน้้าอย่าง
จริงจังให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า้ให้เป็นรูปธรรม โดยได้บัญญัติในแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 7 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงอ้านาจหน้าที่ของกลุ่ม
จังหวัดที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมลุ่มแม่น้้าสายหลักท่ีมีความเกี่ยวเนือ่งกันให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการ
บริหารและจดัการทรัพยากรน้้าใหแ้ก่ลุ่มแม่น้้า เพื่อใหภู้มิภาคลุ่มแมน่้้ารอดพ้นจากภาวะวิกฤตดังกลา่วท่ีจะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ประกอบของการบริหารงานทรัพยากรน้้า แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
คือ (Meuleman, 2008) 1. ระบบการอภิบาลของส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (System of Governance) ในเขตภูมภิาค
ลุ่มแม่น้้า 2. ระบบการให้อ้านาจแก่ประชาชนเพื่อดูแลตนเอง (System of Autonomy)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ี
เป็นข้อพิจารณาหลักในการจัดรปูแบบอภิบาล และกลุม่การอภบิาลของกลุ่มเครือข่ายในภมูิภาคลุ่มแม่น้้า  
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ชุมชนพื้นที่ภูมิภาคลุม่น้้ายม เป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบครอบคลมุพื้นท่ี 6 จังหวัดใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณโุลก พิจิตร และนครสวรรค์ ประชากรใน
พื้นที่ลุ่มน้้ายมมีทั้งสิ้น 1,761,440 คน แยกเป็นประชากรชาย 864,550 คน และประชากรหญิง 895,452 คน 
จ้านวนครัวเรือน 575,033 ครัวเรอืน เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน และมีวยัแรงงานท้ังหมด 1,029,537 คน เฉลี่ย 2 
คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจ้านวนประชากรทั้งลุ่มน้้า โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เช่น ท้านา ท้าสวน เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เดิมประชาชนในชุมชน มีวิถีชีวิตแบบชนบท 
เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นเขตลุ่มน้้ายมที่ไมไ่ดม้ีการจดัการในทางชลประทาน รวมไปถึงการเก็บกักน้้าจืดที่
สามารถน้้ามาใช้ในทางการเกษตรเพียงลุ่มน้้าเดียวของแม่น้้าสายหลกัท้ัง 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และนา่น จาก
สภาพและปัญหาดังกล่าว จึงท้าใหผู้้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรน้้ามรีูปแบบอภิบาล
เครือข่ายหรือไม่ มคีวามส้าคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้้าให้แก่ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงไร และจะมี
ข้อเสนอแนะระดับนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ภูมิภาค
ลุ่มแม่น้้ายมให้เกดิประโยชน์สูงสดุกับชุมชนและประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าตลอดจนการควบคมุดูแล         

การสั่งการ และความเช่ือมโยงระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ภูมิภาคลุม่น้้ายม 
2. เพื่อศึกษาปญัหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหารูปแบบอภิบาลเครอืข่ายในการจัดการทรัพยากร

น้้าพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม 
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้า

พื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายม 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้า : ศึกษากรณีพื้นทีภู่มิภาคลุ่ม

น้้ายม” ผู้วิจัยด้าเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แบบศึกษารายกรณี 
(Case Study)   โดยวิธีด้าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนการวจิยั 3 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าภูมิภาคลุ่มน้า้ยม 
 ในการศกึษาการศึกษารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจดัการทรพัยากรน้้าภูมภิาคลุ่มน้้า 
วิธีด้าเนินการวิจยั ประกอบด้วย 
 1. พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา 
     ส้าหรับพ้ืนท่ีเป้าหมายในการศกึษาครั้งนี้  ได้แก่ พื้นที่จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภมูิภาคลุ่มน้้ายมในเขต
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย พ้ืนท่ีในเขต 6 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดพะเยา แพร่ พิษณุโลก 
พิจิตร สโุขทัย และนครสวรรค ์ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีจังหวัดที่ท่ีมีการไหลผ่านของแม่น้้ายม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุม่ต่้าต้อง
ประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในทุกๆ ปี และเป็นพ้ืนท่ีที่ชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้รับผลกระทบโดยตรง
จากนโยบายหรือโครงการการบรหิารการจดัการทรัพยากรน้้าของรฐับาล   
 2. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมลูส้าคญั   
     ส้าหรับ แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
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                    2.1 เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้า (Documentary 
Data) ได้แก่ ข้อมูล เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรทรัพยากรน้้า ผู้วิจยัศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
                  2.2 ผู้ให้ข้อมลูส้าคัญ (Key Informants)   

       ส้าหรับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ประกอบด้วย ชาวบ้าน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้ายม  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ภูมิภาคลุ่มน้้า
ยมในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และ
นครสวรรค ์ จ้านวน 21 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ได้ความสมบูรณ์มากที่สุด โดยก้าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่มีความรู้ ความช้านาญ 
และความเช่ียวชาญกับประเด็นการศึกษาโดยตรง (Yin, 2011, pp.87-88) โดยผู้วิจัยจ้าแนกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญเป็น    
2 กลุ่ม ดังนี้  

2.2.1 กลุ่มผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาล ประกอบด้วย มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ชลประทานจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด โดยก้าหนดคุณสมบัติไว้ คือ มีต้าแหน่ง
หน้าที่และบทบาทหน้าส้าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าภูมิภาคลุ่มน้้ายมทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น จ้านวน 5 คน ประกอบด้วย 

         1) ตัวแทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการทรัพยากรน้้าภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทย จ้านวน 1 คน 

         2) ตัวแทนชลประทานจังหวัด จ้านวน 2 คน ประกอบด้วย  
                       2.1) ชลประทานจังหวัดพะเยา  
                      2.2) ชลประทานจังหวัดสุโขทัย 
                  3) ตัวแทนป้องกันภัยจังหวัด จ้านวน 2 คน ประกอบด้วย 
                      3.1) ป้องกันภัยจังหวัดพะเยา  
                      3.2) ป้องกันภัยจังหวัดสุโขทัย 

