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บทคัดย่อ 

การศกึษาการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนาม มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาบทเรียนการจดัการทรัพยากร
น า้ของชมุชนแพรกหนามแดง เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการถอดบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชน เก็บข้อมลู
โดยการสมัมนาเจาะกลุ่มผู้น า ประชาชน และเจ้าหน้าที่ การจัดเวทีพูดคุย การส ารวจศึกษาสภาพพืน้ที่ด้วยการบนัทึก
กิจกรรมการจัดการน า้ของชุมชนและการบนัทึกการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน โดยใช้แบบบนัทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ การศกึษาความเป็นเหตแุละผล และการวิเคราะห์ SWOT 

ผลการศกึษา พบวา่ การบริหารจดัการใช้หลกัการการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีเป็นฐาน ใช้การวิจยัชมุชนเป็น
ตวัก าหนดทิศทางในการพัฒนา มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเดิม มีการจัดการโดยกลุ่มและ
ขณะเดียวกันมีการเช่ือมโยงการท างานร่วมกบักลุ่มภาคีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกชุมชน ยึดหลกัการจดัการแบบ
บรูณาการตามภมูินิเวศ โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารทัง้เชิงโครงสร้าง เชิงสงัคม และเชิงเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคัญ: การจดัการทรัพยากรน า้โดยชมุชน 
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Abstract 

 

The objective of this research was to study lessons learned from community water 

resources management by the people of Phraek Nam Daeng Community. The research used 

the qualitative research methods of a discussion group forum, a learning seminar with 

community members, leaders and local officials, an area survey with record-taking of water 

management activities, and interviews with community leaders using a data recording form. 

Data analysis was done using qualitative research methods consisting of typological analysis, 

comparative analysis, relationship analysis, cause and effect analysis, and SWOT analysis. 

 

The results showed that water resource management was based primarily on the 

principle of stakeholder participation. Community research was used to give direction to 

development efforts. People in the community kept learning continuously. They applied 

local wisdom. Management was done by a group effort, and the community also worked in 

connection with a network of allies from within and outside the community. Water resource 

management was based on an integrated ecological model, utilizing structural, social and 

economic management tools. 

 

Keywords: community water resource management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเร่งพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาตซิึง่มีอยูจ่ ากดัอยา่งฟุ่ มเฟือย 
ขาดจิตส านึก และเกินความสามารถท่ีทรัพยากรจะฟืน้ฟตูวัเองได้ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จงึเกิดขึน้ตามมา  ด้านทรัพยากรน า้ก็เชน่กนั พบวา่ การบริหารจดัการท่ีไมเ่หมาะสมในภาวะปัจจบุนั ท าให้
ทรัพยากรน า้ไม่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุยชาติและสร้างความสมดลุตอ่ระบบนิเวศทัง้
ในเชิงปริมาณและคณุภาพได้อยา่งยัง่ยืน บทเรียนการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมี
หลายชมุชนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กบัชมุชน หรือหน่วยงานน าไปประยกุต์
หรือปรับใช้ให้เหมาะกบับริบทของของตนเอง    

ชมุชนแพรกหนามแดงก็เป็นอีกชมุชนหนึ่งท่ีมีบทเรียนท่ีดีท่ีน่าสนใจ เคยประสบกบัปัญหาเก่ียวกบั
น า้เสีย ความขดัแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนผู้ ใช้น า้ และการช่วงชิงการใช้น า้ของภาคส่วนต่างๆแล้ว 
ยงัมีปัญหาในด้านการบริหารจดัการ แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ด้วยดี โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มีการร่วมมือทัง้จากสมาชิกภายในชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอก มีการจดัการท่ีอยู่บนฐานของ
การมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น การเรียนรู้ การวิจยั การส่ือสาร  

โครงการวิจยัครัง้นีจ้ึงมีขึน้เพ่ือศกึษาการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง จึง
อาจถกูประยกุต์ใช้เป็นต้นแบบของการจดัการทรัพยากรน า้และสามารถน าไปขยายผลสูลุ่ม่น า้อ่ืนๆตอ่ไป  
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษาบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง 

 

นิยามศัพท์ 

 การจดัการทรัพยากรน า้ เป็นกระบวนการวางแผน การจดัองค์กร การใช้ภาวะผู้น า โดยมี
กระบวนการควบคมุเพ่ือให้ทกุคนได้รับผลประโยชน์ในการบริหารจดัการน า้ 

 การจดัการทรัพยากรน า้โดยชมุชน เป็นกระบวนการบริหารจดัการน า้โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม
ของชมุชนเพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะภาคสว่นในการจดัการทรัพยากรน า้ 
2) แนวทางในการจดัการทรัพยากรน า้ส าหรับประยกุต์ใช้ในชมุชนอ่ืน 
3) ชมุชนมีน า้ใช้อยา่งยัง่ยืนและเสมอภาค 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการถอดบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชน
แพรกหนามแดง เน่ืองจาก 

1) เป็นพืน้ท่ีประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา 

2) เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ    

3) เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแก้ไขปัญหา  

4) การให้ความร่วมมือของสมาชิกในชมุชน/จิตอาสา 

5) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

6) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่ กลไกการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 

7) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการประสานงานกบัหนว่ยงาน/ภาคีหรือเครือขา่ยตา่งๆ ได้ 

 เคร่ืองมือ คือแบบบนัทกึข้อมลู มีประเดน็เก่ียวกบั  
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1) บริบทของพืน้ท่ี 

2) สถานการณ์ปัญหาเดมิ และผลกระทบ 

3) รูปแบบ วิธีการจดัการแก้ไขปัญหา  และการมีสว่นร่วมของชมุชน 

4)  นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนรัุกษ์การใช้ประโยชน์  

5) กลไกการบริหารจดัการของชมุชน (กลุม่ องค์กร)และบทบาทของหน่วยงานภาคี   

6)  การเรียนรู้ของชมุชน ระบบข้อมลูและการเตือนภยั การรณรงค์ 

7) เคร่ืองมือส าหรับบริหารจัดการ เช่น การประเมินทรัพยากรน า้ แผนจัดการการ

บริหารจดัการอปุสงและอปุทาน การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

8) ผลการด าเนินงาน ผลการเปล่ียนแปลงจากการจดัการน า้ของชมุชน 

9)  อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไข 

10) ปัจจยัตอ่ความส าเร็จ 

11) ความคิดเห็นของเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าน า้ ค่าบริการ 

สิ่งจงูใจให้ใช้น า้อยา่งประหยดั และการจดัการน า้เชิงพาณิชย์ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ย 

