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การบริหารจัดการในปัจจุบันมีผลกระทบกับพื้นที่และชุมชนเป็นอย่างมาก 

ข้อจ�ากดัด้านทรพัยากรและงบประมาณ	ท�าให้การวางแผนจดัการต้องใส่ใจ

ในรายละเอยีดของข้อมลูและการท�าความเข้าใจ	เพือ่ก่อให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้การน�าเสนอข้อมูลในลักษณะ

กายภาพจะช่วยให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถท�าความเข้าใจข้อมลูได้อย่างรวดเรว็	จากปัญหา

ปัจจุบันท่ีข้อมูลจากหน่วยงานมีความไม่ทันสมัย	 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ

รวบรวมนาน	และต้องจดัท�าพร้อมกนัทัง้ประเทศ	ดังน้ันการทีพ้ื่นทีส่ามารถพัฒนาข้อมูล

ขึ้นใช้เองได้	จะมีส่วนช่วยให้พื้นที่มีภาพใหญ่ของพื้นที่ที่มีความน่าเชื่อถือ	ความทันสมัย

และถูกต้องจากพื้นที่เอง	ลดความไม่ไว้วางใจในข้อมูลลงได้

บทน�า



7  บทเรยีนจากการวางแผนจดัการน�า้
ระดบัชมุชนสูร่ะดบัจงัหวดั

โดยเครื่องมือด้านสารสนเทศ

ทัง้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

มีราคาถูกลง	 หรือสามารถเข้าถึง	 หรือ

ใช้ได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	ท�าให้ควรส่งเสรมิ

การใช้ประโยชน์สารสนเทศเพื่อพัฒนา	

การท�างาน	 แต่ทั้งนี้จ�าเป็นต้องมีการ 

ฝึกอบรมเพื่อช่วยให้บุคลากรมีความ

พร้อมและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	เพ่ือลดค่า

ใช้จ่ายและปัญหาที่จะเกิดข้ึนภายหลัง	

อันจะเป็นการเสียประโยชน์ที่ควรจะได้

จากการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ในการจัดท�าแผนจัดการน�้า	

นอกจาก	ข้อมูล	ระบบสารสนเทศ	และ

บุคลากรแล้ว	 การก�าหนดกลไกการ

ท�างานต้ังแต่การวางกรอบภาพใหญ่	การ

ก�าหนดเป้าหมาย	 และกลไกการปฏิบัติ	

จะท�าให้พืน้ทีผ่ลกัดนัการพฒันาได้อย่าง

เป็นรปูธรรม	รวมถงึสามารถแสวงหาความ

ร่วมมือจากพื้นที่	 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อผลักดันโครงการที่มีขนาดใหญ่เกิน

กว่าขอบเขตทางกายภาพและงบประมาณ

ของพื้นที่	 ผ่านการสร้างความร่วมมือ 

และการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ	ทัง้

ระดับจังหวัดและประเทศได้	 โดยอาศัย

แผนงานความร่วมมือที่ชัดเจนและ

สารสนเทศที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ



เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและครบทุกด้าน	 จ�าเป็นต้อง

รวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นพื้นฐาน	 ทั้งด้านกายภาพ	 แหล่งน�้า	 การประกอบอาชีพ	

ด้านสังคม	และเศรษฐกิจ	มาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการมองกรอบภาพใหญ่ของพื้นที่

1.1 การเตรียมข้อมูลพื้นฐานของต�าบลและจังหวัด

การจดัท�าแผนจดัการน�า้ในชมุชนต้องอาศยัข้อมลูพืน้ฐานของต�าบลและจงัหวดัประกอบ	

เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไป	จ�านวนประชากร	เศรษฐกิจ	สภาพทรัพยากรน�้า	และข้อมูลส�าหรับ

ประมาณสถานการณ์การใช้น�้าและการจัดการน�้าของพื้นที่	ประกอบด้วย	(รวบรวมเท่าที่มี)

1.	สภาพทั่วไป	ที่ตั้ง	อาณาเขตติดต่อ

2.	สภาพภูมิประเทศ	และสภาพอุตุอุทกวิทยา

3.	จ�านวนครัวเรือน	จ�านวนประชากร	ชาย	หญิง	

4.	การเพาะปลูกพืช	ชนิดพืช	และการปศุสัตว์	ชนิดของปศุสัตว์

5.	แหล่งน�า้ธรรมชาต	ิแหล่งน�า้ทีส่ร้างขึน้	พ้ืนทีก่กัเกบ็น�า้	ระบบชลประทาน	บ่อบาดาล

6.	ปริมาณน�้าในแหล่งต่างๆ	และต�าแหน่งวัดปริมาณน�้า

7.	แหล่งฟาร์มปศุสัตว์	แหล่งชุมชน	แหล่งน�้าเสีย

การจดัท�า
แผนจดัการ

น�า้ระดับชุมชน



9  บทเรยีนจากการวางแผนจดัการน�า้
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8.		 คุณภาพน�้าและต�าแหน่งวัดคุณภาพน�้า

9.		พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม

10.	โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้าในพื้นที่	(ถ้ามี)

11.	แผนพัฒนาจังหวัดด้านน�้า	(ถ้ามี)

กระบวนการรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเพือ่น�ามาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์น�า้ในเชงิ

พืน้ทีท่ัง้ในด้านความต้องการน�า้/มลภาวะ	และด้านจดัหาน�า้กบัภาวะวกิฤต	ดังรูปที	่1	และ	รูปที	่2

ที่มา: 	 คู่มือการจัดท�าแผนจัดการทรัพยากรน�้าระดับชุมชน	ฉบับปรับปรุง
	 (รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2555)

รูปที่ 1 กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้สถานการณ์ด้านความต้องการน�้า/มลภาวะน�้า

ข้อเสนอจำกชุมชนในหมู่บ้ำน กำรประมำณควำมต้องกำรน�ำ้/มลภำวะทีเ่พิม่ขึน้

ปริมำณน�้ำ/มลภำวะที่เพิ่มขึ้น

ประมำณสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรน�้ำ/
มลภำวะในอนำคต

ปริมำณควำมต้องกำรน�้ำ/
มลภำวะในอนำคต
พื้นที่	Hot	Spot
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1.2 สถานการณ์น�้าและสภาพปัญหาด้านน�้า