           2.2.2 กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าในพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม จ้านวน 16 คน ประกอบด้วย 

                       1) ตัวแทนประชาชนท่ีเป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีภมูภิาคลุม่น้้ายมประกอบด้วย 
ประชาชนเกษตรกรจังหวัดพะเยา และประชาชนเกษตรกรจังหวัดสโุขทัย จ้านวน 2 คน 

             2) ตัวแทนผู้น้าชุมชนเครือข่าย จ้านวน 4 คน ประกอบด้วย  
                           2.1) ผู้น้าชุมชนเครือข่ายจังหวัดแพร่ จ้านวน 2 คน 
                           2.2) ผู้น้าชุมชนเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก จ้านวน 2 คน 
                       3) ตัวแทนภาคประชาสังคม จ้านวน 2 คน ประกอบด้วย  
                           3.1) ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่ จ้านวน 1 คน 
                           3.2) ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 1 คน 
                      4) ตัวแทนประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม จ้านวน 8 คน 

ประกอบด้วย ประชาชนท่ัวไปจังหวัดแพร่ และประชาชนท่ัวไปจังหวดันครสวรรค์  
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 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่
       3.1 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  
       3.2 การสังเกตการณ์แบบเป็นระบบ (Systematic Observation)  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผูว้ิจัยด้าเนินการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key-Informants) ประกอบด้วย ชาวบ้าน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการบริหารจัดการน้้าลุ่มน้้ายม  และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายมในเขต
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และนครสวรรค์ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหารปูแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภูมภิาคลุ่มน้้ายม 
 โดยมรีายละเอียดของวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผดิชอบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ายม เกษตรกร ชุมชน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ภูมภิาคลุ่มน้้ายมในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จ้านวน 24 คน โดยการสุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
                    2.1 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซึ่งเป็นข้อค้าถามแบบ
ปลายเปดิ (Open Interviews) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหารูปแบบการอภบิาล
เครือข่ายในการจดัการทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม  

       2.2 แนวค้าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหารูปแบบ
การอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้า้ยม  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
       3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews)  เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางการแก้ไขปัญหารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภูมภิาคลุ่มน้้ายม  
     3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยจะใช้แนวค้าถามเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปญัหารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเกีย่วกับรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีภูมภิาคลุม่น้้ายม 
 โดยมรีายละเอียดของวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้บรหิารหน่วยงานภาครัฐท่ีรบัผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารจดัการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีภูมิภาคลุม่น้้ายม เกษตรกร ชุมชน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายมในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จ้านวน 17 คน  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย    

       2.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซึ่งเป็นข้อค้าถามแบบ
ปลายเปดิ (Open Interviews) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายด้านรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ภมูิภาคลุม่น้้ายม  
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      2.2 แนวค้าถามในการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายด้านรูปแบบการ
อภิบาลเครือข่ายในการจดัการทรพัยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมภิาคลุม่น้้ายม โดยผู้วิจยัก้าหนดประเด็นและข้อคา้ถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั มาเป็นกรอบในการสรา้งค้าถามเพื่อเป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู   
      3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย

เกี่ยวกับรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายม 
    3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
          3.2.1 ผู้ศึกษาน้าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือผล

การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการอภบิาลเครือข่ายในการจดัการทรัพยากรน้้าพื้นที่ภูมิภาคลุม่น้้ายม และปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปญัหารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภมูิภาคลุ่ม  
น้้ายม  

         3.2.2 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ซกัถามและอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย 
         3.2.3 ผู้ศึกษาด้าเนินการสนทนากลุ่ม โดยการตั้งค้าถามกับผูร้่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิดการ

อภิปรายและตรวจสอบข้อคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายใน
การจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายม  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ดา้เนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และการสรา้งข้อสรุปร่วมกันของผูร้่วมสนทนากลุ่มเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับรูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส้าหรับ ผลการศึกษารูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจดัการทรพัยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมภิาคลุม่น้้ายมมี
ดังนี ้

1. รูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าตลอดจนการควบคุม ดูแล การสั่งการ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีภูมภิาคลุ่มน้้ายม ประกอบด้วย 
      1.1 การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายตา่งๆ ในการบริหารและจัดการทรพัยากรน้้าลุม่น้้ายมมีกลุม่เครือข่าย
ที่ชัดเจน 3 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่   
           1.1.1 กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้า้ยมตอนบน อ้าเภอปง และอ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  
           1.1.2 กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้า้ยมตอนบน ต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่  
           1.1.3 กลุ่มเครือข่ายอนุกรรมการลุม่น้้ายม ประกอบด้วย จงัหวัดพะเยา แพร่ พิจิตร และ
สุโขทัย 
      1.2 การจัดรูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้ายม ซึ่งพบรูปแบบอภิบาล 4 
รูปแบบ ได้แก่  
           1.2.1 รูปแบบอภิบาลการมีส่วนร่วมหรือปฏสิัมพันธ์ในการกา้หนดนโยบาย (Participatory 
Governance / Interactive Policymaking)  
           1.2.2 รูปแบบอภิบาลตัวกลาง (Nodal Governance)  
                      1.2.3 รูปแบบอภิบาลชุมชน (Community Governance)  
                      1.2.4 รูปแบบอภิบาลปรับตัว (Adaptive Governance)  
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      1.3 การจัดการของกลุ่มเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าไมม่ีโครงสร้างของการจัดตั้งกลุ่มที่
ชัดเจนเครือข่ายได้ใช้เพียงความสมัพันธ์ลักษณะแนวระนาบในการท้างานร่วมกันและไมเ่น้นการก้าหนดบทบาท
หน้าท่ีตายตัวหรือมีข้อผูกมัดในการท้าหน้าที่เน้นความถนดัและความเป็นน้้าหนึ่งใจเดยีวกัน การสื่อสารและการ
ประสานงานเน้นการด้าเนินการแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากมองว่ามีความสะดวกว่าการด้าเนินแบบเป็น
ทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ส้าหรับการจัดระบบการเรยีนรูร้่วมกัน ได้ก้าหนดการประชุมและไดเ้ปิดโอกาส
ให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 