  การเก็บข้อมูล โดยการสมัมนาเจาะกลุ่มผู้น า ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี โดยการจดัเวทีพูดคยุ 

การส ารวจศึกษาสภาพพืน้ท่ีด้วยการบนัทึกกิจกรรมการจดัการน า้ของชมุชนและการบนัทึกการสมัภาษณ์

ผู้น าชมุชน 

      การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ การศกึษาความ

เป็นเหตแุละผล และการวิเคราะห์ SWOT  
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

1. ความเป็นมาและบริบทของพืน้ท่ี พืน้ท่ีตัง้ของต าบลแพรกหนามแดง ในอดีตนัน้เคยเป็นพืน้ท่ี
ทะเลตมมาก่อน และชายทะเลนัน้พบว่าอยู่ท่ีประมาณหวัเขาจีน-เขาอีโก้ และเมืองคบูวั ตวัเขาย่ีสารและ
เขาตะเคราเป็นเกาะเล็กๆอยูช่ายฝ่ังทะเล ตามหลกัฐานทางโบราณคดีการตัง้ถ่ินฐานของคนโบราณ บริเวณ
รอบพืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดงมีคนหลายภาษาและหลายเชือ้ชาติมาก ท่ีมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ เช่น คนจีนจะ
พบว่าอพยพมาก็จะตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามเมืองปากแม่น า้หรือตามแนวชายทะเล เช่น ชุมชนต าบลบางตะบูน 
ชมุชนเขาย่ีสาร ชมุชนคลองโคนและปากแม่น า้แมก่ลอง ส่วนชมุชนชาวมอญก็พบได้ในชมุชนคลองมอบลดั
และชมุชนบางจะเกร็ง ส่วนชมุชนเขาย้อยและชมุชนหวัเขาจีนก็จะพบวา่เป็นชมุชนลาวโซ่งหรือไทยทรงด า 
และทางแถบอ าเภอปากทอ่ก็จะพบวา่มีชมุชนเขมรลาวเดมิหรือเขมรไทยเดมิ 

ในอดีตต าบลแพรกหนามแดงนัน้เป็นเส้นทางเดินทางผ่าน ของชมุชนต าบลบางตะบูนและชุมชน
เขาย่ีสารชาวบ้านก็ได้น าเอาอาหารทะเลไปแลกเปล่ียนกันกบัข้าวสารและอาหารป่า กับชมุชนหวัเขาจีน -
เขาอีโก้และชมุชนปากท่อ ล าคลองท่ีชาวบ้านใช้ในอดีตคือคลองขดุย่ีสารเก่า คลองแพรกหนามแดง คลอง
ผีหลอก คลองห้วยโรง เป็นต้น 

ค าว่า “แพรกหนามแดง” นัน้จากค าบอกเล่าของผู้สงูอายพุบว่าแพรกหนามแดงนัน้ หมายถึง ล าน า้
เชน่ ล าราง ล าประโดง ล าแพรก ล าคลอง สว่นค าวา่แพรกหนามแดงนัน้น่าจะมาจากน า้ในล าแพรกนัน้เป็น
สีแดงหรือในล าแพรกนัน้มีต้นหนามแดงขึน้มา ก็เป็นได้ทัง้สองแนวทางและแต่เดิมในอดีตต าบลแพรก
หนามแดงและต าบลย่ีสารเป็นต าบลเดียวกัน ช่ือว่าต าบลย่ีสารแพรกหนามแดง จากหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์พบว่าชุมชนย่ีสารหลงัจากท่ีมีการอยู่อาศยัในระยะแรกแบบเบาบางแล้ว การอยู่อาศยัท่ีมี
ความหนาแน่นหลากหลายและรุ่งเรืองสูงสุดน่าจะอยู่ในช่วงต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐-พ.ศ. ๒๒๐๐ 
จากการพัฒนาโดยรอบๆ บริเวณของต าบลแพรกหนามแดงนัน้จะพบว่าวดัวังมะนาวได้สร้างและได้รับ
วิสงุคามสีมาในปี พ.ศ.๒๓๖๕หรือเม่ือ๑๘๗ปีมาแล้ว วดัห้วยโรงได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๖๒ หรือ
เม่ือ ๙๐ ปีมาแล้ว ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ- เพชรบุรีก่อสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๖ หรือเม่ือ ๑๐๖ ปี
มาแล้ว และวดัพระสธีุวงศ์หรือวดัคริสต์ ในคลองขดุก านนัสมบรูณ์ได้ก่อสร้างเม่ือปีค.ศ.๑๘๒๕ หรือปี พ.ศ.
๒๔๖๘เม่ือประมาณ ๘๔ ปีมาแล้ว และวดัเจริญรัตนารามของเราได้ก่อตัง้มาในปีพ.ศ. ๒๔๗๒หรือเม่ือ ๘๐ 
ปีมาแล้ว และมีรายนามเจ้าอาวาสตัง้แต่รูปแรกจนถึงปัจจุบันจ านวน ๑๘ รูปและจากค าบอกเล่าของ
ผู้สงูอายใุนต าบลแพรกหนามแดงเท่าท่ีสืบทราบได้นัน้ มีก านนัปกครองมาถึง ๗ คนคือ ๑.ก านนัขีด ณ บาง
ช้าง ๒.ก านนัอิว้ เวชกิจ ๓. ก านันสละ ไพบูลย์ ๔.ก านันพร ไล้สกุล ๕.ก านนัซ้วน ขุนนุช ๖.ก านนัละม่อม 
ระย้าอินทร์และ ๗. ก านนัทรงพล ธัมมงั คนปัจจุบนั และต าบลย่ีสารก็ได้แยกออกจากต าบลแพรกหนาม
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แดงเม่ือประมาณ ๗๐ ปีมาแล้วในสมยัก านนัอิว้ เวชกิจ เป็นเพราะต าบลย่ีสารกบัแพรกหนามแดง ๒ ต าบล
รวมกนั มีท่ีดินเท่ากบัคร่ึงหนึ่งของอ าเภออมัพวา ส่วนต าบลย่ีสารก็ได้ตัง้ก านนัขึน้มาใหม่และก านนัคนแรก
ของต าบลย่ีสารคือ ก านนัจินดา พยนต์ยิม้ หรือก านนัจีน ๒.ก านนัอ านวย เวชกิจ ๓.ก านนัอนนัต์ พยนต์ยิม้ 
๔.ก านนัพิศาล พยนต์ยิม้ คนปัจจบุนั  