ในการพูดคุยวางแผนการแก้ปัญหา	 ควรมีการพูดคุยและรวบรวมข้อมูลในประเด็น

สถานการณ์น�้า	และประเด็นปัญหา	โดยอาจเป็นข้อมูลที่เคยเกิดในอดีต	ในปีตัวอย่างเป็นฐาน

1.2.1	สถำนกำรณ์น�้ำ

การประมาณสถานการณ์น�า้ในชมุชนเพือ่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรบัการจดัท�าแผนทรพัยากร

น�้าชุมชน	ประกอบด้วย

ที่มา: 	 คู่มือการจัดท�าแผนจัดการทรัพยากรน�้าระดับชุมชน	ฉบับปรับปรุง
	 (รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2555)

รูปที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดหาน�้าปัจจุบัน

ปริมำณจัดหำน�้ำปัจจุบัน

ปริมำณกำรใช้น�้ำปัจจุบัน กำรประมำณสถำนกำรณ์น�้ำ

สถำนกำรณ์ปริมำณน�้ำปัจจุบัน

กำรประมำณกำรจัดหำน�้ำ
กรณีปกติอนำคต

ประมำณกำรจัดหำน�้ำรวม
ในปัจจุบัน

ปริมำณกำรจัดหำน�้ำกรณีปกติ
พื้นที่	เป้ำหมำย

โครงกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน�้ำที่

สำมำรถพัฒนำได้
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●	 การประมาณการใช้น�้าและจัดหาน�้าอุปโภค-บริโภคในภาคประชาชน/ครัวเรือน	

●		 การประมาณการใช้น�้าและจัดหาน�้าภาคเกษตรกรรม	

●		 การประมาณการใช้น�้าจากด้านอุตสาหกรรม	

1.2.2	สภำพปัญหำด้ำนน�้ำ

●		 สภาพปัญหาสถานภาพการใช้น�้าและจัดหาน�้าที่เกิดความขาดแคลนน�้าในแต่ละด้าน

อุปโภคบริโภค	เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม	และผลจากการประมาณการใช้น�้าและจัดหาน�้า

●		 สภาพปัญหาด้านคณุภาพน�า้	สภาพปัญหาน�า้ท่วม	สภาพปัญหาน�า้แล้ง	และสภาพปัญหา

อื่นๆ	ด้านทรัพยากรน�้าในเชิงพื้นที่

●		 สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพฒันาทรพัยากรน�า้ในพืน้ทีแ่ละจดุอ่อนของแนวทาง

การแก้ปัญหาเดิม	และประสบการณ์หรือวิธีการที่พบจากการแก้ปัญหาด้านน�้าในอดีต

1.3 การก�าหนดพื้นที่ก�าหนดเป้าหมาย (target area)

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรเริ่มจากการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน	 โดยอาศัยการ 

พูดคุยและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน�้าของชุมชน	 สถานการณ์น�้า	 และสภาพปัญหาด้าน

ทรพัยากรน�า้ของชมุชน	รวมท้ังรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาเดมิและจดุอ่อนของแนวทางการ

แก้ไขโครงการพฒันาทรพัยากรน�า้ทีม่อียูใ่นพืน้ทีเ่ดิม	สามารถพัฒนาน�ามาใช้ได้เพ่ือประกอบการ

ด�าเนินการส�าหรับการก�าหนดพื้นที่	 ให้ด�าเนินการเลือกพื้นที่จาก	 “สถานการณ์การวิกฤตของ

น�้า” ประกอบกับสภาพปัญหาโดยแสดงพื้นที่ก�าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่	 ดังแสดงในรูปที่	 3	

(ตัวอย่าง	ต�าบลวังตะกู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม)	ได้แก่

1.	การขาดแคลนน�้าและแนวโน้มที่จะขาดน�้าในอนาคต	“ด้านอุปโภคบริโภค”

2.	การขาดแคลนน�้าและแนวโน้มที่จะขาดน�้าในอนาคต	“ด้านเกษตรกรรม”

3.	การขาดแคลนน�้าและแนวโน้มที่จะขาดน�้าในอนาคต	“ด้านอุตสาหกรรม”

4.	คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต	“ด้านคุณภาพน�้า”
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1.4 กรอบภาพใหญ่ เป้าหมาย และกลไกปฏิบัติ 

1.4.1	กรอบภำพใหญ่

กระบวนการก�าหนด	“กรอบภาพใหญ่”	ด้านน�้าของชุมชน	จะประกอบด้วย

1.	การประเมนิและวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของ	ปัจจยัด้านการใช้น�า้จากสภาวะแวดล้อม

ภายนอก	ที่ชุมชนก�าลังหรือจะต้องเผชิญ	และที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่เกี่ยวเนื่องกัน

ทั้งต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า

2.	การประเมินและวิเคราะห์	บทบาท	หน้าที่	ความสามารถที่หน่วยงานที่บริหารจัดการ

น�า้ของชมุชน	มอียูใ่นปัจจบัุน	และแหล่งงบประมาณในการด�าเนินแผนพัฒนาทางด้านน�า้ของพ้ืนที่

3.	การพจิารณาทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในของแนวโน้มในอนาคตทีม่	ีผลต่อการบรหิาร

จดัการน�า้ของ	Stakeholders	ต่างๆ	โดยเฉพาะโครงการพฒันาทางด้านน�า้จากหน่วยงานส่วนกลาง

และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกัน

รูปที่ 3 การก�าหนดพื้นที่ก�าหนดเป้าหมาย (target spot) ส�าหรับหาทางแก้ปัญหา

ที่มา:		 คู่มือการจัดท�าแผนจัดการทรัพยากรน�้าระดับชุมชน	ฉบับปรับปรุง
	 (รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2555)
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1.4.2	กำรก�ำหนดเป้ำหมำย	และข้อมูลที่ใช้ประกอบ

การก�าหนด	“เป้าหมาย”	จะต้องมคีวามเชือ่มโยงกบั	“กรอบภาพใหญ่”	และ	“ประเด็นที่

วางไว้”	 เพือ่ทีจ่ะไปให้ประเดน็ทีว่างไว้หรอืทีต้่องการแก้ไข	 สามารถทีแ่ตกประเดน็ย่อย	 ออกเป็น 