     1.4 การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าลุม่น้้ายม มีเหตผุลหลัก คือ 
   1.4.1 เพื่อจัดสรรน้้าไว้ใช้ส้าหรับอุปโภคและบรโิภค การเกษตรเพื่อการเข้าถึงน้้า โดยด้าเนิน
เป็นประเพณสีืบต่อกันมาตั้งแต่อดตีแม้ในปัจจุบันจะมีรูปแบบการบรหิารและจัดการโดยชลประทาน แต่ชาวบ้าน
ในชุมชนต่างๆก็ยังคงใช้วิธีการดั้งเดิม คือ การจัดสรา้งเหมืองฝาย 
  1.4.2 เพื่อการจัดการแก้ไขปญัหาช่วงฤดูน้้าหลาก (ฤดูฝน) ในการลดความแรงของน้้า ชะลอ
ปริมาณน้้าท่ีมากเกินไป มิให้เกินการไหลบ่าเข้าสู่ชุมชน บ้านเรือน และไร่นา โดยวิธีการจดัสร้างฝายชะลอน้้า 
  1.4.3 เพื่อการรวมอ้านาจเชิงพลังมวลชนของชาวบ้านในการต่อต้าน ผลักดัน และเรียกร้อง
ความเป็นธรรมกับภาครัฐในการจดัสรรงบประมาณจัดสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กับแม่น้้ายม “โครงการเขือ่นแก่งเสือ
เต้น” เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณต์อ่ต้านท้ังจากคนในชุมชนและกลุ่มเครือข่ายนอกชุมชนหรือนอกพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
ในการพิทักษ์สิทธิและข้อเรียกร้องต่างๆ 
      1.5. รูปแบบอภิบาลในการจัดการของกลุ่มเครือข่าย สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรน้้าได้แตไ่มเ่ต็มศักยภาพ เนื่องจากสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีภูมิภาคลุ่มน้้ายมเกิดจากภัย
ธรรมชาติซึ่งเกดิขึ้น 2 ช่วงฤดูกาล คือ ช่วงฤดูน้้าหลาก (ฤดูฝน) และช่วงฤดูน้้าแล้ง ดังนี้ 
  1.5.1 ช่วงฤดูน้้าหลาก (ฤดูฝน) การจัดการทรัพยากรน้า้มีศักยภาพเพียงชะลอความเร็วและ
แรงของกระแสน้้า 
                         1.5.2 ช่วงฤดูน้้าแล้ง การจดัการทรัพยากรน้้าไม่มีปญัหาต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
เพราะการจัดการทรัพยากรน้้าเพยีงพอส้าหรับอุปโภคบรโิภค และเพียงพอต่อการจัดท้าเกษตรกรรมขนาดเล็กได้ 
เนื่องจากการกักเก็บน้้าดว้ยวิธีการท้าเหมืองฝายในพ้ืนท่ีภูมภิาคลุ่มน้า้ยมตอนบน 
 2. ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ขปญัหารูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ี
ภูมิภาคลุ่มน้้ายม ประกอบด้วย 
      2.1 การขาดอ้านาจหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรน้้าได้อย่างเปน็ระบบและรูปแบบท่ีควบคุม     
สั่งการดูแลสิทธิในการดูแลรักษา การใช้น้้า และการเข้าถึงน้้าของกลุ่มคนตา่งๆ อย่างเป็นธรรม 
      2.2 ระบบการจัดสรรน้้าแบบองค์การเหมืองฝายตามประเพณีดัง้เดิม รวมทั้งปัญหาความตกต่้าลง
ขององค์การเหมืองฝายในหมู่บ้านเองไม่สามารถควบคมุดูแลการใช้น้้า และเข้าถึงน้้าได้อย่างเดมิตลอดจนกรอบ
ในการบริหารจัดการในทางกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิในการใช้น้้า การเข้าถึงน้้าส้าหรับปัจเจกจนท้าให้เกิดผู้ที่
เสียเปรียบและได้เปรียบในการจัดสรรน้า้ขึ้น ทั้งนี้เพราะถูกก้าหนดโดยผู้ที่มีอ้านาจ 
      2.3 ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากชาวบ้านใน
ชุมชน (ในฐานะคนในพ้ืนท่ี) ภาครัฐ (ในฐานะคนนอกพื้นที่) และชาวบ้านลุ่มน้้ายมตอนล่างมีความขดัแย้ง
เกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้ายมที่มีความต้องการของคนในพ้ืนท่ีและนอกพื้นที่ท่ี
แตกต่างกันจนเกิดเป็นข้อขัดแย้งที่ต่อสู้มาเป็นระยะเวลายาวนานเกี่ยวกับประเด็นการเสนองบประมาณสร้าง
เขื่อนแก่งเสือเต้น 
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      2.4 การเปลี่ยนแปลงของอ้านาจในการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนรู้สึกต่อการสญูเสียอ้านาจ ดังนั้น
จึงเกิดการต่อต้านกับการบริหารและจัดการทรัพยากรน้้าที่เปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันชุมชนก็ยิ่งถูก
ลดทอนอ้านาจในการต่อรองกับภาครัฐ เพราะคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้้ายมบางส่วนมคีวามคิดเห็นที่สนบัสนุน
โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นของรัฐบาล 
 3. ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ีลุ่มน้้ายม มีดังนี ้
     3.1 การจัดการทรัพยากรน้า้ มแีนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นท่ี
ลุ่มน้้ายม มีดังนี ้