ต าบลแพรกหนามแดง มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มดินเหนียวมีความลาดเอียง โดยทิศเหนือจะสูง
กว่าทิศใต้และทิศตะวนัตกจะสูงกว่าทิศตะวนัออก มีล าคลองเช่ือมโยง ๓๖ ล าคลองจึงมีการไหลเวียนของ
น า้ขึน้ลงตลอดทัง้ปี น า้ในล าคลองไหลใสสะอาด หน้าฝนก็มีน า้หลากท่ีพดัพาปุ๋ ยธรรมชาตมิาท าให้ดินอดุม
สมบรูณ์ “น า้มาปลากินมด น า้ลดมดกินปลา” ชาวบ้านสว่นใหญ่จงึมกัตัง้บ้านเรือนอยู่ริมฝ่ังล าคลอง เพ่ือใช้
น า้ในการอปุโภค บริโภคเป็นการประกอบอาชีพต้องพึง่พาสายน า้เป็นหลกั 

ในอดีตคนส่วนใหญ่ท าข้าวนาปีและท าสวนมะพร้าว ชว่งฤดฝูนท่ีมีน า้หลากจะมีน า้จืดปริมาณมาก
ก็จะท านาข้าว ส่วนพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลกูก็จะใช้พนัธุ์ข้าวพืน้เมืองคือข้าวเหลืองประทิวหรือเหลือง
รอดหนี ้เพราะข้าวพนัธุ์นีมี้คณุสมบตัดีิในการหนีน า้เพราะมีล าต้นสงูและสนองตอ่ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นอย่างมาก 
สว่นฤดแูล้งน า้จืดมีน้อยก็จะหยดุท านา บางส่วนก็มีการปลกูมะพร้าวร่วมกบัการท านาในร่องสวนและเลีย้ง
สตัว์ 

ประเทศไทยในอดีตมีท่ีดินว่างเปล่าเป็นจ านวนมากเพราะจ านวนประชากรมีน้อยท่ีดินไม่มีราคา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจท่ีจะจบัจองท่ีดิน ชาวบ้านบางคนเอาท่ีดินของตนเอง ๑๐-๒๐ ไร่ แลกกับววั ๑ 
ตวั รัฐบาลสมยันัน้มีนโยบายให้จบัจองท่ีดินท ากินท่ีแพรกหนามแดงแตไ่ม่มีชาวบ้านสนใจ แตน่ายกิมเลีย้ง 
วงัตาล หรือหลวงสิทธ์ิเทพการ ได้มาจบัจองท่ีดินในต าบลแพรกหนามแดงไว้หลายพนัไร่ ครอบคลุมพืน้ท่ี
จงัหวดัราชบรีุและสมทุรสงคราม แตพื่น้ท่ีต าบลแพรกหนามแดงและย่ีสารเป็นพืน้ท่ีน า้ขึน้ลงจากทะเล จึงมี
พนัธุ์ไม้ป่าชายเลนเป็นจ านวนมากเช่นไม้โกงกาง นายกิมเลีย้ง วงัตาล จึงได้เกณฑ์คนจากพืน้ท่ีอ่ืนจ้างให้
ตดัไม่โกงกาง ท าฟืนส่งขายให้กบัการรถไฟ ท่ีวิ่งไปภาคใต้เพราะรถไฟสมยันัน้เป็นรถจกัรไอน า้ นายกิมเลีย้ง 
วงัตาล ได้จดัตัง้กองงานมีการขุดคลองขึน้มาใหม่อีกหลายคลองด้วยแรงงานคนและภูมิปัญญาเช่นคลอง
กองเจ็ด คลองทางควาย สาเหตท่ีุช่ือคลองทางควายนัน้ก็เพราะในสมัยอดีตยงัไม่มีการสร้างเข่ือนท่ีเมือง
กาญจนบุรีจะมีน า้หลากมาทุกปี ชาวบ้านสมยันัน้ใช้ล าคลองเป็นหลกัจึงได้น าววัควายเดินลุยล่องทางน า้  
ด้วยจ านวนวัวควายหลายร้อยตวัท าให้ล่องทางน า้มีขนาดกว้างเป็นล าคลองในปัจจุบัน หลังจากตดัไม้
โกงกางหมด นายกิมเลีย้ง วงัตาล ก็ได้ขดุคนักัน้น า้เค็มขึน้มาเพ่ือป้องกนัน า้เค็ม พร้อมท าท านบดินตามล า
คลองตา่งๆไว้หลายแห่งเพ่ือกัน้น า้เค็มไม่ให้เข้าไปในนาได้ แตช่าวบ้านก็ยงัใช้เรือแพสญัจรได้โดยการเข็น
เรือแพข้ามท านบดิน ขณะเดียวกนัก็มีการสร้างท านบอ่ืนอีกตามมาอย่าง “ท านบผู้ ใหญ่นิด ท านบตาพรม” 
สว่นหนึ่งก็มีชาวบ้านมาชว่ยกนัดแูลท านบผลดัเปล่ียนเวรยามเฝ้าท านบ และช่วยกนัขดุดินส่งกนัเป็นทอดๆ 
เพ่ือซอ่มแซมสว่นท่ีช ารุดโดยเร่ียไรเงินจากแมค้่าท่ีผา่นท านบเป็นคา่เบีย้เลีย้งในการเฝ้าเวรยาม 
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กรณีน า้เค็มรุกหนักหรือน า้เช่ียวก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการในการซือ้ไม้กระดานกัน้
ท านบ นอกจากนีย้งัมีการเปิดปิดท านบเป็นช่วงๆ ให้เป็นไปตามวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
กลา่วคือทกุคนจะชว่ยกนัพงัท านบดินในเวลาท่ีน า้เหนือไหลหลากเพ่ือเปิดทางให้น า้ไหลออกสูท่ะเล และจะ
มาช่วยกันปิดใหม่เม่ือเวลาน า้ลดเพ่ือป้องกันน า้เค็มรุก ไม่เว้นแม้แต่นายอ าเภอ “นายอ าเภอสุดใจ เลขา
คณิต” ท่ีไปลอยคออุ้มดินมาท าท านบ ส่วนชาวบ้านใครมีเรือก็เอาเรือไป ใครไม่มีเรือก็เดินไป ช่วยกันเปิด
เม่ือน า้มา ชว่ยกนัปิดเม่ือน า้ลด แสดงถึงความร่วมมือท่ีนา่ประทบัใจยิ่งนกั 

สภาพทั่วไป ชุมชนแพรกหนามแดง ตัง้อยู่ ท่ี ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม  

   ทิศเหนือ ตดิตอ่ต าบลวดัประดูแ่ละต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ทิศตะวนัตก   ติดตอ่ต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ และต าบลวนัดาวอ าเภอปาก