“เป้าหมายทีส่ามารถบรรลไุด้”	ซึง่มกีรอบอยูล่กัษณะสิง่ทีต้่องการทีจ่ะด�าเนินการ	โดยการมองกรอบ

การประเมนิผลทัง้	4	มติ	ิคอื	1)	มติด้ิานประสทิธผิลภาระหน้าทีข่อง	หน่วยงาน	(run	the	business)	

2)	มติด้ิานคุณภาพของการให้บริการ	(serve	the	customer)	3)	มิติด้านประสิทธิภาพของการ

จัดการ	(manage	resources)	และ	4)	มติด้ิานพัฒนาบุคลากรและองค์กร	(capacity	building)	

1.5 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

การหาปัจจัยสู่ความส�าเร็จของเป้าประสงค์	 ต้องก�าหนด	 จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 

เพือ่ให้	สามารถก�าหนด “ควำมพึงพอใจ” ในระดบัเป้าหมายได้	ตลอดจนวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก	โดยใช้	“ข้อมูลจริง”	(เช่น	แผนที่	ข้อมูลสถิติ	เป็นต้น)	มาสนับสนุน	เพื่อ

ให้	เข้าใจถงึสถานการณ์ปัจจบุนั	และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต	และน�าไปสู่ความส�าเร็จ	

ที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดท�าแผนจัดการทรัพยากรน�้าได้ทราบถึงสถานภาพ

ของชุมชน	 อันจะท�าให้สามารถก�าหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความส�าเร็จ	 โดย

วเิคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การนัน้ๆ	ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ

สถานการณ์ต่อไป	

1.6 กลไกการปฏิบัติ

กระบวนการใน	 การแปลงเป้าหมายและแผนสู่การปฏิบัติ	 หรือ	 กลไกการปฏิบัติ	 โดยไป

เชื่อมกับแผนการท�างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในที่นี้	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	

ด�าเนนิโครงการ	และโครงการท่ีจะด�าเนนิการจะต้องให้สอดคล้องกบัแผนและงบประมาณทีจ่ะต้อง

ใช้	ส�าหรับแต่ละโครงการ	เพื่อให้	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 โดยในแต่ละเป้าหมายจะต้องระบุและ 
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ม	ี“กลไกการปฏบิตั”ิ	ทีใ่ช้ขบัเคลือ่น	เป็นกรอบของภาพใหญ่ทีม่องถงึสิง่ทีจ่ะท�าให้บรรลเุป้าประสงค์	

แต่ยังไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ	 กลยุทธ์แต่ละข้อจะต้องมีการระบุถึงหน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แนวทางในการวางกลไกการปฏิบัติในการด�าเนินการแบบล่างขึ้นบน	 (bottom-up)	 จะ

อาศัยโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบผ่านกระบวนการในการจัดท�าแผนร่วมของแต่ละภาคส่วน	

(stakeholders)	 รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร	 ทั้งนี้ควรมีการท�าความเข้าใจกันระหว่าง

องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่ให้เข้าใจภาพรวมของการจดัท�าทีจ่ะเกดิเป็น	แผนพฒันา

ทรัพยากรน�้าที่มีการวางแผนใช้ทรัพยากรน�้าร่วมกัน	เพื่อจะน�าไปสู่แผนพัฒนาในระดับจังหวัดได้	

(ซึ่งมีงบประมาณเกินกว่าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจะสามารถท�าได้)	 จากการประเมินสภาพ

แวดล้อมของพื้นที่	(กรอบภาพใหญ่)	ที่ช่วยเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวข้องได้

มีส่วนร่วม	 ในการเสนอแนะความคิดเห็น	 โดย	การวางกลไกการปฏิบัตินั้น	 ต้องค�านึงถึงการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน	เพื่อลดการก่อให้เกิดปัญหาระหว่างกัน

ดังนั้นการวางกลไกการปฏิบัติต้องก�าหนด	กรอบภาพใหญ่	เป้าหมาย	และความพึงพอใจ

สูค่วามส�าเรจ็	โดยความพงึพอใจใช้เพือ่สามารถประเมนิสถานะและสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั	ซึง่กลไก

การปฏิบัติเป็นสิ่งที่หน่วยงานปฏิบัติจะต้องท�าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

1.7 สรุปผลการด�าเนินการจัดท�าแผนจัดการน�้า

ในการจัดท�าแผนจัดการน�้าระดับชุมชน	เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางหน่วยงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลต้องท�า	 ในด้านของการจัดท�ารายงานแผนประจ�าปีตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย	ปี	2548	ซึ่งในกระบวนการจัดท�า	แผนเดิมมิได้มีขั้นตอนรายละเอียดตามหลักวิธีการ

จัดท�าแผน	 ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบภาพใหญ่	 และ	ประเด็นที่วางไว้	 การ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมของกรอบภาพใหญ่และองค์กร	เพือ่เป็นข้อมลูในการวางกลไกการปฏบิตั	ิ

ก�าหนดความพึงพอใจ	 และ	 ค่าเป้าหมาย	 เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดโครงการพัฒนาต่างๆ 

และ	ฝ่ายงานที่มีส่วนรับผิดชอบ	ที่ชัดเจนขึ้น	

ในแง่ของกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนา	สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลผ่าน

ระบบโปรแกรมสารสนเทศเชงิพืน้ท่ี	และการฝึกอบรมบคุลากร	เพือ่ให้สามารถใช้งานสารสนเทศ

ในรปูของแผนทีข่องชัน้ข้อมลูต่าง	ๆ 	นอกเหนอืจากการจดัท�าแผนจดัการทรพัยากรน�้านี	้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเพื่อใช้จัดท�าแผนของหน่วยงาน

ในด้านอื่น	ๆ	และใช้ท�าเป็นเอกสารประกอบการของบประมาณจากหน่วยงานเหนือต่อไปได้

นอกจากนี้ยังสามารถน�าเสนอหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 ในการด�าเนินโครงการ

และการขอสนับสนุนงบประมาณ	โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัด	ซึ่งได้แก่	องค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด	 และตัวจังหวัด	 ที่ท�าหน้าที่ประสานงานด้านแผนพัฒนาที่ได้รับจากองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 เพื่อสร้างให้เกิดการบูรณาการของแผนพัฒนาที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้าน 