3.1.1 การใช้หลักแนวคิดให้การบริหารและจดัการทรัพยากรสาธารณะสมบัติ (CPR) เป็นแบบ
แผนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากทรัพยากรมีอยา่งจ้ากัด
เมื่อไหร่เราไมม่ีการควบคุมหรือใหเ้กิดการบริหารและจัดการกันเองโดยขาดการควบคุมอย่างไร้ทิศทางก็จะท้าให้
ทรัพยากรนั้นหมดไป 

3.1.2 การก้าหนดอ้านาจที่มีอิทธิผลเหนือกว่า เพื่อก้ากับการใช้ทรัพยากรนั้นๆ กล่าวคือ 
อ้านาจที่สามารถสั่งการในการควบคุม การก้ากับดูแล และการตัดสนิใจโดยอาศัยการมสี่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ี
ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ และการจ้ากัดขอบเขตของการใช้ทรัพยากร หากไม่ต้องการให้เกดิความสูญเสียทาง
ทรัพยากรที่มากข้ึน 

3.1.3 หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท้าหน้าที่ได้เพียงการอ้างถึงกระบวนการที่เป็นรูปแบบ และ
หรือแบบแผนเท่านั้นไมม่ีการปฏิบตัิอย่างจริง ดังนั้นควรกระจายอ้านาจและระบบการสั่งการลงสู่พื้นที่แหล่ง
ทรัพยากรนั้นๆ โดยที่ภาครัฐท้าหน้าท่ีเพียงก้ากับดูแลเท่านั้น 
      3.2 การจัดตั้งองค์การก้ากับดแูลทรัพยากรน้า้พื้นที่ลุ่มน้้ายม มีแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้ายม มีดังนี ้
           3.2.1 ก้าหนดขอบเขตขององค์การก้ากับดูแลทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้ายม ประกอบด้วย 

    1) การก้ากับดูแลเรื่องทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
    2) การก้าหนดนโยบายและแผนงานการจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม 
    3) การก้ากับดูแลประชาสังคมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม อาทิเช่น การแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง

เรื่องการผันน้้า การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดสรรน้า้ ฯลฯ 
    4) การก้าหนดโครงสรา้งพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้้ายม อาทิเช่น การสร้างฝายน้้าล้น คลอง

ผันน้้าบายพาส (By Pass Water) ก้าแพงกั้นน้้าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสีย่งในพ้ืนท่ีต่้ากว่าระดับน้า้ ฯลฯ 
           3.2.2 โครงสร้างองค์การก้ากับดูแลทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุม่น้า้ยม 

    1) การจัดตั้งองค์การแห่งความหลากหลาย (Polycentric) โครงสร้างองค์การแนวราบ
เน้นรูปแบบการบริหารและจัดการองค์การของสหวิทยาการที่หลากหลายอาชีพ โดยมีสายบังคับบัญชาการแยก
ตามความเชี่ยวชาญและช้านาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะมหีน่วยงานอ้านวยการรวบรวมข้อมูลส่วนกลาง (Information) 
ท้าหน้าที่จัดเก็บข้อมลูแตล่ะสายเฉพาะด้าน และน้าข้อมูลสู่การก้าหนดและปฏิบัติใช้งานต่อไป 

    2) การแบ่งสายงานตามลักษณะของผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายอาชีพ อาทิเช่น วิศวกร 
นักรัฐประศาสนศาสตร ์นักกฎหมาย นักสิ่งแวดล้อม นักสังคมศาสตร์ นักบริหารธรุกิจ ภาคประชาชน 

    3) การก้าหนดสัดส่วนผู้ที่จะเขา้มามีบทบาทในการควบคมุและสัง่การ ได้แก ่
3.1) การคัดเลือก/เลือกตั้ง จากสายอาชีพภายในองค์การเท่าน้ัน 
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   3.2) ก้าหนดวาระในการดา้รงต้าแหน่งวาระละ 2 ปี ส้าหรับสายอาชีพหลัก และ
ภาคประชาชนวาระละ 4 ป ี
      3.3 ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้า้ในพื้นที่ลุ่มน้า้ยม ประกอบด้วย 
           3.3.1 ความพร้อมในการจัดการของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ โดยผู้บริหารและหรือผู้น้าจะต้องเปน็
ผู้ที่รู้จักและยอมรับของสังคม บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะในการท้างานอย่างมีส่วนร่วม หรือสามารถ
กระตุ้นให้เกดิการท้างานอย่างมสีว่นร่วม เข้าใจนโยบายและแผนงาน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและชุมชน  

 3.3.2 การยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและหรือชุมชน เกิดจากการเข้าใจนโยบายและแผนงาน 
ความเชื่อถือและไว้ใจองค์การ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกดิประโยชน์ต่อกลุม่เป้าหมาย
มิใช่การปฏิบัติงานตามรูปแบบ แบบแผนเท่านั้น การยอมรับของกลุ่มเป้าหมายท้าใหส้ามารถด้าเนินงานได้ โดย
ไม่ใช้เวลาและทรัพยากรมากนัก อีกท้ังสามารถผ่องถ่ายภารกิจบางอย่างให้ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนนิงาน ซึ่ง
สามารถสรา้งความเป็นเจ้าของและการมสี่วนร่วมใหเ้กิดขึ้น 

3.3.3 ภาวะผู้น้าและศักยภาพของผู้น้าชุมชน ซึ่งใช้ทักษะในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้น้า
อย่างเหมาะสม ท้ังผู้น้าท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ อาศัยการประสานงานท่ีดีให้ข้อมูลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
โดยหลีกเลี่ยงการพัฒนาผู้นา้เดีย่ว ส่วนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้น้านั้นมีทั้งการเตมิเตม็องค์ความรู้ที่
จ้าเป็น การพัฒนาทักษะให้สามารถด้าเนินการทีร่ับผดิชอบได้ ทั้งนี้ไม่เน้นการฝึกอบรมสัมมนา แต่เน้นการเรยีนรู้
ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่นข้อมูล การวิเคราะห์ชมุชนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการด้าเนินกิจกรรม
น้าร่อง และคอยตดิตามให้ค้าแนะน้า 