ทอ่ จงัหวดัราชบรีุ 
    ทิศตะวนัออก และทิศใต้ ตดิตอ่ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม   
    ภูมิประเทศ ต าบลแพรกหนามแดง  เป็นพืน้ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล  มีแม่น า้ล าคลองกระจายทัว่

พืน้ท่ีท าให้เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลีย้งสตัว์น า้   
 

 
ภาพแสดงท่ีตั้งต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

  
                   จ านวนหมู่บ้าน ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ต าบลแพรกหนามแดง มีจ านวน

หมูบ้่าน  6  หมูบ้่าน  และมีจ านวนบ้าน  931  หลงั  ประชากรมีจ านวนทัง้สิน้  3,827 คน  ประกอบด้วย  
               หมูท่ี่ 1   บ้านคลองขดุเล็ก            จ านวน  211  หลงั จ านวน 979  คน 
               หมูท่ี่ 2   บ้านคลองสะพานหนั    จ านวน  137  หลงั จ านวน 584  คน 
               หมูท่ี่ 3   บ้านรัว้                         จ านวน  115  หลงั จ านวน 533  คน 
               หมูท่ี่ 4   บ้านแพรกหนามแดง     จ านวน  198  หลงั จ านวน 739  คน 
               หมูท่ี่ 5   บ้านคลองขดุสมบรูณ์    จ านวน   92  หลงั จ านวน 398  คน 
               หมูท่ี่  6   บ้านคลองผีหลอก         จ านวน  178  หลงั จ านวน 594  คน 



 

48 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

 

  สภาพทางเศรษฐกิจ 
    1) อาชีพ ประชาชนต าบลแพรกหนามแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น 

ท าสวนผกั พริก ท านา  และประกอบอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ปลาสลิด)  
    2) หนว่ยธุรกิจ ประกอบด้วยประเภทตา่งๆ ดงันี ้

(1)  ป๊ัมน า้มนั  จ านวน  2  แห่ง ได้แก่ ป๊ัมบางจาก  พี.อาร์.แพรกหนามแดง  (หมู่ท่ี 6  
ต าบลแพรกหนามแดง) ปัม้น า้มนั  (หมูท่ี่ 6  ต าบลแพรกหนามแดง) 

(2)  ร้านค้าทัว่ไป จ านวน  32  แหง่  
(3) โรงงานอตุสาหกรรม  จ านวน 8 แหง่  ได้แก่ 

- บริษัทสมานทองพาณิชย์ จ ากดั  
- หจก.เอกสยามเม็ททลัเวิร์คส์  
- บริษัทไทยสแตนดาร์ดสเตนเลส จ ากดั  
- บริษัทไทยเฟิร์ส คาสติง้ จ ากดั  
- บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์  
- บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชัน่ จ ากดั  
- บริษัทเอเซียตคิ อตุสาหกรรมเกษตร จ ากดั  
- บริษัทมิลลิ่ง เม็ททอลอินดสัเตรียล จ ากดั  

        สภาพสงัคม  หอกระจายขา่วไร้สายตามจดุตา่งๆของชมุชน จ านวน 13  แหง่ ได้แก่  
  หมูท่ี่  1                                      จ านวน  2  แหง่ 
  หมูท่ี่  2                                      จ านวน  1  แหง่ 
  หมูท่ี่  3                                        จ านวน  1  แหง่ 
  หมูท่ี่  4                                        จ านวน  3  แหง่ 
  หมูท่ี่  5                                        จ านวน  2  แหง่ 
  หมูท่ี่  6                                        จ านวน  3  แหง่ 
  ท่ีท าการ อบต.แพรกหนามแดง    จ านวน  1  แหง่  

 
        สภาพแวดล้อม  แหลง่น า้ธรรมชาตไิด้แก่ล าคลองมี 48 แหง่แยกตามหมูบ้่าน ดงันี ้
   1) หมูท่ี่ 1 บ้านคลองขดุเล็ก จ านวน 8 แหง่ ได้แก่ 

(1) คลองขดุเล็ก มีความยาว      3.300  กม. 
(2) คลองขดุสมบรูณ์ มีความยาว     2.300  กม. 
(3) คลองตาผอ่ง มีความยาว     1.550  กม. 
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(4) คลองตามกั มีความยาว     2.000  กม. 
(5) คลองตาเลย มีความยาว    2.200  กม. 
(6) คลองตาสิน มีความยาว     1.500  กม. 
(7) คลองปลายบางแค มีความยาว    0.650  กม. 
(8) คลองตาอ ่า มีความยาว     1.400  กม.  
 

         2) หมูท่ี่ 4 บ้านแพรกหนามแดง จ านวน 16 แหง่ ได้แก่ 
(1) คลองแพรกหนามแดง มีความยาว  3.200  กม. 
(2) คลองลางโพธ์ิ มีความยาว   1.400  กม. 
(3) คลองต้นนุน่ มีความยาว     1.000  กม. 
(4) คลองใหม ่ มีความยาว     0.820  กม. 
(5) คลองววั มีความยาว      1.500  กม. 
(6) คลองโพธ์ิ มีความยาว     2.200  กม. 
(7) คลองตรง มีความยาว    0.620  กม. 
(8) คลองสมังา มีความยาว     1.000  กม.      
(9) คลองรางทบัแถบ มีความยาว   3.060  กม.               
(10) คลองตาแพร มีความยาว   0.530 กม. 
(11) คลองมอญ มีความยาว     1.300  กม.               
(12) คลองตาเรือง มีความยาว          1.000  กม. 
(13) คลองยายปราง มีความยาว         0.740  กม. 
(14) คลองแพรกบอ่ตานา มีความยาว   1.400  กม. 
(15) คลองแพรกลกึ มีความยาว          1.300  กม. 
(16) คลองแพรกหวายลิง มีความยาว    2.290  กม. 

3) แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้  
(1) ประปาสว่นภมูิภาคผา่นทกุหมูบ้่านแตย่งัไมค่รอบคลมุทกุครัวเรือน  
(2) ประปาหมูบ้่าน 3 แหง่ (หมูท่ี่ 1 และหมูท่ี่ 6 2 แหง่)  
(3) ฝายน า้ล้น 1 แหง่ (หมูท่ี่ 4) 
(4) ทรัพยากรน า้ธรรมชาตใินพืน้ท่ี มีล าคลอง  47 แหง่    
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      4) มวลชนจดัตัง้/องค์กรจดัตัง้  
(1)  ลกูเสือชาวบ้าน  2  รุ่น จ านวน  160  คน  

         (2)  อสม. จ านวน  36 คน  
         (3)  กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้  จ านวน  400  คน  
         (4)  อปพร. จ านวน  44    คน 
         (5)  สหกรณ์ผู้ เพาะเลีย้งปลาสลิดต าบลแพรกหนามแดง จ านวน 175  คน 

2. สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบ 
    2.1 ปัญหาน า้เน่าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม เกิดน า้เน่าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม และเกิด

กรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการรวมกลุ่มจ านวน 47 คน ฟ้องโรงงาน
อุตสาหกรรมในปี 2542 โดยประชาชน 44 คน รวบรวมเงินร่วมกัน ปรึกษาสภาทนายความ และได้เข้าสู่
ระบบการไกลเกล่ียโดยโรงงานยอมชดใช้คา่เสียหายให้กบัชาวบ้านท่ีได้รับความเสียหาย  

    2.2 ปัญหาการใช้น า้ เม่ือมีการท าบานประตูแบบปิดตาย ซึ่งน า้เสียจากการย้ายฐานการผลิต
สารจาก จ. นครปฐม มาท่ี อ. ปากชอ่ง และ อ. จอมบงึ จ.ราชบรีุ ทัง้หมดจะระบายลงสูค่ลองระบายน า้ของ
โครงการชลประทานฝ่ังขวาและไหลลงคลองประดู่ ร่วมกับมลพิษจากฟาร์มสุกร ท่ีตกจมก้นคลองและ
แม่น า้ท าให้เม่ือเปิดประตรูะบายน า้มลพิษกระจายลงสู่ท้ายน า้ท าให้สตัว์น า้ท้ายประตเูสียชืวิตจากการขาด
ออกซิเจน      

   2.3 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท่ีใช้น า้จืดและชุมชนท่ีใช้น า้เค็มและน า้กร่อย กรม
ชลประทานได้สร้างเข่ือนและท าบานประตูน า้แบบปิด ท าให้เกิดการแบ่งเขตระหว่างน า้จืดและน า้เค็ม 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนวิถีชีวิตของชุมชนแพรกหนามแดงซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีอยู่กับระบบ 3 น า้มาก่อน คือ น า้จืด
น า้เค็ม และน า้กร่อยและท าให้น า้ไม่ไหลเวียนก่อให้เกิดปัญหาน า้เน่าเสีย นอกจากนีก้ารปิดเปิดประตขูอง
ชลประทานเพ่ือระบายน า้ไม่ได้มีการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าท าให้น า้จืดไหลลงสู่นากุ้ งท่ีต้องใช้
น า้กร่อย ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งชมุชนท่ีใช้น า้จืดและชมุชนท่ีใช้น า้เค็ม ซึง่ชมุชนท่ีใช้น า้จืดต้องการ
ให้มีการระบายน า้ออกหลังจากท่ีใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรแล้ว ส่วนชุมชนน า้เค็มและน า้กร่อย ไม่
ต้องการน า้จืดเน่ืองจากน า้ท่ีปลอ่ยออกมาเป็นน า้เนา่เสียและเป็นน า้จืด ซึง่จะมีผลกบันากุ้ง และสิ่งมีชีวิตใน
คลอง เชน่ ลกูป ูลกูปลาตายเป็นจ านวนมาก จงึเกิดความขดัแย้งระหวา่งชมุชน 2 กลุม่  

    2.4 ปัญหาการสร้างถนนของภาครัฐ มีการสร้างสะพานเช่ือมถนนท าให้ตอม่อสะพานซึง่มีขนาด
ใหญ่และจ านวนมากขวางทางเดินของน า้ เศษตะกอนดินและพืชโดยเฉพาะกอไผ่เข้าไปติดตอม่อจึง
ขวางทางน า้ท าให้น า้ท่ีเคยไหลเวียน ไมส่ามารถไหลเวียนได้อยา่งสะดวก 

3. รูปแบบ วิธีการจดัการแก้ไขปัญหาและการมีสว่นร่วมของชมุชน 
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    3.1 การใช้กระบวนการกลุ่ม มีการรวมกลุ่มชมุชนท่ีมีปัญหาเกิดการรวมกลุ่มคยุกนัอย่างไม่เป็น
ทางการ และมีเวทีพูดคยุแลกเปล่ียนในกลุ่มย่อยๆ น าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเช่น การรวมกลุ่มกนัฟ้อง
โรงงานอตุสาหกรรมท่ีปลอ่ยน า้เสีย 

     3.2 การใช้กระบวนการวิจัย  เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยชุมชนท่ีมีข้อขัดแย้ง โดยมีการ
พูดคยุแลกเปล่ียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือลดความขดัแย้ง มีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.)  เข้ามาสนบัสนนุการท างานวิจยั ซึง่มีวิธีการด าเนินการดงันี ้ 

1) จดัเวทีประชาคม เพ่ือพบปะพดูคยุซึง่ในแตล่ะเวทีมีลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้  
(1) โดยในเวทีแรกๆ ได้พูดคุยกันเก่ียวกับวิถีชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอยู่ร่วมกัน

ของคนในชมุชน 3 น า้มากกวา่การพดูคยุในเร่ืองประเดน็ปัญหา 
(2) มีการจดักลุม่สนทนาตามความสนใจและจริตของกลุม่ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม 
(3) มีการจดัเวทียอ่ย และหมนุเวียนไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ  
(4) ให้ความส าคญักับสมาชิกท่ีเข้าร่วม ทุกความคิดเห็นมีความส าคญั และคนท่ีไม่ค่อยแสดง

ความคดิเห็นก็มีการกระตุ้น ให้แสดงความคดิเห็นทกุคน 
2) มีการรวบรวมข้อมลูจากเวที ซึง่พบวา่มีหลายประเดน็ปัญหา ปัญหาใดท่ีแก้ไขได้ในระดบัปัจเจก

ก็จะแก้กันเอง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะจดัท าแผนชุมชน และประสานเช่ือมโยงเพ่ือของบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ไปถึงสาเหตปัุญหาท่ีแท้จริง นัน่คือประตนู า้ ท่ีออกแบบมาเป็นบานปิดตายท า
ให้น า้จืดไม่ไหลลงสู่พืน้ท่ีดา่นล่างและเม่ือเปิด-ปิดบานประตไูม่มีการแจ้งให้ทราบท าให้ผู้ ท่ีท านากุ้ ง ทราบ 
เม่ือสบูน า้เข้าไปใช้จงึเกิดความเสียหายกบันากุ้งเป็นอยา่งมาก 

4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ มีการก าหนดข้อบงัคบัเก่ียวกับปิด
เปิดประตรูะบายน า้ โดยต้องมีการประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนทราบลว่งหน้าก่อน 

5. กลไกการบริหารจดัการของชมุชน (กลุม่ องค์กร) และบทบาทของหนว่ยงานภาคี 
5.1 การรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจดัการ มีการรวมกลุ่มเป็นทางการคือกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ซึ่งกลุ่ม