การจัดสรรด้านทรัพยากรน�้า	และด้านงบประมาณ

1.8 ข้อเสนอแนะ

1.	ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนจัดการน�้าในระดับชุมชนของต�าบล	ข้อมูลที่จะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนควรสร้างให้เป็นข้อมูลในเชิงแผนที่	 (ทั้งแบบกระดาษ	 และแบบดิจิทัล)	

ให้มากที่สุด	ประเด็นสภาพปัญหาที่ได้พยายามเปลี่ยนให้มาแสดงอยู่ในรูปของแผนที่ให้มากที่สุด

2.	ในพืน้ทีต่�าบลทีม่คีวามต่อเนือ่งกนัในระบบแหล่งน�า้	ในการจดัท�าแผน	ควรศกึษาข้อมลู

ด้านแหล่งน�้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากต�าบลที่อยู่เกี่ยวเนื่องกันด้วย	 เพื่อให้การแก้ปัญหาหรือ 

จดัท�าแผนได้ครอบคลมุและสามารถใช้ประโยชน์	หรอืสามารถพัฒนาเป็นโครงการร่วมกนัระหว่าง

ต�าบลที่เกี่ยวเนื่องกันก็จะเกิดความยั่งยืนมากขึ้นในด้านการบริหารจัดการ

3.	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่และองค์กร	 มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดกลไก 

การปฏบิตัขิองการด�าเนนิการ	ตลอดการเลอืกค่าความพงึพอใจทีช่ดัเจน	จะท�าให้สามารถตดิตาม

และประเมินผลโครงการได้ดียิ่งขึ้น
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ภายใต้การท�างานโครงการได้ให้ความส�าคัญในการส่งต่อความรู้และกระบวนการ

สนบัสนนุทางวชิาการจากเครือข่ายมหาวทิยาลยั	เพ่ือน�าแนวทางไปผลกัดนัให้พ้ืนที่

จังหวัดของเครือข่ายสามารถด�าเนินการและพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการที่เหมาะสมกับ 

พื้นที่นั้นๆ	โดยได้ยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเครือข่าย	จังหวัดนครปฐม	ดังนี้

2.1 การจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการระดับพื้นที่ 

กำรหำทีมนักวิจัยชุมชน	(ประยุกต์ใช้แนวคิด	CBR) 

เริ่มจาก	อบต.	(สาธารณสุข,	โยธา)						ขยายทีมไปยังชุมชน						สร้างความเข้าใจพัฒนาโจทย์

การขบัเคลือ่น
ระดบัชมุชน

++

Development	Model	(วิชำกำร	+	ภูมิปัญญำท้องถิ่น)

Area-based	Approach Synergy
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2.2  การเรียนรู้ร่วมกันของข่ายใย

2.3 การส่งทอดคุณค่าสายน�้าสู่รุ่นเด็กและเยาวชน 

 ผ่ำนระบบชุมชน 

●	 เชื่อมกับแกนน�าชุมชน	(ก�านันต�าบลท่าต�าหนัก	และ	ทสม.	ในพื้นที่)

ผ่ำนระบบโรงเรียน 

●	 เชื่อมกับกิจกรรมการเรียนในแผนการสอน	และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ผ่านระบบสภาเด็กและเยาวชน

●			 เด็กเดินเรื่องด้วยตนเองได้	มี	อบต.	เป็นพี่เลี้ยง	(อบต.	ห้วยม่วง)

ค้นหำ: ปัจจัยของการคงอยู่การส่งทอดคุณค่าผ่านระบบและกลไกต่างๆ

สวนพัฒนางานวิจัย สวนงานพื้นที่ สวนรวบรวมขอมูล สวนสังเคราะหขอมูล

1) พัฒนาทีมวิจัยชุมชน 1) ลงพื้นที่สำรวจเบื้องตน 1) การจัดการขอมูล 1) การถอดบทเรียน/
 แลกเปลี่ยนเรียนรู

2) การใชประโยชนขอมูล2) ทำความเขาใจกับพื้นที่

3) ฝกการใชเครื่องมือ
 อยางมีสวนรวม

2) พัฒนาโจทยวิจัย

3) ออกแบบการวิจัย
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เงื่อนไขส่วนหนึง่ของความส�าเร็จ	คอื	การดงึทกุส่วนให้มาสร้างกรอบภาพใหญ่ร่วมกนั	

โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้

● ควำมพร้อมบุคลำกร	 เป็นปัจจัยส�าคัญจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่พร้อมรับความรู้	 

เพ่ือช่วยในการพัฒนาการท�างาน	 ทั้งนี้	 อาจเป็นบุคลากรของหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ	 จะท�าให ้

การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม

● กำรพฒันำข้อมลู	โดยให้พืน้ท่ีพฒันาข้อมลูขึน้ใช้เอง	จะท�าให้ลดปัญหาการไม่ไว้วางใจ

ในความถูกต้องของข้อมูลเป็นอย่างมาก

● กำรใช้ระบบสำรสนเทศ	 เป็นเครื่องมือรวบรวม	 พัฒนา	 และน�าเสนอข้อมูล	 ช่วยให้

พืน้ทีแ่ละหน่วยงานสามารถส่ือสารกันบนมาตรฐานเดยีวกนั	รวมถงึควรพิจารณาใช้ระบบโปรแกรม

ประยุกต์	ประเภท	ฟรีแวร์	หรือ	Open	Source	เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ

● กำรฝึกอบรม	เป็นปัจจัยที่เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้บุคลากร	ในการท�างาน

แบบสารสนเทศ	 ท้ังนี้ควรพิจารณาการอบรมให้สอดคล้องกับโปรแกรมสารสนเทศที่ใช้	 และ 

การท�างาน

● กำรน�ำเสนอข้อมูล	 เป็นแผนที่ที่มีรายละเอียดอธิบายจะช่วยให้พื้นที่เข้าใจภาพได้ง่าย	

รวมถึงสามารถใช้สื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ	ได้

ปัจจยัของ
ความส�าเรจ็
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การขยายผล
สูร่ะดบั 

อบต./จงัหวดั

ภายใต้แนวทางการบริหารราชการ	การผลักดันแผนพัฒนา	ถูกแบ่งเป็นล�าดับชั้น	โดย

อาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้ึนสู่ระดับอ�าเภอ	 จังหวัด	 และประเทศ	 ทั้งนี้ 

การที่แผนชุมชนจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนนี้ได้	จึงควรวางแผนโดยอาศัยการท�างานตามที่น�าเสนอ

ในหัวข้อท่ีแล้ว	 เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนในการสื่อสารกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน
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ที่มา:		รายงานฉบับสมบูรณ์	โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อความมั่นคง	
	 ระดับจังหวัด		ระยะที่	2	(รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2555)

รูปที่ 4 แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลไกระดับประเทศ

กลไกระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

กลไกระดับชุมชน

หมายเหตุ
1 เส้นทางงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด	(ก.บ.พ.)
2	เส้นทางงบประมาณจากคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณระดับจังหวัด	(ก.บ.จ.)	

แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ	(ตำมรัฐธรรมนูญ)/
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

โครงกำรพัฒนำ
ของชุมชน

นโยบำยรัฐ1

➢	แผนปฏิบัติรำชกำร	4	ปี
➢	แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	
			(แผนลงทุนส่วนรำชกำร)

แผนพัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด2

แผนปฏิบัติกำรจังหวัด
ประจ�ำปี

คณะกรรมกำรแผนพัฒนำและ
งบประมำณในระดับจังหวัด	(ก.บ.จ.)

โครงกำรพัฒนำ
ของกระทรวงฯ

โครงกำรพัฒนำ
ของจังหวัด

โครงกำรพัฒนำ
ของกลุ่มจังหวัด

โครงกำรพัฒนำของ	
อปท./ร่วม
อปท.
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5.1 การวางแผนแบบมีความร่วมมือด้านน�้าระดับพื้นที่ (จังหวัดระยอง)

การวางแผนจัดการน�้าในพื้นที่จะเริ่มจากความต้องการของคนในพื้นที่	 หรือเป็นนโยบาย

จากหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง	แต่ควรมีการจัดกระบวนการให้การวางแผนทั้งสอง

ระดบัมคีวามสอดคล้องกนั	มคีวามร่วมมอืกนั	และถ้าจะใช้กระบวนการวางแผนจดัการน�า้ให้สามารถ

สอดคล้องกบัการวางแผนพฒันาจงัหวดัได้	กจ็ะท�าให้เกดิความสอดคล้อง	มีความร่วมมือและเป็น

ระบบมากขึ้น	ในที่นี้จะยกตัวอย่างของกระบวนการที่พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นกรณีศึกษา	

จากการทีโ่ครงการได้พฒันาข้อมลูระดบัพืน้ท่ีในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง	ท�าให้ได้ภาพการพฒันา

แหล่งน�า้ระหว่างพืน้ที	่อบต.	นาตาขวญั	อบต.	บ้านแลง	และ	อบต.	ตะพง	ทีม่ลี�าน�า้คลองนาตาขวญั-

กรณี
ตวัอย่างคณะกรรมกำรแผนพัฒนำและ

งบประมำณในระดับจังหวัด	(ก.บ.จ.)
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รูปที่ 5 กระบวนการวางแผนพัฒนาภายใต้ชุดโครงการ

ที่มา:	 รายงานฉบบัสมบรูณ์	โครงการศนูย์วจิยัระบบการวางแผนจดัการทรพัยากรน�า้เพือ่ความมัน่คงระดบัจงัหวดั 
	 ระยะที่	2	(รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2555)

รวม..
ปริมาณ

จัดทำแผนรายปและแผน 3 ป

จัดทำแผนรายปและแผน 3 ป

จัดทำแผนรายปและแผน 3 ป

อบต.ตะพง

อบต.นาตาขวัญ

อบต.บานแลง

กระตุนใหเกิด
การพัฒนา

โครงการเปน
ระบบแผนที่

แผนพัฒนาชุมน
(แผน 3 ป)

คัดเลือกโครงการพัฒนาดานทรัพยากรน้ำ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

         โครงการพัฒนา
      แหลงน้ำในพื้นที่ 

(สน.ทากะสาว-บานหวย
มะเฟอง)

วิเคราะหความตองการใชน้ำ

และแหลงน้ำตนทุน

ศึกษาความเหมาะสมโครงการ
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการชลประทานระยอง

สชป.9

รวมลงนามบันทึกความเขาใจ 
MOU ชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

รวมลงนามบันทึกความเขาใจ 

MOU ชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

เชื่อมตอชุดโครงการ
กับสวนจัดสรร

งบประมาณในแผน
งบประมาณ อบจ. สั่งการใหกำกับดูแลโครงการ

และยอดงบประมาณ

นายก อบจ.

เปนตัวกลางประสานหารือ
ความเห็นชุดโครงการรวมกัน

ส.อบจ.

จัดทำแผนโครงการและ
งบประมาณประจำป

กองทรัพยากรฯ

ชุดโครงการพัฒนาแหลงน้ำ

ประสานแผนพัฒนา
ชุมชนกับขอมูลการ
ใชน้ำและระบบน้ำ

รวมกันของ 
3 ตำบล

สนับสนุนขอมูลองค
ความรูและตัวกลาง
ประสานเบื้องตน

จัดสรรปริมาณตาม MOU
สนับสนุนน้ำตนทุน
และจัดสรรน้ำใหชุด

โครงการ
กรมชลประทาน

อนุมัติสนับสนุน
ชุดโครงการกับ
งบประมาณ

ตรวจสอบระเบียบและขอกฎหมาย

สำรวจและออกแบบ

กองชาง

จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการ

กองแผนงบประมาณ

MOU
นิติกร

ห้วยมะเฟือง	เป็นระบบน�า้เดยีวกัน	(เรียกว่า	ชดุโครงการ)	โดยระบบ

น�้านี้	 มีน�้าต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากท้ายโครงการชลประทาน

บ้านค่ายฝั่งซ้าย	ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน	แต่เป็นการ

ท�าโครงการโดยแยกกันน�าเสนอแผน	 ท�าให้ไม่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม	 เพราะหากด�าเนินการที่

ต้นน�้าโดยไม่พิจารณาน�้าต้นทุน	และผลกระทบกับพื้นที่

ท้ายน�้าอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง	 ดังนั้นการท�างานจึงมี

ลักษณะเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกัน	 โดยอาศัยข้อมูล

สารสนเทศ	 และการค�านวณความต้องการทรัพยากรน�้า	

เป็นเครือ่งมอืในการหารือ	โดยมข้ัีนตอนและกระบวนการดงัน้ี
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1.	หารือกับ	อบต.ในพื้นที่	เพื่อสร้างความเข้าใจจากแผนที่และการเชื่อมโยงแผน	ขั้นตอน

นีเ้ป็นการหารอืกบัพืน้ทีถ่งึแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัท�าแผนระหว่าง	อบต.	เพ่ือหารือและชีใ้ห้

เห็นถึงความเชื่อมโยงกันเป็นระบบน�้าและเกิดความร่วมกันในการพัฒนาโครงการ

รูปที่ 6 ปรึกษาหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง นาตาขวัญ และตะพง

ที่มา: จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโดยคณะท�างาน

จ่ำเอกบ�ำรุง	จันทร์พิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง

คุณล�ำยอง	ธรรมยิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาตาขวัญ

คุณทวีป	แสงกระจ่ำง
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง			

รูปท่ี 7 ปรกึษาหารอืกบัหวัหน้าฝ่าย
จดัสรรน�า้ฯ โครงการชลประทานระยอง

ที่มา:	จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
							ด้านการจัดสรรน�้าโดยคณะท�างาน

2.	หารอืกบัโครงการชลประทานระยองเพือ่พจิารณา

ความเป็นไปได้ของน�้าต้นทุน	เนื่องจากพื้นที่มีน�้าต้นทุนใน

ช่วงหน้าแล้ง	คือ	น�้าที่ระบายจากท้ายโครงการชลประทาน

บ้านค่ายฝั่งซ้าย	 การน�าแผนที่โครงการและการค�านวณ

ความต้องการน�า้ในพ้ืนทีร่ายเดือนไปหารือกบัทางโครงการ

ชลประทานระยอง	เพื่อรับฟังความความคิดเห็นและความ

เป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากรน�้าส�าหรับพื้นที่

3.	หารือกับ	 อบจ.ระยอง	

ในการ เชื่ อม โยงการพัฒนา

โครงการ	 เนื่องจากการพัฒนา

โครงการเป็นการท�างานร่วมกัน

ระหว่าง	 อบต.ที่ต่างติดปัญหาใน

การที่ต้องด�าเนินโครงการและ 

งบประมาณได้เฉพาะในพื้นที	่

ท�าให้ต้องมีหน่วยงานกลางท�า

รูปที่ 8 ปรึกษาหารือกับรองนายก อบจ. และเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรฯ 
จังหวัดระยอง

ที่มา:	จากการหารือและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคณะท�างาน

หน้าที่ด้านจัดการงบประมาณ	รวมถึงการประสานงานกับโครงการชลประทาน	โดยหน่วยงานที่

เหมาะสมระดับพื้นที่	คือ	อบจ.ระยอง	ที่มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานปกครองระดับพื้นที่โดยตรง
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4.	การท�าบนัทกึความเข้าใจร่วม

กัน	 เป็นขั้นตอนเสริมเพื่อยืนยันความ

เข้าใจร่วมกันระหว่าง	อบจ.	ระยอง	กับ	

อบต.	(นาตาขวัญ	บ้านแลง	และตะพง)	

และโครงการชลประทานระยอง	 เพื่อ

เป ็นข ้อสรุปภายหลังจากการหารือ	 

และแจกแจงหน้าทีค่วามรับผิดชอบของ

หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ

5.	การวางแผนด�าเนินการร่วม	 หลังจากท�าข้อตกลงแล้ว	 ก็มีการพัฒนารูปแบบโครงการ

ในรายละเอยีด	การแบ่งงาน	และงบประมาณรบัผดิชอบในแต่ละส่วน	เร่ิมจากการจดัสรรน�า้เหลอื

จากโครงการชลประทาน	การปรบัปรงุคลองและอาคารบงัคบัน�า้	(โดย	อบจ.	ภายใต้การสนับสนุน

ด้านเทคนิคจากโครงการชลประทาน)	 การจัดเครื่องสูบน�้าและท่อต่อเข้าสู่แหล่งน�้าของชุมชน 

(โดยแต่ละ	อบต.	ที่ระบบผ่าน)	ในพื้นที่รับประโยชน์

รูปที่ 9 การประชุมลงนาม MOU ระหว่าง ชป. และ อปท.

ที่มา:	 การลงนาม	MOU	ชุดโครงการพัฒนาทรัพยากรน�้า	
	 (อบจ.	ระยอง,	2554)

ที่มา: 	 รายงานฉบับสมบรูณ์	โครงการศนูย์วจิยัระบบการวางแผนจดัการทรพัยากรน�า้เพือ่ความมัน่คง	ระดบัจงัหวดั	
ระยะที่	3	(รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	และคณะ,	2557)

รูปที ่10 ระบบน�้า พื้นที่รับประโยชน์ และต�าแหน่งโครงการที่พัฒนา
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5.2  การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขคุณภาพน�้าจังหวัด
นครปฐม
ทางจังหวัดนครปฐม	 ไม่ได้มีปัญหาเรื่องปริมาณน�้า	 แต่กลับมีปัญหาเรื่องของคุณภาพน�้า	

คณุค่าความหมายของน�า้กับความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัน�า้	วถิชีวีติของคนท�าให้คณุภาพน�า้เปลีย่น
ไป	ปัญหาการระบายน�า้และคณุภาพน�า้	ปัญหาน�า้ทีเ่กดิจากการเลีย้งปลาในกระชงั	(การให้อาหาร
ปลามากเกินไป	 ท�าให้เกิดธาตุอาหารตกค้างในล�าคลองเกินค่ามาตรฐาน)	 การหามาตรการให ้
ชาวบ้านรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด	 ซึ่งได้เกิดการตั้งค�าถามว่า	 ถ้าหากใน
อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลุ่มน�้าเปลี่ยนไปจะเป็นอย่างไร	 ซึ่งท�าให้เห็นว่า	 การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และตระหนักเรื่องการจัดการน�้าแก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องจ�าเป็น	 โดยอาจ
จะใช้วิธีการสอดแทรกผ่านหน่วยงานการศึกษา	เป็นต้น