3.3.4 การใช้ข้อมูลและแผนที่ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรน้้าไดห้ลาย
ระดับ ช่วยแสดงแหล่งทรัพยากรไม่ว่าพ้ืนท่ีป่าไม้ แหล่งน้้า เส้นทางคมนาคม การตั้งถ่ินฐาน รวมถึงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่างๆ ท้าให้เห็นภาพของพื้นที่ชัดเจน นอกจากน้ีข้อมูลและแผนท่ีชุมชนยังเปน็
ประโยชน์ในการท้างานร่วมกับหนว่ยงานภายนอกอีกด้วย เนื่องจากเป็นระบบเดียวกันและมีความชัดเจน 

3.3.5 การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็นประเด็นที่มีการด้าเนินการทีไ่ม่ชัดเจนมี
เพียงบางกรณีที่อาศัยการสื่อสารช่วยในด้านการสร้างความเข้าใจโครงการและเผยแพร่ข้อมูลแกส่ังคมภายนอก
ชุมชน โดยมีบุคลากรที่มีความสามารถและอาศัยเครือข่ายสื่อท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบางครั้งได้
ช่วยระดมคนเข้าร่วมกจิกรรมได้เป็นจ้านวนมาก 

3.3.6 ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากมีช่องทางในการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่า
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางด้าน หรือขาดทรัพยากรในการบริหารและจดัการหน่วยงานภายนอกสามารถ
เข้ามาเติมเต็มและต่อยอดงานใหเ้กิดความต่อเนื่องได้ นอกจากน้ียังได้มีส่วนช่วยให้การด้าเนินงานมคีวามต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 

การอภิปรายผล 
1. จากผลการศึกษารูปแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าตลอดจนการควบคุมดูแล   

การสั่งการ และความเช่ือมโยงระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ภูมิภาคลุม่น้้ายม พบว่า การจัดการ
ทรัพยากรน้้าของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้ายมมรีูปแบบในการจัดการในการเข้าถึงน้้าและการจัดสรรน้้า
เพื่อใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการรวมกลุม่
สร้างพันธมิตรหรือแนวร่วมโดยกลุม่ประชาชน เกษตรกร ผู้น้าชุมชน ท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยมุ่งแสวงหาค้าตอบด้วยตัวเองถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และการ
เสนอทางออกให้กับภาครัฐใหส้ร้างอ่างเก็บน้้าตามแม่น้้าสาขาย่อยของแม่น้้ายมแทนการสร้างเขื่อนแกง่เสือเต้น 
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เพื่อให้ท้องถิ่นยังสามารถด้ารงไว้ซึง่ทรัพยากรและวิถีประชา โดยกลุม่เครือข่ายทีม่ีพลังอ้านาจ มีความเข้มแข็ง 
หรือมีความสามารถในการเจรจาตอ่รอง หรือมีความสามารถในการป้องกันและช่วงชิงทรัพยากรจะเปน็กลุ่มที่
ได้เปรียบและปัญหาหรือความต้องการก็มักจะได้รับการตอบสนองได้ดีกว่ากลุม่อื่นๆ ซึ่งจากผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (Ballabh, 2007) ศึกษาเรื่อง รูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้า: ทางเลือกเชิงสถาบัน
และเศรษฐศาสตร์การเมือง (Governance of Water:Institutional Alternatives and Political Economy) 
พบว่า รูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้า้มีรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายเกิดขึ้นใหม่ในโลกปัจจุบัน ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารกิจการสาธารณะและการพัฒนา ท้ังในระดับนโยบายในวงกว้าง
เช่นเดียวกับในภาคส่วนต่างๆ กันของระบบเศรษฐกิจ จากการศึกษารูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้า 4 รปูแบบ 
ประกอบด้วย (Jayal, 2001) 
      รูปแบบที่หน่ึง คือ ความจ้าเป็นท่ีจะย้อนกลับไปศึกษานโยบายของรัฐ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรปูทาง
เศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ (เช่น การหมุนเวยีนของท่อน้้าสาธารณะ) 

     รูปแบบที่สอง คือการให้ความส้าคัญที่จะศึกษาท่ี เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโครงการ  แนวทางการ
ปฏิบัติ และวาทกรรมของรัฐที่มีอยู่ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ท่ีถกเถียงอย่างรุนแรงของการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ดงัเช่นชนพ้ืนเมืองเดิมหรือ “อดิวาส”ี กลุ่ม
เกษตรกร นักสิ่งแวดล้อม และนักสิทธิมนุษยชน ที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ตัดขวางแม่น้้านารม์าดา 
(Narmada) ทางภาคกลางอินเดีย หรือเรียกกระบวนการของการเคลื่อนไหวนี้ว่า ขบวนการการต่อสู้เพื่อปกป้อง
แม่น้้านาร์มาดา หรือเพื่อนนาร์มาดา (Narmada Bachao Andolan : NBA)  

     รูปแบบที่สาม คือ การรวมตัวกันของรัฐและชุมชนท่ีบางครั้งมีลกัษณะเป็นความร่วมมือระหว่างกัน 
แม้ว่าจะมลี้าดับการให้ความส้าคญัที่แตกต่างกันของแต่ละส่วน เชน่ การจัดการชลประทานแบบมีสว่นร่วม    
เป็นต้น  

     รูปแบบสุดท้ายซึ่งเป็นรปูแบบที่สี่ของรูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้าเป็นเรื่องของการกระจายอ้านาจ
รัฐ ความคิดริเริม่นี้ได้รับการขับเคลื่อนจากรัฐโดยการใช้กระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนญูที่ท้าใหเ้กิดความ
รับผิดชอบของสถาบันรัฐในการมอบอ้านาจการบริหารและจัดการแก่ท้องถิ่นในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับน้้า
และแหล่งน้้า ซึ่งในการปฏิรูปนีจ้ะน้าไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ และสามารถก่อนโยบายเพื่อขยายเป็นรูปแบบ
ของหน่วยงานภาคน้้า 

2. จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปญัหารปูแบบอภิบาลเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีภูมภิาคลุ่มน้้ายม ซึง่พบว่า ชาวบ้านในชุมชนขาดอ้านาจในการจัดการทรัพยากรน้้าได้อย่างเป็น
ระบบและรูปแบบท่ีควบคุม สั่งการ  สิทธิในการดูแลรักษา การใช้น้า้ และการเข้าถึงน้้าของกลุ่มคนต่างๆ อย่าง
เป็นธรรม ตลอดจนกรอบในการบริหารและจดัการในทางกฎหมายทีส่นับสนุนสิทธิในการใช้น้้าและการเข้าถึงน้้า
ของปัจเจกจนท้าให้เกิดผู้ทีเ่สียเปรยีบและได้เปรียบในการจัดสรรน้้าที่ถูกก้าหนดโดยผู้ที่มีอ้านาจ ปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารและจัดการทรพัยากรน้้า
ลุ่มน้้ายมในประเด็นการสรา้งเขื่อนแก่งเสือเต้น และการถูกลดทอนอ้านาจในการต่อรองกับภาครัฐ และผล
การศึกษาข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปญัหาการจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนท่ีลุม่น้้ายม ที่พบว่า ควรใช้
หลักแนวคิดให้การบริหารและจัดการทรัพยากรสาธารณะสมบัติ (CPR) เป็นแบบแผนในการก้าหนดนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการน้านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ เนื่องจากทรัพยากรทีม่ีอย่างจ้ากัด และเมื่อใดทีไ่มม่ีการ
ควบคุมหรือให้เกดิการบริหารและจัดการกันเองโดยขาดการควบคุมอย่างไร้ทิศทางอาจท้าให้ทรัพยากรนั้นหมด
ไป  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารและจัดการสาธารณสมบตัิของออสทรอม (Ostrom, 1990, pp. 2-23) 
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ทีไ่ด้เสนอแนวทางและรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรส่วนกลาง หรือสาธารณสมบัติซึ่งเป็นระบบเชิงนิเวศ
ที่ซับซ้อน การจัดสรรแบ่งปันสาธารณสมบัติในมมุมองดังกล่าวได้อธบิายถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ภายใต้สภาวะของสังคม
ทั่วไป และมีการใช้ทรัพยากรที่เปน็สาธารณสมบัตติ่างๆ ร่วมกัน ซึ่งได้ก่อให้เกิดปญัหาในการแย่งชิงทรัพยากร
ของกันและกัน เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการใช้ทรัพยากรส่วนกลางที่เป็นสาธารณะสมบตัิรูปแบบต่างๆ การแบ่ง
สรรการใช้งานของทรัพยากรร่วมกัน ปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในการใช้รูปแบบอภิบาล และความยั่งยืนของ
สาธารณะสมบัตินั้นอาจจะเกดิขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีน้าไปสูค่วามขัดแย้งทางสังคม เช่นการแขง่ขัน
ทางการบริโภค การลักลอบใช้ทรพัยากร  และการเก็บผลผลติที่มากเกินไป ภัยคุกคามทั่วไปของสาธารณะสมบตัิ
ส่วนรวมคือถูกมองเป็นสินค้า หรือมีการกักตุน รวมไปถึงการเกิดมลพิษ การเสื่อมสภาพ และความไมย่ั่งยืน ทั้งนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของบรมูลีย่์ (Bromley, 1992) ที่ได้แสดงทัศนะว่า "ไม่มสีิ่งใดท่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะ
สมบัติ  มเีพียงแต่ทรัพยากรที่ถูกควบคุมและจัดการใหเ้ป็นสาธารณะสมบัติ หรือเป็นสมบัติของรัฐ หรือเป็น
สมบัตสิ่วนบุคคลเท่านั้น" โดยได้ขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยนยิามความหมายของทรัพยากรอันเป็น
สาธารณะ (Common-Property Resources) ว่าคือ ทรัพยากรใดกต็ามที่ไม่มีสิทธิในการครอบครอง 
(Property Rights) ก้ากับอยู่ ทั้งนี้อาจจะเรยีกว่าเป็น ทรัพยากรประเภทเปิดเสรี (Open-Access) ที่เป็นเช่นนั้น
อาจเป็นเพราะ ประชาชนพ้ืนที่ภูมภิาคลุม่น้้ายมมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นทรัพยากรร่วม
ของทุกคนเพียงผู้ที่ได้รับผลเสียเทา่นั้นไมไ่ด้ ภาครัฐและภาคประชาชนต้องอาศัยความเข้าใจ ความต้องการ และ
การตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด ซึ่งการให้ความส้าคัญและอ้านาจในการตัดสินของการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งตอ่การจัดการทรัพยากรสาธารณสมบัติร่วมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง การหวงแหน และการด้ารงไว้ซึ่งวิถีประชาดั่งเดิม นอกจากน้ีการจัดการรูปแบบอภิบาลเครือข่ายใน
การจัดการน้้าลุม่น้้ายมเป็นการจดัการกลุ่มเครือข่ายทีไ่ม่เป็นทางการ กล่าวคือ เครือข่ายได้ใช้เพียงความสัมพันธ์
ลักษณะแนวระนาบในการท้างานร่วมกันและไมเ่น้นการก้าหนดบทบาทหน้าท่ีตายตัวหรือมีข้อผูกมัดในการท้า
หน้าท่ีเน้นความถนัดและความเปน็น้้าหน่ึงใจเดียวกัน การสื่อสารและการประสานงานเน้นการด้าเนนิการแบบไม่
เป็นทางการ เนื่องจากมองว่ามีความสะดวกว่าการด้าเนินแบบเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแนวทาง
แก้ไขคือ การจัดระบบการเรยีนรูร้ว่มกัน การประชุมและไดเ้ปิดโอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การแสดง
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนในการจัดการองค์ความรู้ของการ
จัดการชุมชน เพื่อให้ประชาชนมสีว่นร่วมโดยให้ข้อคิดว่านวัตกรรมมกัจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีเหตุการณ์ ดังนั้นการ
เกิดขึ้นมาของระบบเช่นนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะจัดการให้ประชาชนสามารถหาแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรน้้าท่ีอาจเกดิขึ้นได้  เนื่องจาก “ทรัพยากรน้้า” ถือได้ว่าเปน็การบริหารและจัดการสาธารณะสมบัติที่
ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกนั ใช้ร่วมกัน อนุรักษ์และรักษาร่วมกัน มิไดเ้ป็นหน้าที่รับผิดชอบของภาคส่วน
ใดภาคส่วนหน่ึงเท่านั้น 