สจัจะออมทรัพย์มีพัฒนาการมาจากการชุมชนท่ีได้รวมกลุ่มกันท าวิจยัชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาในระดบั
ท้องถ่ิน 

    5.2 การเช่ือมโยงกบัภาคีตา่งๆ มีหนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องได้แก่  
1) กรมชลประทานสนบัสนนุการปรับเปล่ียนประตนู า้ 
2) สกว. การสนบัสนนุการวิจยัท้องถ่ิน 
3) SIF การสนบัสนนุการท าสจัจะสะสมทรัพย์ 
4) สภาทนายความให้การชว่ยเหลือในการฟ้องคดีโรงงานอตุสาหรรมปลอ่ยน า้เสีย  
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5) โรงเรียนมีบทเรียนของท้องถ่ิน 
6) โรงงานอตุสาหกรรมปฏิบตัติามระเบียบชมุชน  
7) สภาองค์กรชมุชน  

6. การเรียนรู้ของชมุชน ระบบข้อมลูและการเตือนภยัการรณรงค์  น าภูมิปัญญาของชมุชนมาปรับ
ใช้ ชมุชนมีการเรียนรู้การสร้างประตนู า้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีของชุมชน ท่ีมีสภาพน า้เค็ม น า้จืด และน า้กร่อย 
เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ทัง้การท านาข้าว นากุ้ ง โดยน าภูมิปัญญาของชุมชนมาปรับใช้เพ่ือ
สร้างบานประตท่ีูสามารถคล่ีคลายปัญหาความขดัแย้งได้ 

7. เคร่ืองมือส าหรับบริหารจดัการ มีดงันี ้ 
7.1 เคร่ืองมือท่ีเป็นอปุกรณ์ส าหรั[บริหารจดัการน า้  

1) ถงัน า้ 200 ลิตรเป็นทอ่ผลกัดนัน า้โดยใช้เคร่ืองเรือหางยาว  
2) การดแูลคลองโดยใช้ทอ่สบูน า้พญานาคส าหรับดดูเลน 
3) ประตหูบัเผย 

    7.2 เคร่ืองมือท่ีเป็นกระบวนการ 
1) การท าวิจยัชมุชน 
2) การรวมกลุม่เป็นกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์  

8. ผลการด าเนินงาน ผลการเปล่ียนแปลงจากการจดัการน า้ของชมุชน 
 8.1 ระดบับคุคล มีน า้ใช้ท่ีมีคณุภาพ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองการแก้ปัญหาน า้  
 8.2 ระดบัชมุชน 

1) มีการฟืน้ฟภูมูิปัญญาในการบริหารจดัการน า้ 
2) ขจดัข้อขดัแย้งการใช้น า้ระหวา่งชมุชนท่ีใช้น า้จืดและชมุชนท่ีใช้น า้เคม็และน า้กร่อย  
3) การใช้ส่ือและการประชาสมัพนัธ์เข้ามาสนบัสนนุในการตอ่สู้และแก้ปัญหา 
4) การจดัท าแผน กระบวนการวิจยัของชมุชน 

9. อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไข 
9.1 อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไขภายในชมุชน คนท่ีประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย มีความ

ต้องการน า้ท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชน การแก้ไขของชุมชนโดยการร่วมกัน
ออกแบบประตนู า้กบักรมชลประทาน นอกจากนีย้งัมีปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจของคนในชมุชนร่วม
ด้วย 

9.2 อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไขภายนอกชุมชน การแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐในอดีต
ท่ีไม่ได้รับทราบปัญหาของคนในพืน้ท่ี ไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน เช่น กรณีของการสร้างประตนู า้ท่ี
เป็นบานปิดตายท าให้น า้ไมห่มนุเวียน  
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10. ปัจจยัตอ่ความส าเร็จ 
10.1 ด้านผู้น าให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาชมุชน 
10.2 ด้านชมุชน  

1) มีงานวิจยัของชมุชน ท่ีท าให้ชมุชนรับทราบปัญหาของตนและร่วมหาแนวทางแก้ไข 
 2) มีเครือขา่ยเยาวชน เป็นการสืบทอดการด าเนินงานในชมุชน 
3) มีศนูย์เรียนรู้ของชมุชน 
4) มีกลุม่เข้ามาดแูลอยา่งเป็นทางการ (กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์) 
5) มีการจดัเวที และการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
6) มีข้อบญัญตัติ าบล 
7) มีระบบเตือนภยั โดย อบต.มีการประชาสมัพนัธ์ปิด-เปิดประตนู า้ 
8) การจดัการแบบบรูณาการ ทัง้เร่ืองสิ่งแวดล้อม น า้ การคมนาคมของชมุชน 
9) มีการจดัการน า้จดัการตามภมูินิเวศ เพ่ือแก้ปัญหาอยา่งเป็นองค์รวม 

10.3 ด้านองค์กร หนว่ยงาน  และนโยบายภาครัฐ ท่ีมีความสอดคล้องกบัวิถีชมุชน  
11.  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการบริหารจดัการน า้  จดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายของผู้ก่อ

มลพิษ  ชมุชนแพรกหนามแดงมีการก าหนดข้อปฏิบตัิร่วมกนัของผู้ก่อมลพิษและชมุชนท่ีอยู่โดยรอบท่ีได้รับ
ผลกระทบจากน า้เน่า น า้เสีย ท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าผู้ ก่อมลพิษต้องชดเชยความเสียหาย
ให้กบัชมุชน 