นอกจากนี้ยังใช้การสร้างระบบข้อต่อผ่านกลุ่มเครือข่ายของท้องถิ่นที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
กันประสานกับหน่วยงาน	 (ในรูปแบบ	 MOU	 ความร่วมมือ)	 เพื่อของบประมาณในการด�าเนิน
โครงการ	และข้อต่อกบักรรมการลุม่น�า้จงัหวดัเพือ่ประสานงานสร้างความร่วมมอืด้านความรูค้วาม
สามารถ	และแลกเปลีย่นข้อมลู	การด�าเนนิงาน	ตดิตามและประเมนิผล	ส่วนใหญ่โครงการในแผน
เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าทีป่ลายทาง	เช่น	การก�าจดัผกัตบชวา	การขดุลอกคคูลอง	การสร้าง
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น	แต่ในโครงการนี้	ได้พัฒนาแนวคิดการปลูกผักที่ปลายทาง	เพื่อเป็น
เงื่อนไขการปรับปรุงคุณภาพน�้า	(ด้วยการดักไขมัน)	ที่กลางทาง	และ	(แยกขยะ)	ที่ต้นทางได้ใน

ที่สุด	จากกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ร่วมกัน

5.3 การวางแผนจดัการแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัระบบนิเวศสามน�า้จงัหวดัสมุทรสงคราม 
งานวิจัยประกอบด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ	(ในปีที่	1)	การสร้างการ

มีส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบน	(bottom-up)	ระบบการกระจายน�้า	(ในปีที่	2)	และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านวิชาการในการวางแผน	กระบวนการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่ภาพอนาคต	

รูปที่ 11 การแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าจากปลายทางถึงต้นทาง

ที่มา: การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขคุณภาพน�้า	จังหวัดนครปฐม
		 (ง่ายงาม	ประจวบวัน	และคณะ,	2558)

ต้นทำง

ปลำยทำง

ปลำยทำง

กำรคัดแยกขยะ
ลดได้	100	%

ถังดักไขมัน
ลดได้	30-50	%

แพผัก	ลดได้	5-10	%
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(ในปีที่	 3)	 การด�าเนินงานในพื้นที่ท�าให้ทราบว่า	 ปัญหาการจัดการน�้าไม่ได้อยู่แค่ขอบเขตของ
ท้องที่หรือจังหวัดเท่านั้น	การท�างานในโครงการจะเน้นการพัฒนาคน/ชุมชน	เชื่อมโยงกับหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องในการวางแผน	เชือ่มโยงกับหน่วยงานด้านวชิาการ	สูก่ระบวนการเชือ่มโยงกบัภาพ
อนาคตของจังหวัด	 เพื่อก�าหนดทางเลือกในการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่	 น�าไปสู่การก�าหนด
นโยบายเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่โดยการแบ่งการท�างานออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ข้อมูล	
กายภาพของล�าคลอง	และคุณภาพของดิน-น�้า

การวางผังชุมชน	 จ�าเป็นต้องมีเครื่องมือ	 ข้อมูล	 ในการท�างานด้านการวางแผนให้มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงการบูรณาการตั้งแต่จังหวัด	ท้องถิ่น	และหน่วยงาน	โดยใช้ความรู้ไปสู่
การวางแผนเพื่อตอบสนองภาพอนาคตจังหวัด	โดยใช้ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพล�าน�้า		ลุ่มน�้า	
กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	(หมู่บ้าน	ต�าบล	กรรมการลุ่มน�้า)	และใช้เทคโนโลยี	(Program,	
GPS)	เป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน	มวีทิยากรกระบวนการในการวางแผน	เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เชิงระบบให้ผู้วางแผน/	ผู้ปฏิบัติงาน	ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ	(system	thinking)	การพัฒนามุ่ง
ไปสู่การสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศจังหวัดในการดูแลรักษาหัวใจของการจัดการน�้าใน
พื้นที่	(ล�าคลอง	คูล�าประโดง)	การเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลมาสังเคราะห์ในการจัดท�าแผนที่น�าไป
สู่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นในเชิงงบประมาณ	 เมื่อผ่านขั้นตอนการปฏิบัติจะย้อนกลับมาสู่การสร้าง
การเรียนรู้ข้อมูลจากเครื่องมือ	 ซึ่งคนในชุมชนต้องท�าข้อมูลในเชิงลึกด้วยตนเอง	 และสร้างภาพ
อนาคตได้เองโดยคนในท้องถิ่น	และผู้น�าท้องถิ่นต้องเป็นตัวขับเคลื่อนขบวนการและต้องมีข้อมูล
ต่างๆ	 ท่ีเป็นข้อมูลเฉพาะด้านที่สามารถใช้ในการท�างานร่วมกับนโยบายต่างๆ	 ที่มาจากหลาย
หน่วยงาน	เพื่อใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

การจัดท�าแผนต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	คือ	กระบวนการต้องเอื้อต่อการมีส่วนร่วม	
โดยท�าให้ชาวบ้านรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจวางแผนที่เน้นกระบวนการมี 
ส่วนร่วม	มกีารจดัให้มกีารอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานทัง้ในเชงิเทคนิค	การอบรม

รูปที่ 12 การจัดเก็บข้อมูลและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

ที่มา:  เอกสารน�าเสนอการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมส�าหรับระบบนิเวศสามน�้าจังหวัดสมุทรสงคราม
		 (ชิษนุวัฒน์	มณีศรีข�า	และคณะ,	2558)
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ให้เกิด	การวเิคราะห์เชงิระบบเพ่ือให้เกดิองค์ความรูแ้ก่ชาวบ้าน	และเกดิความเข้าใจในพืน้ทีข่องตน	
และน�ามาจัดการตนเองได้	 สนับสนุนการบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ท�าให้ชาวบ้าน
เกดิความตระหนกัถงึความรูด้ัง้เดมิมาประยกุต์ใช้กบัความรูส้มยัใหม่	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาทัง้ข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่นโดยใช้แผนภาพอนาคตมาปรับปรุง/พัฒนา	 ใช้ในการดูเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และ