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่วกับรูปแบบอภิบาลเครอืข่ายในการจัดการทรัพยากรน้า้
พื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้้ายม ทีพ่บว่า ควรมีการจดัตั้งองค์การก้ากับดูแลทรพัยากรน้้าในพ้ืนท่ีภูมิภาคลุม่น้้ายม ท่ีมาจาก
บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพในลักษณะของสหวิทยาการ เช่น วิศวกร นักรัฐประศาสนศาสตร ์นักกฎหมาย 
นักสิ่งแวดล้อม นักสังคมศาสตร ์นักบริหารธรุกิจ ภาคประชาชน โดยเน้นการบริหารและจดัการแบบแนวราบ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัสู่ความส้าเรจ็ในการจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม ได้แก่ ความพร้อมในการ
จัดการของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตอ้งเป็นผู้ที่รู้จักและยอมรับของสังคม มีทักษะในการท้างานอย่างมีส่วนร่วม มี
ความเข้าใจนโยบายและแผนงาน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและชุมชน สามารถสร้างความเป็นเจ้าของและการมีส่วน
ร่วมให้เกิดขึ้น ตลอดจนศักยภาพของผู้น้าชุมชนของผู้น้าท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
157

 
 

ผู้น้าท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน 
รวมทั้งการด้าเนินกิจกรรมน้าร่องและคอยติดตามให้ค้าแนะน้า มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูและแผนที่ในการ
จัดการทรัพยากรน้้าเนื่องจากสามารถแสดงภาพของพื้นที่ชัดเจน ทั้งพื้นท่ีป่าไม้ แหล่งน้้า เส้นทางคมนาคม การ
ตั้งถ่ินฐาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆตลอดจนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจโครงการและเผยแพร่ข้อมูลแก่สังคมภายนอกชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเติมเตม็และต่อยอดงานให้เกิดความต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังได้มสี่วนช่วยให้การดา้เนินงานมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งผลการศึกษาพบว่า การก้ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การบรรลุความพอดีที่เหมาะสมระหว่างการเตรียมการของสถาบันและคณุลักษณะของระบบนเิวศและการ
เชื่อมต่อกับผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของความคิดเกีย่วกับระบบสังคมนิเวศนานมากกว่าสิบป ีโดยรปูแบบอภบิาลด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมปีระสิทธิภาพนั้นควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเตรียมการเชิงสถาบัน และคุณลักษณะของ
ระบบนิเวศ โดยการศึกษานี้ได้พบข้อสังเกตวัตถุประสงค์ของการศึกษาในมิติที่มีความเหมาะสมส้าหรบัรูปแบบ
อภิบาลทรัพยากรน้้า 6 รูปแบบ ทีเ่ป็นมาตรวัดหลายองค์ประกอบไดแ้ก ่1) การจัดสรรทรัพยากรทีถ่ือว่าเป็น
ความเหมาะสมกันระหว่างการจัดการความจ้ากดัของน้้า และการขาดแคลนน้้า เนื่องจากความต้องการใช้น้้าท่ี
เพิ่มขึ้น แต่กลับมีทรัพยากรไม่พอเพียงที่จะรองรับความต้องการนั้น สิ่งนี้เป็นแรงขับท่ีส้าคญัของความสนใจใน
การด้าเนินการที่เป็นการปฏิบตัิที่ดีที่สุด 2) การบูรณาการของภาครฐัและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอันเป็นมติทิี่ส้าคัญที่
เพิ่มขึ้นตามจา้นวนและความซับซอ้นของการใช้น้้า ในทางกลับกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในภาคเอกชนอ่ืนๆ การจัดการทรัพยากรน้้าเชิงบูรณาการได้ถูก
มองโดยผูเ้ชี่ยวชาญว่าเป็นแนวทางที่ส้าคัญทีม่ีความสัมพันธ์กับการแข่งขันของผู้ใช้ทรัพยากรที่หลากหลายต่อการ
ใช้ที่ดินและน้้า ปัญหาดังกล่าวเกดิขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะเมือ่เผชิญปัญหา ความแห้งแล้งตามฤดูกาล 
หรือในกรณีที่การใช้น้้าส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ได้รบัของผู้อื่น 3) การอนุรักษ์ แหล่งน้้าและระบบนิเวศ 
ทั้งนีเ้พื่อแก้ไขปัญหาคณุภาพของน้้าและปริมาณของน้้าท่ีลดลงที่ส่งผลท้าให้ระบบนิเวศของน้้าเสื่อมโทรม 
ผู้เชี่ยวชาญใช้มาตรการโดยผสมผสานกฎระเบียบของรัฐบาล มาตรฐานการสมัครใจส่วนตัว และเครื่องมือบน
ฐานกลไกตลาดเพื่อน้ามาใช้ การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นคุณภาพของน้้าไม่ดี และระบบนเิวศทางน้้าเสื่อม
โทรมเป็นตัวช้ีวัดที่เป็นแรงขับสา้คญัของความสนใจ และการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 4) การท้าใหเ้ป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้้า โดยแนวคดิเกี่ยวกับพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้้านี ้จ้าเป็นที่จะตอ้งจัดให้มี
องค์การเพื่อการจัดการข้อเรยีกร้องของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ดังนั้นในมิติดังกล่าวจึงต้องใช้ความเหมาะสมของการ
ปรับให้เป็นพื้นทีลุ่่มแม่น้้า เพื่อก้าหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบตัิจากคณะท้างานที่แตกต่างหน่วยงานกัน แม้ว่าการ
ตอบสนองความต้องการให้กับหนว่ยงานท่ีท้าหน้าที่ในลุ่มแม่น้้านี้ อาจมีความยุ่งยากซับซ้อน และขดัแย้งกันใน
เรื่องของอ้านาจที่ได้รับมอบหมายในการจัดการทรัพยากรทีส่้าคัญ โดยพบว่าในบางพื้นที่ หน่วยงานของท้องถิ่น
และหน่วยงานรับผิดชอบอ่ืนท่ีมีอยู่มักจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่เสมอ ดังนั้นองค์การลุ่มแม่น้า้คาดว่าจะช่วย
ปรับปรุงการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้้าและการจดัสรรแหล่งน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ 5) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องกับการวางแผน และการตดัสินใจ นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในท้องถิ่น เป็นการ
สร้างความไว้วางใจเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นและเป็นพื้นฐานส้าหรับการตดัสินใจที่โปร่งใสมาก
ขึ้น การขับเคลื่อนที่สา้คัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ประกอบขึ้นมาจากกลุ่มของบรรดาผู้ใช้น้้าท่ีด้อย
โอกาสหรือผู้มสี่วนได้เสยีที่อ่อนแอและถูกละเลยในอดีต อีกท้ังแรงกดดันจากหน่วยงานพหภุาคีและองค์กรพัฒนา
เอกชน ในเวลาเดียวกันการมีส่วนร่วมก็เป็นท่ียอมรับว่า เป็นความพยายามอย่างมากที่จา้เป็นต้องใช้เพื่อสื่อสาร
ให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทราบเกี่ยวกับแผนท่ีมีอยู่ และแนวทางการปฏิบัติทีด่ีที่สุด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 6) การ
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ปรับตัวของภาครัฐ ประชาชน และประชาสังคมซึ่งในงานวิจัยนี้มีดัชนีช้ีวัดของมิติที่มีความเหมาะสมสา้หรับ
รูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้า ในสว่นของการปรับตัวนั้น ครอบคลุมในสาระทีเ่กี่ยวกับความแปรปรวนและความ
ไม่แน่นอน การมสี่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในการวางแผน ทีถู่กมองว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าในการจดัการกับ
ความไม่แน่นอน อาทิเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมสี่วนร่วมจะท้าให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับของความเสีย่ง และการก้าหนดงบประมาณที่ดีกว่า ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็น 
ทั้งยังช่วยให้เสริมสร้างความเข้าใจในข้อจ้ากัดของสถานการณ์และรปูแบบ ทั้งช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสยีส้ารวจกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น การลดการใช้น้้า เป็นต้น ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะความเหมาะสมส้าหรับรูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้าภูมิภาคลุม่น้้ายมต้องได้รับการสนบัสนุนกระบวนการ
เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น (ชุมชน) ในการขับเคลื่อน เพื่อการจัดตั้ง
องค์การในการจัดการทรัพยากรน้า้อย่างเป็นเอกภาพ ศักยภาพความพร้อม อ้านาจในการจดัการอย่างเป็นระบบ
มุ่งเป้าไปท่ีการท้าความเข้าใจ และความพยายามในการปฏิบัติที่จะมุ่งเป้าไปท่ีการปรับปรุง การออกแบบสถาบัน 
โดยการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถงึคุณค่า มุมมองและความสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้ ดว้ยวิธีการ
ใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงความเข้าใจในบริบท ทั้งจะช่วยในการประเมิน
ศักยภาพของการปฏิบตัิที่เฉพาะเจาะจงและองค์ประกอบของการออกแบบเชิงสถาบันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของรูปแบบอภิบาลทรัพยากรน้้าภมูิภาคลุ่มน้้าตา่งๆ ภายในประเทศทั้งหมด เพื่อน้าไปสู่องค์การแห่งเรยีนรู้และ
น้าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

    1. ภาครัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคประชาชนสร้างองค์การเครือข่ายในการช่วยเหลือตนเอง
เพื่อการจัดการทรัพยากรน้้าให้มาก ตั้งแต่ระดับจุลภาค ถึงมหภาค โดยมุ่งเน้นการสรา้งเอกภาพของข้อมูล
ข่าวสาร และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและชัดเจน  

     2. ควรให้มีการวางระบบจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และกระบวนการรับการช่วยเหลือของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อันจะน้าไปสู่การลดความเสีย่งและความขัดแย้งภายในพ้ืนท่ีระหว่างภาคประชา
สังคมและภาครัฐต่อไป 

     3. การสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผน และการตดัสินใจกับประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีด้อย
โอกาสหรือผู้มสี่วนได้เสยี ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนท่ีมีอยู่ เพื่อสรา้งความ
ไว้วางใจเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นและเป็นพื้นฐานส้าหรับการตัดสินใจที่โปร่งใสมากขึน้  
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

    1. ควรศึกษาการจดัการทรัพยากรน้้าเชิงบูรณาการ เช่น ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาความแห้งแล้ง และ
ปัญหาน้้าเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดความยั่งยืนในการพฒันาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นรูปธรรม 

    2. ควรศึกษาความเขม้แข็งระบบสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง และใช้น้้าพ้ืนท่ีแห้งแล้งโดยมุ่งเน้น
รูปแบบอภิบาลเครือข่ายต่างๆ อยา่งยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

    3. ควรศึกษาการจดัการพื้นที่ลุม่น้้าเพื่อการพัฒนาการเกษตรกรรม การประมง และการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอยา่งยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
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