 
อภปิรายผล 

จากบทเรียนท่ีได้จากกรณีศึกษา เห็นได้ว่าความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ของ
ชมุชนแพรกหนามแดงใช้หลกัการการมีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียเป็นฐานเร่ิมจากการพดูคยุภายในชมุชน 
และเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา การก ากับ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรน า้ ท่ี ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ท่ี
เสนอหลกัการการจดัการทรัพยากรน า้ ไว้ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากน า้เป็น
สมบตัิสาธารณะท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการ ใช้การวิจยัชุมชนเป็นตวัก าหนดทิศทางในการพัฒนา
และแก้ปัญหาการ นอกจากใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา แล้ว
กระบวนการวิจยัยงัสร้างการมีสว่นร่วม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กบัคนในชมุชน มีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาดงัท่ี บุญชยั งามวิทย์โรจน์ (2555) ได้กล่าวถึงเสาหลกัของการจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณา
การ ประการหนึ่ง คือ ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการใช้น า้และทรัพยากร  และสุ
พรรณี  ไชยอมัพร (2549) กล่าวว่าการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์มีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถ
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พึง่ตนเองได้ มีการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาเดิม นอกจากนีย้งัมีการตัง้กลุม่เพ่ือเป็นกลไกภายในในการบริหาร 
มีการจดัการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมีการเช่ือมโยงการท างานร่วมกบักลุ่มภาคีเครือข่ายทัง้ภายในและ
ภายนอกชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกรมทรัพยากรน า้ (2551, น. 3-20) และ บุญชยั งามวิทย์โรจน์ 
(2555) ท่ีกล่าวสรุปไว้ว่า การตัง้องค์กรและกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ จะเป็นส่วนส าคญัและ
มีบทบาทในการเข้ามาบรูณาการเพ่ือให้เกิดการจดัการทรัพยากรน า้ และยงัยึดหลกัการจดัการแบบบรูณา
การตามภูมินิเวศตามท่ี บญุชยั งามวิทย์โรจน์ (2555) กลา่วว่าการจดัการน า้ท่ีดีควรยดึหลกัการ การจดัการ
น า้แบบบูรณาการ  และตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานของ UNESCO (2004) 
โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารทัง้เชิงโครงสร้าง เช่น การขุดลอกคูคลอง การก าจัดผักตบชวา เคร่ืองมือเชิง
สงัคม เช่น การก าหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ในการน าเสนอประเด็นปัญหา การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้คนภายนอกได้รับทราบ และเคร่ืองมือเชิงเศรษฐกิจโดยการออกข้อบญัญัติ
ของหน่วยงานในชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาน า้ของชุมชน เช่น การออกข้อบญัญัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือควบคุมดแูลการปล่อยน า้เสียจากฟาร์มเลีย้งสัตว์ ซึ่งเร่ืองนีส้อดคล้องกับหลกัการของ Dublin 
(1992) ท่ีกล่าวว่า น า้มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการน า้ และตามหลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาได้เสนอตามหลักของปฏิญญา ริโอ เดอ จาเนโร ดงันัน้จึงสมควรมีการก าหนดและ
ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน า้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการน า้ในแต่ละ
กิจกรรมของแตล่ะชมุชน รวมถึงแตล่ะประเภทของกลุม่ผู้ใช้น า้ 

 
บทสรุป 

จากการศึกษาพฒันาการของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง สรุปโดย
ใช้เกลียววงรอบการพัฒนา (Spiral Model) พบว่า พัฒนาการของการบริหารจัดการน า้แบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 ช่วง 50 ปี – 2516 ปัญหาท่ีพบในช่วงนัน้ คือปัญหาการรุกล า้ของน า้เค็ม ซึ่งใขณะนัน้ 
ภายใต้การน าของนายกิมเลีย้ง วังตาล ท่ีได้รับสัมปทานป่าชายเลนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมแก้ไข
ปัญหา โดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการขดุคนัคลอง สร้างท านบคนัดนิป้องกนัน า้เค็ม ทัง้ร่วมระดม
ทนุ ร่วมแรงร่วมใจ และการตรวจตราเฝ้าระวงัคนัดนิท่ีก่อสร้างขึน้ รวมทัง้มีการท านบุ ารุงรักษาอยูเ่สมอ 

ระยะท่ี 2 ช่วงปี 2516 – 2543 การก่อสร้างถนนธนบุรี-ปากท่อ ท าให้เกิดปัญหา การกัน้ขวางทาง
น า้ แบ่งเป็นพืน้ท่ีน า้จืดและพืน้ท่ีน า้เค็ม  การสร้างเข่ือนศรีนครินทร์ซึ่งมีช่วงเวลาหนึ่งท่ีต้องกกัเก็บน า้ไว้ให้
เตม็อ่าง จึงไม่ปลอ่ยน า้จืดมาไล่น า้เคม็ ประกอบกบัช่วงนัน้เกิดภยัแล้งเป็นอยา่งมากมีฝนในพืน้ท่ีน้อยท าให้
น า้เค็มรุกล า้เข้ามาในพืน้ท่ีอย่างหนัก ทัง้ยังมีปัญหาการเส่ือมโทรมของป่าชายเลน เน่ืองจากน าพืน้ท่ี
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ดงักล่าวไปเพาะเลีย้งกุ้ งอย่างแพร่หลาย ขณะนัน้กรมชลประทานก็เร่ิมสร้างคลองส่งน า้ให้กบัชาวบ้าน ท า
ให้ชาวบ้านเปล่ียนระบบการปลูกพืชมาเป็นการปลูกข้าวนาปรัง มีรอบการปลูกได้มากขึน้ เร่ิมมีการใช้
สารเคมีในแปลงเกษตร นอกจากสารเคมีจากการเกษตรแล้ว โรงงานอตุสาหกรรมยงัปล่อยน า้เน่าเสียลงสู่
แหลง่น า้ธรรมชาตด้ิวย ซึง่สง่ผลกระทบกบัผู้ ท่ีเลีย้งกุ้งท าให้เสียหายเป็นจ านวนมาก  

การแก้ปัญหาในช่วงนัน้ มีการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการตัง้ประชาคมคนรักแม่
กลอง และหาแนวร่วมและสร้างความร่วมมือ กับกลุ่มต่างๆ เช่น ประชาคมคนรักแม่กลอง และสภา
ทนายความ มาเป็นองค์กร ภาคีท่ีร่วมในการแก้ไขปัญหา  ส่วนการด าเนินการแก้ปัญหานัน้  กรม
ชลประทานได้สร้างประตกูัน้น า้แบบปิดตาย 109 ประต ูเพ่ือกนัน า้เคม็เข้ามา 

ระยะท่ี 3 ช่วงปี 2543 – 2549  จากการสร้างบานประตปิูดตาย ท าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งของ
ชุมชนระหว่างคนท านาข้าวและคนท านากุ้ ง  มีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นกลไกลในการ
ขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยพัฒนา
โครงการวิจยัร่วมกบั สกว. ได้ค้นพบแบบบานประตหูบัเผย ซึ่งระยะแรกทดลองใช้ก่อน 4 แห่ง นอกจากนี ้
ชมุชนแพรกหนามแดงยงัมีการตัง้ ”กลุ่มออมทรัพย์เพาะเลีย้งสตัว์น า้” ท่ีภายหลงัเปล่ียนเป็น “กลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพย์ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ต.แพรกหนามแดง” เพ่ือเป็นแหลง่เงินออมและท ากิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน   