ท�าการสานต่อความรู้และความตระหนักสู่ลูกหลาน

5.4 การบริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การท�างานวจิยัในช่วง	3	ปี	สรปุประเดน็ได้	คอื	1)	เรือ่งคน	2)	การสร้างศกัยภาพ	(capacity	

building)	3)	เครือ่งมอื	และ	4)	ฝายมชีวีติ	ซึง่ให้ความส�าคญักบัคนในชมุชน	เพราะคนเหล่าน้ีมีส่วน
ได้ส่วนเสยีในการจดัการน�า้	ชมุชนต้องสามารถจดัการตนเองได้	มหาวทิยาลยัจะมกีารใช้สารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการจัดการ	 การสร้างความเข้าใจ	 คือ	 ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจภายใต้
กระบวนการมส่ีวนร่วม	ข้อมลูสามารถส่งมอบความรูเ้ก่ียวกบัสารสนเทศและการเตือนภยั	(น�า้ท่วม)	
ให้แก่ท้องถิน่ได้	มกีารจดัท�าระบบประปาหมูบ้่าน	 โดยทีพ่ึ่งพาแหล่งน�า้ในพ้ืนทีต่นเอง	 มีการจดัท�า
ฐานข้อมลูโดยการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง	ฝายมชีวีติ	ควรสร้างการมส่ีวนร่วมชมุชนและตอบโจทย์ด้าน
การขาดแคลนน�า้	การจดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการ	(เพ่ือลดความซ�า้ซ้อนของโครงการ)	และ
การจดัท�าดชันวีกิฤต	ในกรณนี�า้ท่วม	น�า้แล้ง	เพือ่ประกอบการตัดสินใจในการจดัสรรน�า้	ความร่วม

มือในการแก้ไขปัญหาน�้าประปาไม่พอใน	 อบต.	 การส่งเสริมฝายมีชีวิต	 เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าแล้ง	 

การใช้ข้อมลูสารสนเทศเพือ่เตอืนภยัน�า้ท่วม	เป็นตวัอย่างของการประยกุต์ใช้กระบวนการใช้ความรู้	

และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 13 กระบวนการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น

ที่มา: 	 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมส�าหรับระบบนิเวศสามน�้าจังหวัดสมุทรสงคราม	
	 (ชิษนุวัฒน์	มณีศรีข�า	และคณะ,	2558)
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ในการท�างานภายใต้โครงการวิจัย	 ได้บทเรียนที่ส�าคัญ	 คือ	 การท�าความเข้าใจพื้นที่ใน 

มมุมองของพ้ืนท่ี	และน�าเหตผุลทางวชิาการไปสนบัสนนุ	หรอืให้ความคดิเหน็ในมมุมอง

ที่ยังขาดการสนับสนุน	 โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเนื่องจากกิจกรรมในพื้นที่	 บ่อยครั้งก�าหนดโดย

ความรู้สึกท่ีพื้นท่ีสัมผัสได้ในระยะสั้น	 บ่อยครั้งลืมพิจารณาถึงรากฐาน	 หรือสาเหตุที่เกี่ยวเน่ือง

ท�าให้การแก้ไขปัญหาเป็นเพียงเหตุการณ์	 มากกว่าการวางแผนเป็นภาพรวม	 เป็นระยะกลางถึง

ระยะยาว	

บทเรยีน
ทีไ่ด้
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การด�าเนนิการในแต่ละพืน้ท่ีด้วยปัจจยัของปัญหา	ความพร้อม	ทรพัยากร	และแนวนโยบาย	

โดยมกีารเลอืกปัญหาทีแ่ตกต่างกนั	ทีเ่กีย่วโยงกบัน�า้	เช่น	จงัหวดันครปฐม	เป็นเรือ่งน�า้กบัคณุภาพ

น�้า	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 เป็นเรื่องน�้ากับล�าประโดง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นเรื่องน�้ากับ 

การขาดน�้า	น�้าท่วม	ก็มีวิธีการ	รูปแบบ	แตกต่างตามภูมิปัญญา	ประสบการณ์	ในแต่ละพื้นที่	แต่

ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมลู	 กระบวนการในการวเิคราะห์วางแผนร่วม	 การสร้างกลไกการเชือ่มโยง

หาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 สามารถน�ามาใช้ได้ในแต่ละพ้ืนที่	 (ซึ่งผลและความเร็ว 

จะแตกต่างกันไปด้วยเงื่อนไขแต่ละพื้นที่อีกเช่นกัน)	

ผลที่ได้ต่อชุมชน	คือ	การเรียนรู้สภาพปัญหาของตนจากข้อมูล	การหาทางออกเชิงระบบ	

โดยมีข้อมูลวิชาการช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหา	 หรือช่วยในการเขียนโครงการขอความ 

ช่วยเหลือหน่วยงานระดับบนต่อไป	สามารถแก้ไขปัญหาจากความรู้ตนเองได้	ทางด้านพี่เลี้ยงได้

เรียนรู้	 และสามารถพัฒนากระบวนการช่วยเหลือให้เหมาะสม	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 

รับปัญหาและข้อเสนอได้อย่างมีเนื้อหามากขึ้น	สามารถช่วยการวางแผนและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของความส�าเร็จและล้มเหลวในระยะต้นจะอยู่ที่ความตั้งใจ	 และความอดทน

ต่อการแก้ปัญหาของชมุชน	เสรมิด้วยข้อมลูวชิาการจากภายนอก	และความร่วมมอื	และเข้าใจจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แต่ในระยะต่อไป	เมื่อเป็นระบบและมีโครงสร้างพื้นฐาน	การอบรมที่ดีแล้ว

ก็จะสามารถด�าเนินการตามบทบาทของหน่วยงาน	และขั้นตอนทางราชการได้

แนวคดิดงักล่าวได้มกีารพฒันาต่อจากหน่วยงาน	ดูได้จากโครงการรวบรวมข้อมูลแหล่งน�า้

ด้วยระบบ	GPS	และการสัมมนาของประชาคมที่เสนอการแก้ไขปัญหาน�้าของพื้นที่	 เพื่อรวบรวม

ส่งให้กับจังหวัดของกรมทรัพยากรน�้าที่มีด�าเนินการแล้วในปีงบประมาณ	 2556	 และมีนโยบาย

ในการสนับสนุนการด�าเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด	 ของหน่วยงานด้านน�้า

จากส่วนกลางในอนาคต
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