ระยะท่ี 4 ช่วงปี 2550 -2555 นัน้ ต าบลแพรกหนามแดงได้รับผลกระทบจากถนนท่ีตดัผ่ากลาง ท า
ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนการเดินทางไปมาล าบาก ไม่ปลอดภัย จึงเกิดปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน  
ชุมชนจึงร่วมกันพฒันาโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน เช่ือมโยงประเด็นปัญหาต่างของชุมชน เช่น 
ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองน า้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิตชาวบ้านและสภาพแวดล้อม การระบายน า้ในพืน้ท่ี 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีการจดัสวสัดิการชมุชนท่ีสร้างความมัน่คงทางองค์กรการเงินและสวสัดิการชมุชน โดย
การวางแผนท าโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในต าบล การจัด
กิจกรรม “เยาวชนรักแพรกหนามแดง” รุ่นท่ี 2 และพฒันาโครงการความปลอดภยับนท้องถนน ประสานกบั
องค์กรและสถาบนัตา่งๆ เชน่ สสส. และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกและหนว่ยงาน 

 

ข้อเสนอแนะ  

1) ข้อเสนอแนะตอ่ชุมชนในการจดัการทรัพยากรน า้ การจดัการทรัพยากรน า้ของชุมชนควรเป็นแบบ
บรูณาการ ส่วนส าคญัท่ีเป็นแกนกลาง คือ การเรียนรู้ การแสวงหาข้อมูล ความรู้และเช่ือมโยงต่อยอดภูมิ
ปัญญา โดยการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาผ่านกลไกการจดัการ คือ กลุ่ม องค์กร ชุมชน กลุ่มกิจกรรมในการ
เรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายเพ่ือน าความรู้ ข้อมูล ภูมิปัญญาไปจัดการทรัพยากรน า้อย่าง
เหมาะสมและรู้ถึงคณุคา่ การผลิตและการบริการเพ่ือสร้างรายได้ การจดัการทนุและกองทนุในการจดัการ 
การก าหนด และการดแูล การจดัการ ตามกฎเกณฑ์กติกา รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู้ ความ
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เข้าใจและส านึกทัง้ในส่วนของ สมาชิก ชุมชนและสงัคม เพ่ือใช้ในการขบัเคล่ือนของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรน า้ให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง เหมาะสม สมดลุและยัง่ยืน 

2)  ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรน า้ต่อภาคี  ในการจัดการทรัพยากรน า้มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและด าเนินการร่วมกันกับชุมชนแบบบูรณาการหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ได้แก่ 1)ภาคีใน
ชมุชน ควรมีบทบาทโดยตรงในการด าเนินการในการจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน และส่วน
ท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เทศบาล  กลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มจดัการน า้ และ 2)ภาคีนอกชมุชน 
ควรมีบทบาทในการด าเนินการสนบัสนนุในการจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ กรมทรัพยากรน า้ เครือขา่ยกลุ่ม
น า้ภาคประชาชน กรรมการลุ่มน า้ สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน วดั ภาคเศรษฐกิจ เครือข่ายประชาสงัคม 
ส่ือมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน พรรคการเมือง หนว่ยงานราชการ  

3) ข้อเสนอแนะด้านการจดัการทรัพยากรน า้ในมิติด้านต่างๆ แบบองค์รวมใน 6 มิติ มีข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้

(1) ด้านเทคโนโลยี (technology:t) ควรเน้นการศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างนักวิจัย
ชาวบ้าน เลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการน า้ท่ีต้นทนุต ่าเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จดัการได้ และมีการวิจยัศึกษา วิธีการ เทคนิคท่ีเหมาะสม มีฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและเป็น
ระบบท่ีผู้ใช้โดยเฉพาะชมุชน และภาคีสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้จริง 

(2) ด้านเศรษฐกิจ (economic:e) ระดับชุมชนท้องถ่ิน (e) ควรค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มคา่ การสร้างมลูคา่เพิ่ม การปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกบัการใช้น า้และภูมินิเวศน์เกษตร และการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชมุชนและระดบัประเทศ (E) ควรส่งเสริม เน้นการลงทุนโครงสร้าง การจดัตัง้กองทุนการ
จดัการน า้ การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสมดลุ ทัง้การพฒันาการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) ด้านทรัพยากร (น า้) (resource:r) ระดบัชุมชนท้องถ่ิน (r) เป็นการจดัการท่ีเหมาะสมในระดบั
ครัวเรือน และในชมุชน ท้องถ่ิน รวมถึงการเช่ือมโยงการจดัการทรัพยากรน า้ ดิน ป่า และการผลิต และอยู่
ร่วมกันแบบปกติได้ระดับประเทศ (R) พิจารณาถึงผลกระทบเช่ือมโยงทัง้ในระดับลุ่มน า้ ระดับเมือง 
ประเทศ รวมถึงการจดัสรรน า้อยา่งเป็นธรรม และการมีกฎเกณฑ์ร่วมกนั 

(4) ด้านจิตใจ (mental:m) ระดบัชมุชนท้องถ่ิน (m) โดยมีเป้าหมายท่ีถกูต้อง ดีงาม มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ สร้างคา่นิยมร่วมในท้องถ่ิน ชมุชน ระดบัประเทศ (M) สร้างความตระหนกั มีเป้าหมาย ศนูย์รวม
จิตใจ ยกยอ่งตวัอยา่งท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นตวัอย่างท่ีดี 

(5) ด้านการเมือง การตดัสินใจ  (politic:p) 
(6) ระดบัชุมชนท้องถ่ิน (p) มีการตดัสินใจร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล มีกฎ ระเบียบ กติกาในระดบั

ท้องถ่ิน ชมุชน การมีแผนชมุชน มีการควบคมุก ากบั สร้างแกนน าชุมชน และส่งเสริมการก่อตัง้กลุ่มชุมชน 
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ระดับประเทศ (P) ได้แก่การมีนโยบายรัฐท่ีเหมาะสมชัดเจน ต่อเน่ือง มีกฎหมายท่ีเหมาะสม มีสมัชชา
ประชาชน หรือเครือขา่ยระดบัประเทศ มีการสร้างกลไกเพ่ือการตดัสินใจ และบรูณาการท างานร่วมกนั 

(7) ด้านสงัคม วฒันธรรม  (socio-cultural:s) ระดบัชมุชนท้องถ่ิน (s) ได้แก่ การบ่มเพาะเยาวชน 
การสร้างความเข้าใจในระดบัสงัคม ครอบครัว การสร้างสวสัดิการและการเรียนรู้ร่วมกนั ระดบัประเทศ (S) 
คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสงัคม การจดัเวทีสาธารณะ การส่งเสริมรณรงค์ การสร้างวิถีพลเมือง 
คือ ในทกุภาคสว่น เกิดความต่ืนตวัร่วมกนั เป็นก าลงั หรือ พล ของเมือง ของประเทศ 
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